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VOORWOORD VAN DE DIRECTEUR
Beste	lezer,

Voor	Telesur	is	2017	een	jaar	geweest	waarin	enerzijds	planmatig	is	gewerkt	aan	het	beheersen	
en	 waar	 mogelijk	 verminderen	 van	 de	 uitgaven	 en	 anderzijds	 is	 getracht	 de	 inkomsten	 te	
vergroten.	Daarbij	 zijn	 steeds	het	 verstrekken	van	optimale	dienstverlening	en	kwalitatief	 goede	
telecommunicatieverbindingen	als	randvoorwaarden	gesteld.	Op	deze	wijze	is	gewerkt	aan	realisatie	
van	het	thema	van	2017,	“We	improve	to	serve	“.	In	het	Telesur	jaarverslag	2017,	doen	wij	verslag	
over	het	traject	dat	is	afgelegd	om	invulling	te	geven	aan	de	hiervoor	genoemde	beleidsdoelstellingen.	
Bij	het	opmaken	van	de	balans	kan	gesteld	worden	dat	wij	als	bedrijf	 in	staat	zijn	geweest	deze	
doelstellingen ten dele te realiseren.
Enkele	speerpunten	van	het	in	2017	gevoerde	beleid	zijn	onderstaand	samengevat:

•	 Structureren	van	inkoopprocedures	door	de	afdeling	Corporate	Audit	met	als	hoofddoel	
 kostenbesparing.
•	 Investeringen	in	telecominfrastructuur	en	netwerkverbindingen	met	name	het	Telesur	
 Nationaal Breedband Project.
•	 Performancemeting,	–	analyse	en	trendwatching	ter	ondersteuning	van	bedrijfsinnovatie	en	
 -ontwikkeling.
• Marketingacties via sociale media.
•	 Verbeteren	administratie	en	registratie	van	klantcontact	om	met	daaruit	verzamelde	data	de	
 dienstverlening te verbeteren.
•	 Bouw	van	magazijnen	en	automatisering	van	het	voorraadbeheer.
• Training van personeel en toepassing geautomatiseerde administratie-applicaties op 
	 verschillende	afdelingen.
• Optimaliseren samenwerkingsverbanden met internationale telecom dienstverleners.
•	 Herbouw	Telesur	branche	Nickerie.
• Viering 30-jarig bestaan ATV.

In	financieel	opzicht	kan	gemeld	worden	dat	het	ons	is	gelukt	het	tij	te	keren	en	2017	wordt	dan	ook	
afgesloten met een positief resultaat. Het traject van publicatie van gecontroleerde jaarrekeningen 
van	verstreken	jaren	wordt	onverkort	voortgezet	in	nauwe	samenwerking	met	de	externe	accountant.

Wij	 beëindigen	 dit	 voorwoord	 met	 aan	 te	 geven,	 dat	 wij	 ons	 als	 Telesur-familie	 zullen	 blijven	
beijveren de klantenservice centraal te stellen bij alle projecten die uitgevoerd worden. Hiermee 
wordt	bewerkstelligd	dat	Telesur	zich	zowel	op	kort	als	lang	termijn	kan	ontwikkelen.

Hartelijke	Telesur	groeten,

Mike	Antonius,	MBA
Directeur Telesur
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	Bewegwijzeringsbord	districtsplaatsen	in	centrum	van	Paramaribo
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KERNCIJFERS 2017
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MEERJAREN FINANCIEEL OVERZICHT
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DE TELESUR KERNWAARDEN
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HISTORISCH OVERZICHT TELESUR
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MISSIE EN VISIE VAN TELESUR

Missie:	Communicatie	faciliteren	middels	innovatieve	marktgerichte	oplossingen

Visie: Leider blijven van de communicatie-ontwikkeling van Suriname

BETEKENIS TELESUR LOGO EN KLEUREN

•   Afgeleid	van	een	vingerafdruk:
• Vertegenwoordigt de eigen identiteit.
• Geeft invulling aan de missie; diensten en producten.
 - Persoonlijk / op maat leveren aan de klant.
•	 Vertegenwoordigt	het	uniek	zijn	van	het	bedrijf.
•	 Legt	de	associatie	met	de	eindgebruiker:
	 -	 Hij	/	zij	herkent	zich	in	het	logo.
•	 Zeven	lijnen	evenals	het	aantal	letters	van	Telesur.

