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Voorwoord van de Directie

De N.V. Energie Bedrijven Suriname (N.V. EBS) is een vennootschap naar Surinaams recht, statutair 

gevestigd te Paramaribo. De vennootschap is werkzaam op het gebied van energievoorziening, waar-

onder het produceren, het in- en verkopen, transporteren, distribueren en leveren van elektriciteit en gas. 

Tevens houdt de vennootschap zich bezig met het aanleggen, beheren en exploiteren van de daarvoor 

benodigde elektriciteitsnetten. Ten behoeve van haar cliënten, spoort zij deze aan voor het bevorderen 

van doelmatig en zuinig energiegebruik en het verzorgen van voorlichting daarover. Voorts is de focus 

gericht op de implementatie van opzetten van eigen opwekstations op basis van hernieuwbare energie-

bronnen. Daarnaast de mogelijkheid te creëren voor de gebruikers hun eigen hernieuwbare bronnen toe 

te passen, om zodoende de “SME carbon footprint” omlaag te brengen.

De verkorte versie van de jaarrekening over het verslagjaar 2017 is een uitgave van N.V. Energie Bedrijven 

Suriname (N.V. EBS). Het bevat een beknopte weergave van de belangrijkste cijfers en financiële ontwik-

kelingen van N.V. EBS over het verslagjaar 2017. De tekst en de cijfers zijn gebaseerd op de jaarrekening 

2017, die uitgebracht is op 28 juni 2019.

Voor een volledig inzicht verwijzen wij u naar de jaarrekening 2017. De jaarrekening 2017 is door het 

extern Accountantskantoor Lutchman & Co N.V., an independent member firm of Moore Global Network 

Limited, gecontroleerd en voorzien van een controleverklaring met beperking. 

Met deze verkorte versie van de jaarrekening hopen wij een bijdrage te leveren aan het inzicht in de  

financiële ontwikkeling van N.V. EBS. 

In de verkorte versie van de jaarrekening over het verslagjaar 2018, uitgebracht op 14 april 2022, zijn 

de vergelijkende cijfers over het verslagjaar 2017 in de verkorte geconsolideerde balans aangepast  

voor vergelijkingsdoeleinden. De aanpassingen betreffen de vaste activa en de kortlopende schulden met 

een bedrag van SRD 100.000. 

Paramaribo, 15 juli 2022

De Directie 

Marcel K. Eyndhoven MSc.         

Chief Technical Officer 

B. Ismanto Adna MBA

Chief Financial Officer
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Medewerkers in hoogwerker tijdens onderhoudswerkzaamheden aan het bovengronds  33/12 kV transmissie- en distributienetwerk
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Verkorte geconsolideerde balans per 31 december 2017

31 december 2017 31 december 2016
SRD SRD

ACTIVA

Vaste activa 1.450.608 1.281.111

Vlottende activa 346.597 276.726

Totaal activa 1.797.205 1.557.837

PASSIVA

Eigen vermogen (662.337) (642.237)

Voorzieningen 185.356 144.296

Langlopende schulden 890.451 940.520

Kortlopende schulden 1.383.735 1.115.258

Totaal passiva 1.797.205 1.557.837

8

(bedragen in SRD 1.000)
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Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2017  

2017 2016
SRD SRD

Opbrengsten 425.526 959.984

Bedrijfskosten 316.670 276.938

Bedrijfsresultaat 108.856 683.046

Financiële lasten 128.956 830.785

Resultaat voor inkomstenbelasting (20.100) (147.739) 

Inkomstenbelasting - -

Nettoresultaat (20.100) (147.739)

9

(bedragen in SRD 1.000)
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Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2017 

2017 2016
SRD SRD

Kasstroom uit operationele activiteiten 291.949 184.291

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (237.087) (95.678)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten (50.963) (44.571)

Netto kasstroom 3.899 44.042

10

(bedragen in SRD 1.000)
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Toelichting op de verkorte geconsolideerde balans en 
verkorte geconsolideerde winst-en verliesrekening

1. Grondslagen voor financiële verslaggeving

1.1 Algemene informatie

Algemeen

De N.V. Energie Bedrijven Suriname (N.V. EBS) is een vennootschap naar Surinaams recht, statutair 

gevestigd te Paramaribo. 