DE TELESUR KLEUREN GEEL EN BLAUW

GEEL	is	geassocieerd	met:

•	 Intellect
• Eer
• Energie
•	 Loyaliteit
• Stimulatie van mentale activiteiten
• Vreugde
• Geluk
•	 Aandacht

BLAUW	is	geassocieerd	met:

•	 Betrouwbaarheid
•	 Eerlijkheid
•	 Wijsheid
•	 Zekerheid
• Accuratesse bij promotie van     
	 “hightech”	producten
•	 Intelligentie
• Geloof
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DISTRICT MAROWIJNE; 
HET BINNENLAND AAN DE KUSTSTROOK
Marowijne	is	het	district	bij	uitstek	om	al	reizende	
in	de	kuststrook	 te	proeven	hoe	het	 vertoeven	
is	 in	 de	 boezem	 van	 het	 binnenland.	Dat	 zegt	
veel	over	de	ongereptheid	van	de	natuur	 in	dit	
district.	Marowijne	is	bekend	om	zijn	legstranden	
waar	 zeeschildpadden,	 waaronder	 de	
reusachtige	 lederschildpad	 (Aitkanti),	 komend	
van	 andere	 windstreken	 hun	 eieren	 leggen.	
Het natuurreservaat Galibi is om die reden een 
toeristische	trekpleister.

BODEMSCHATTEN
Marowijne	 is	 rijk	 aan	 bodemschatten.	 Begin	
twintigste	 eeuw	 werd	 bauxiet	 ontdekt	 nabij	
Moengo	 dat	 dit	 Suralco-stadje	 deed	 floreren.	
Gelegen	 in	glooiend	 landschap	 is	Moengo	een	
voorbeeld	van	prachtige	stadsarchitectuur	naar	
Amerikaans	 model.	 Albina,	 de	 hoofdplaats	
van	 het	 district	 Marowijne	 ligt	 eveneens	
oogstrelend	gesitueerd	aan	de	bochtige,	brede	
Marowijnerivier	met	aan	de	overkant	“Frankrijk“,	
zoals	Saint	Laurent	du	Maroni	wordt	genoemd.	
Albina,	aanvankelijk	gesticht	als	handelsplaats,	
werd	na	de	Eerste	Wereldoorlog	vooral	bekend	
als	 badplaats.	 Dankzij	 het	 levendige,	 heen	 en	
weer gaande boottransport van mensen en 
goederen	heeft	Albina	haar	dynamiek	behouden.

POSITIEVE	IMPACT
Ook	 in	 Moengo	 zijn	 er	 inspanningen	 om	 het	
weer	 economisch	 te	 laten	 floreren	 en	 leefbaar	
te	 maken.	 Individuen	 zetten	 hun	 schouders	
eronder:	 zij	 het	 als	 leerkracht,	 jongerencoach	
of	 cultuurbehouder.	Met	minimale	middelen	en	
een	 grote	 dosis	 doorzettingsvermogen	 maken	
zij,	 hoe	 kleinschalig	 ook,	 een	 positieve	 impact	
op	de	toekomst	van	hun	naaste	omgeving.	Met	
Marowijne	als	thema,	maakt	u	in	dit	jaarverslag	
kennis met vier van die steunpilaren. 

Korjaal aan de Beneden-Marowijnerivier
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Aanmeerplaats	voor	de	overtocht	naar	Saint-Laurent,	Frans-Guyana

Achterzijde	winkelpromenade	Waterkant	Albina
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MAYRA COLOM, 
HET ONVERZETTELIJKE SCHOOLHOOFD
‘IK	WIL	 DAT	 KINDEREN	 IETS	WORDEN	 EN	
TROTS	TERUGKEREN’
Bij	de	Iporomaschool	in	Erowarte,	ongeveer	vijf	
kilometer	 van	Albina,	 eindigt	 het	 geasfalteerde	
weggetje	 abrupt,	 vlak	 voor	 een	 zandstrandje	
aan de brede Marowijnerivier. Hierdoor lijk je in 
een	uiterste	uithoek	van	de	wereld	te	zijn	beland.	
Zo’n	vijftig	leerlingen	zingen	het	volkslied	tijdens	
de	vlaggenparade.	Op	deze	kleinschalige	school	
wordt	 groots	 werk	 verricht	 door	 schoolhoofd	
Mayra	 Colom	 en	 haar	 vaak	 overbelast	 team.	
“Nooit	 opgeven!”	 is	 haar	 levensmotto.	 Zelf	 zat	
ze	in	de	vierde	klas	van	deze	school,	toen	haar	
familie	 in	 1986	 uitweek	 naar	 Frans-	 Guyana	
vanwege	de	Binnenlandse	Oorlog.	Toch	moest	
ze	 elke	 dag	 met	 de	 boot	 oversteken	 om	 de	
school	 in	 Albina	 te	 bereiken.	 Na	 het	 MULO	
studeerde	zij	aan	het	Surinaamse	Pedagogisch	

studeerde	zij	aan	het	Surinaamse	Pedagogisch	
Instituut	(SPI)	en	werd	daarna	‘hulpkracht’	op	de	
Iporomaschool.
 
MEERDERE	KLASSEN
Het	 moederschap	 heeft	 Colom	 niet	 ervan	
weerhouden	door	 te	studeren.	Ze	behaalde	de	
onderwijzersakte	en	hoofdakte	en	keerde	terug	
naar	de	Iporomaschool.	Ze	stond	eerst	voor	de	
kleuterklas en werd daarna verantwoordelijk 
voor	 de	 eerste	 en	 de	 tweede	 klas.	 “Dat	 was	
een	 ervaring	 voor	 mij:	 hoe	 moest	 ik	 in	 twee	
klassen	tegelijk	lesgeven?”	Toen	daarna	ook	het	
toenmalige	 schoolhoofd	 ziek	 werd,	 waren	 een	
andere collega en ik verantwoordelijk voor de 
leiding	 van	 de	 school.”	 De	 ‘grootste	 uitdaging’	
voor	Colom	kwam	in	2013,	toen	zij	de	vijfde	en	
zesde	 klas	 én	de	 schooladministratie	 overnam	
van	 het	 zieke	 schoolhoofd	 dat	 niet	 meer	
herstelde.	 “Het	was	echt	 te	zwaar.	Toch	heb	 ik	
volgehouden,	uit	medeleven	met	de	kinderen.	Ik	
ken	ze	allemaal	persoonlijk	en	het	 is	belangrijk	
dat	ze	dichtbij	huis	naar	school	kunnen”

TROTS	TERUGKEREN
Toen	 Colom	 zelf	 de	 muloschool	 in	 Moengo	
bezocht,	 moest	 ze	 ’s	 ochtends	 in	 het	 donker	
op	 de	 fiets	 naar	Albina	 over	 een	 hele	 slechte	
weg.	Ook	tijdens	haar	vervolgstudie	maakte	ze	
lange	dagen	vanwege	de	slechte	staat	van	de	
wegen	die	leidden	naar	de	opleiding.	“Toch	bleef	
ik doorgaan. Die ervaringen deel ik met mijn 
leerlingen	 zodat	 ze	 nooit	 opgeven.	 Ik	 zeg	 ze	
ook:	“Vader	of	moeder	kan	je	altijd	nog	worden,	
maar	een	diploma	halen	niet.”	De	inspanningen	
van	Colom	en	haar	team	hebben	enorme	impact	
op de toekomst van de leerlingen. De afgelopen 
jaren	slaagde	tussen	de	70	en	80	procent	voor	
de	schooltoets.	“Ik	wil	dat	de	kinderen	zeggen:	
“We	 gaan	wat	 worden	 in	 de	maatschappij”	 en	
trots terugkeren naar Erowarte om ontwikkeling 
te	brengen.	Dat	is	mijn	streven.”

Schoolhoofd	Mayra	Colom	van	de	Iporomaschool	
te Erowarte
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	Leerlingen	Iporomaschool	te	Erowarte
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BESTUUR
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RAAD VAN COMMISSARISSEN
Per juli 2020
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VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
Ter	 voldoening	 aan	 artikel	 15	 van	 de	 Wet	 op	 Telecommunicatievoorzieningen	 hebben	 wij	 de	
balans	 en	 de	 resultatenrekening	 van	 het	 Telecommunicatiebedrijf	 Suriname,	 Telesur,	 over	 het	
boekjaar	2017	evenals	de	toelichting	daarop,	gecontroleerd	en	hebben	ons	daarbij	doen	bijstaan	
door	Accountantskantoor	Tjong	A	Hung	N.V.	Die	externe	accountant	heeft	een	controleverklaring	
verstrekt waarin een oordeel met beperking is gegeven met betrekking tot de USD-jaarrekening 
2017	van	Telesur	en	uit	hoofde	van	deze	verklaring	hebben	wij	dit	jaarverslag	waar	de	balans	per	
respectievelijk	31	december	2017	en	de	resultatenrekening	over	hetzelfde	jaar	deel	van	uitmaken,	
vastgesteld.

Conform	artikel	17,	 lid	1	van	dezelfde	wet	adviseert	de	Raad	van	Commissarissen	de	Algemene	
Vergadering	 van	Aandeelhouders	 om	 vastgestelde	 winsten	 van	 de	 komende	 10	 (tien)	 jaren	 te	
houden	bij	Telesur	met	de	volgende	bestemmingen.