De verkorte versie van de jaarrekening is opgesteld door de Directie van de vennootschap. De grond- 

slagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op algemeen aanvaarde grondslagen.

Voor een volledig inzicht verwijzen wij u naar de jaarrekening 2017. De jaarrekening 2017 is door het 

extern Accountantskantoor Lutchman & Co N.V., an independent member firm of Moore Global Network 

Limited, gecontroleerd en voorzien van een controleverklaring met beperking.

De jaarrekening 2017, alsmede de resultaatbestemming, is op de Algemene Vergadering van Aandeel-

houders van 31 oktober 2019 vastgesteld.

Tenzij anders vermeld, zijn alle bedragen opgenomen in de verkorte versie van de jaarrekening in  

duizenden SRD’s. De jaarrekening is met toepassing van het continuïteitsbeginsel en het toerekenings-

beginsel opgesteld. 

Continuïteit 

Door de impliciete garantstelling van de Overheid, als enige aandeelhouder van N.V. EBS, bestaat er, 

ondanks de verliezen van de afgelopen jaren, geen onzekerheid van materieel belang op grond waarvan 

gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling bij de vennootschap. Als gevolg 

hiervan zijn de toegepaste grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gebaseerd op de veronder-

stelling van continuïteit van de vennootschap.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Bij het opstellen van de jaarrekening 2017 zijn niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen in 

acht genomen.
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1.2 Grondslagen voor de consolidatie

In de jaarrekening zijn geconsolideerd opgenomen N.V. EBS, waarvan de ‘Districts Elektrificatie Bedrijven’  

(z.g. D.E.-Sector) deel uitmaken en de 100% dochteronderneming N.V. Handelmaatschappij Ogane (hier-

na aangeduid met ‘Ogane’). 

De dochteronderneming wordt volgens de integrale consolidatiemethode in de geconsolideerde jaar- 

rekening opgenomen.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2. Waarderingsgrondslagen 

Algemeen

Hierna worden de belangrijkste grondslagen voor waardering en resultaatbepaling samengevat die zijn 

gehanteerd bij het opstellen van de jaarrekening 2017.

Schattingen, aannames en veronderstellingen

Voor het opmaken van de jaarrekening zijn schattingen, aannames en veronderstellingen gehanteerd  

die van invloed zijn op de verantwoorde bedragen en op de niet uit de balans blijkende rechten en  

verplichtingen. 

Vreemde valuta

De Surinaamse Dollar (SRD) is de functionele valuta van de N.V. EBS en is eveneens de valuta waarin de 

jaarrekening wordt gepresenteerd. 

De voor de omrekening in SRD gebruikte aan- en verkoopkoersen per balansdatum zijn als volgt:

31 december 2017 31 december 2016

Aankoop Verkoop Aankoop Verkoop

Amerikaanse dollar 7,396  7,520 7,394 7,485

Euro 8,816 8,954 7,687 7,824

Vaste activa

De vaste activa bestaan uit:

31 december 2017 31 december 2016

SRD SRD

Materiële vaste activa 1.395.530 1.269.580

Immateriële vaste activa 41.853 -

Financiële vaste activa 13.225 11.531

Totaal vaste activa 1.450.608 1.281.111
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Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden opgenomen tegen kostprijs verminderd met cumulatieve afschrij- 

vingen en bijzondere waardeverminderingen. De kostprijs omvat de initiële aankoopprijs vermeerderd 

met alle rechtstreeks toerekenbare kosten. Afschrijvingen worden ten laste van het resultaat gebracht 

volgens de lineaire methode op basis van de in de concessievoorwaarden voorgeschreven afschrijvings- 

percentages, rekening houdend met de geschatte restwaarde welke op nihil is gesteld. Op terreinen en 

bedrijfsmiddelen in aanbouw wordt niet afgeschreven.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op historische kosten minus cumulatieve  

afschrijvingen. De afschrijvingen zijn lineair op basis van de in de concessievoorwaarden voorgeschreven 

afschrijvingspercentages.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde met in achtneming van eventueel 

benodigde waardemutaties.