1.	 Terugbetalen	van	de	leningen	bij	de	Bank	of	China	(USD	25	miljoen)	en	de	Export	Import	
	 Bank	of	China	(USD	98,5	miljoen).

2.	 Het	verrekenen	van	de	openstaande	schulden	van	de	Surinaamse	Overheid	aan	Telesur
	 	(SRD	168,5	miljoen	per	juni	2019).

3.	 Betaling	van	facturen	voor	de	afgenomen	diensten	(Safe	City,	Datacenter,	video	conferencing,	
	 datalijnen,	belverkeer,	SMS	etc.)	door	de	Republiek	Suriname.

4.	 Het	verder	uitvoeren	van	het	Project	Ontsluiting	Binnenland,	conform	het	beleid	van	de	
	 Surinaamse	Overheid.

Bij	het	eerder	inlopen	van	het	bovenstaande	zal	Telesur	conform	de	wettelijke	bepaling	wederom	
overgaan tot uitkering van dividend.

Wij	adviseren	daarom	de	Algemene	Vergadering	van	Aandeelhouders	van	Telesur,	de	balans	per	31	
december	2017	en	de	resultatenrekening	van	hetzelfde	jaar	vast	te	stellen	alsook	de	geadviseerde	
winstbestemming	 goed	 te	 keuren.	 Deze	 vaststelling	 strekt	 op	 grond	 van	 artikel	 15,	 lid	 7	 van	
eerdergenoemde	wet	tot	decharge	van	de	directie	en	de	Raad	van	Commissarissen	van	Telesur	
voor	het	in	2017	gevoerde	bestuur	en	het	gehouden	toezicht.	

Bovenstaand	advies	aan	de	Algemene	Vergadering	van	Aandeelhouders	van	Telesur	is	goedgekeurd	
en	 overgenomen	 door	 de	 vertegenwoordiger	 van	 de	 aandeelhouder,	 de	minister	 van	Openbare	
Werken,	Transport	&	Communicatie	de	heer	Mr.	Vijay	Chotkan.

Tot	slot	spreken	wij	met	genoegen	onze	waardering	en	erkentelijkheid	uit	voor	de	wijze	waarop	de	
directie	en	alle	overige	medewerkers	van	Telesur	zich	gedurende	het	eerdergenoemd	jaar	voor	de	
onderneming	hebben	ingezet.

Raad	van	Commissarissen	van	Telesur
De	heer	G.	Hew	A	Kee,	PhD	 	 	 	 President	Commissaris
De	heer	Drs.	J.	Bolman	 	 	 	 	 Plaatsvervangend	President	Commissaris
Mevrouw	F.	Harpal–van	Ommeren	MPA,	BSc	 	 Secretaris
De	heer	Ir.	R.	Abrahams	 	 	 	 	 Lid
De	heer	Ing.	R.	Doekhie	 	 	 	 	 Lid
Mevrouw	Drs.	M.	Isselt,	MBA	 	 	 	 Lid
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DE DIRECTIE VAN TELESUR
Per juli 2020
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OSCAR AWESE,
COACH EN VADER VAN JONGEREN
“DOOR	 HUISWERK	 MAKEN,	 BETERE	
CIJFERS”
Het is maandagmiddag omstreeks vijf uur. Op 
een	 omrasterd	 kunstgrasveld	 in	 hartje	 Albina	
voetballen twee jongensteams in gele en blauwe 
tenues tegen elkaar. Vanuit de tribune kijkt de 
50	 jarige	 (ten	 tijde	 van	 het	 interview)	 trainer,	
begeleider	en	beheerder	Oscar	Awese	toe.
“Kinderen	 zie	 ik	 als	 de	 toekomst.	Toen	 ik	 kind	
was,	had	ik	dit	niet.	Deze	dorpskinderen	zijn	ook	
mijn	familie”,	vertelt	hij.	Awese	is	er	elke	middag	
om	ongeveer	tachtig	voetballustige	jongeren	op	
te	vangen.	“Sport	is	heel	belangrijk	voor	wie	naar	
school	 gaan”,	 zegt	 Awese	 over	 zijn	 drijfveer.	
“Het	is	verfrissend	voor	hun	hersenen	en	brengt	
ze	discipline	bij.	 Ik	 vind	het	belangrijk	om	elke	
middag	met	deze	jongeren	bezig	te	zijn.	Anders	
hangen	 zij	 op	 straat	 of	 in	 de	 supermarkten	 en	
plegen	sommigen	winkeldiefstal.”