Vlottende activa

De vlottende activa bestaan uit:

31 december 2017 31 december 2016

SRD SRD

Voorraden 138.095 89.154

Debiteuren en overige vorderingen 126.235 109.204

Liquide middelen 82.267 78.368

Totaal vlottende activa 346.597 276.726

Voorraden

De voorraden brandstoffen, smeermiddelen, gas en technische materialen, zijn gewaardeerd tegen de  

gewogen gemiddelde kostprijs. De voorziening voor incourantheid van de voorraad technische ma- 

terialen wordt bepaald op basis van ouderdom, verbruik en de staat waarin de materialen zich bevinden.

Debiteuren en overige vorderingen

De debiteuren en overige vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voor-

zieningen voor oninbaarheid.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit:

31 december 2017 31 december 2016

SRD SRD

Geplaatst aandelenkapitaal 20 20

Herwaarderingsreserve - 423

Algemene reserve (377.553) (377.976)

Resultaat ter verdeling (264.704) (116.965)

Nettoresultaat boekjaar (20.100) (147.739)

Totaal eigen vermogen (642.237) (642.237)
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Voorzieningen

De voorzieningen bestaan uit: 

31 december 2017 31 december 2016

SRD SRD

Personeelsvoorzieningen 156.725 110.145

Voorziening groot onderhoud 28.491 34.015

Voorziening juridische geschillen 140 136

Totaal voorzieningen 185.356 144.296

Personeelsvoorzieningen

De personeelsvoorzieningen in eigen beheer zijn actuarieel bepaald en zijn opgenomen tegen de  

contante waarde van de toekomstige verplichtingen.

Voorziening groot onderhoud

Deze kostenegalisatievoorziening is gevormd voor in volgende boekjaren noodzakelijke uitgaven met een 

onzekere omvang die hun oorsprong mede vinden in het boekjaar. 

Voorziening juridische geschillen

Voor zover verplichtingen uit hoofde van schadeclaims en arbeidsrechtelijke geschillen onzeker zijn, 

maar waarschijnlijk tot een uitstroom van middelen zullen leiden en een betrouwbare schatting van de  

verplichting mogelijk is, is hiervoor een voorziening opgenomen.

Langlopende schulden

De langlopende schulden bestaan uit: 

31 december 2017 31 december 2016

SRD SRD

Leningen Overheid 800.432 755.342

Overige leningen 90.019 185.178

Totaal langlopende schulden 890.451 940.520

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden bestaan uit: 

31 december 2017 31 december 2016

SRD SRD

Schulden aan de Overheid 637.550 515.132

Overige schulden 746.185 600.126

Totaal kortlopende schulden 1.383.735 1.115.258
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Overige activa en passiva

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Resultaten worden verantwoord in het jaar waarin goederen zijn geleverd, c.q. diensten zijn verricht.  

Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Kosten worden  

bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan 

het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van 

de in de concessievoorwaarden voorgeschreven afschrijvingspercentages. Op aanschaffingen in het  

verslagjaar wordt pro rata afgeschreven.

Opbrengsten

De opbrengsten bestaan uit:

2017 2016

SRD SRD

Omzet 903.594 830.762

Inkoopwaarde en directe kosten (1.298.070) (846.759)

Brutomarge (394.476) (15.997)

Overige opbrengsten 820.002 975.981

Totaal opbrengsten 425.526 959.984

Opbrengsten

Opbrengsten worden verantwoord wanneer het waarschijnlijk is dat de economische voordelen aan de 

N.V. EBS toekomen en de opbrengst op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld.

Omzet

Onder omzet zijn opgenomen de aan afnemers gefactureerde bedragen uit hoofde van geleverde  

elektriciteit en gas.

Bedrijfskosten

De bedrijfskosten bestaan uit:

2017 2016

SRD SRD

Personeelskosten 216.900 197.603

Afschrijvingen 69.284 73.880

Overige bedrijfskosten 30.486 5.455

Totaal bedrijfskosten 316.670 276.938

Belastingen

Belastingen over het resultaat worden in de winst- en-verliesrekening opgenomen op basis van het  

commerciële resultaat.

TERUG NAAR INHOUD



Foto’s: N.V. EBS | Vormgeving: I.D. Graphics, Claudett de Bruin | Druk: Suriprint N.V.