TIENERCLUBLEIDER
Awese	 heeft	 de	 lagere	 school	 niet	 afgerond,	
vanwege	 de	 Binnenlandse	Oorlog	 die	 in	 1986	
uitbrak.	Met	zijn	familie	vluchtte	hij	naar	Frans-
Guyana,	waar	zij	jaren	in	een	vluchtelingenkamp	
verbleven.	Daarvoor	was	hij	 tienerclubleider	bij	
de	 Baptistengemeente	 in	 Alfonsdorp,	 waar	 hij	
samen	met	een	zendeling	elke	vrijdag	Bijbelse	
verhalen	aan	kinderen	vertelde.	“Veel	van	deze	
kinderen	 zijn	 overleden	 tijdens	 de	 oorlog”,	
haalt	 hij	 pijnlijk	 op.	 “Hun	 namen	 staan	 op	 het	
monument	 in	 Moiwana.	 Daar	 zijn	 de	 meesten	
overleden.”	Ook	in	het	vluchtelingenkamp	hield	
Awese	zich	bezig	met	kinderen	en	sport.	In	1997	
keerde	 hij	 terug	 naar	Albina	 en	 ging	 daarmee	
door.	 Het	 kunstgrasveld	 werd	 mede	 door	 zijn	
inspanningen	 als	 lid	 van	 de	Albina	 Sportbond,	
door de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond 
geschonken	 aan	 Albina.	 “Voorheen	 was	 het	
een open veld waar kinderen ongecontroleerd 
renden	met	alle	gevaren	vanwege	de	auto’s.”	De	
ballen	en	tenues	krijgen	zij	van	sponsoren.
 
POSITIEVE	IMPACT	
Awese	 treedt	 ook	 op	 als	 ‘vader	 en	 advocaat’	
voor	 zijn	 jongeren.	 Regelmatig	 loopt	 hij	 langs	
op	school	 of	 thuis	om	 te	 informeren	of	 ze	hun	

voor	 zijn	 jongeren.	 Regelmatig	 loopt	 hij	 langs	
op	school	 of	 thuis	om	 te	 informeren	of	 ze	hun	
best	 doen.	 Wie	 dat	 niet	 doet	 mag	 als	 ‘straf’	
niet	 komen	 voetballen.	 “Door	 hun	 huiswerk	 te	
maken	krijgen	ze	betere	cijfers”,	zegt	hij	over	de	
positieve	 impact	 van	 zijn	 aanpak.	 “Bij	 straf	 leg	
ik	ze	ook	uit	wat	te	veranderen	of	te	verbeteren.	
Ook	thuis	verandert	hun	gedrag.”	Veel	jongeren	
worden	 na	 school	 thuis	 niet	 opgewacht	 door	
ouders.	 “Dat	 is	 een	groot	 sociaal	 probleem	op	
Albina.	Dus	het	is	van	belang	dat	wij	met	ze	bezig	
zijn.”	De	inspanningen	van	Awese	en	zijn	team	
werpen	vruchten	af.	“Je	ziet	dat	jongeren	minder	
in	de	winkels	 rondhangen	of	worden	opgepakt	
wegens	 diefstal.	Als	 ouders	 hun	 kinderen	 niet	
thuis	aantreffen	dan	weten	ze:	‘Ze	zijn	bij	Oscar.’	
Ik	vraag	God	om	mij	gezondheid	te	geven	zodat	
ik	nog	jaren	hiermee	kan	doorgaan.”

Oscar	Awese,	voetbalcoach	jongeren	Albina
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Coach	Oscar	Awese	met	twee	strijdende	voetbal-
teams jongeren Albina
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BEDRIJFSVERSLAG 2017
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In	het	bedrijfsverslag	wordt	achtereenvolgens	ingegaan	op	het	volgende:

1. DE	MACRO-ECONOMISCHE	ONTWIKKELINGEN
	 Een	korte	beschouwing	van	de	directie	over	de	macro-economische	ontwikkelingen	die	de	
	 omgeving	schetsen	waarin	Telesur	heeft	geopereerd.	Ook	wordt	ingegaan	op	ontwikkelingen	
 in de telecomsector.

2. HOOGTEPUNTEN
	 Verslag	van	de	directie	over	de	ontwikkelingen	binnen	Telesur	vormen	de	kern	van	het
  bedrijfsverslag 2017.

3.	 VOORUITBLIK	2018
	 De	directie	eindigt	met	een	korte	vooruitblik	op	de	agenda	die	door	Telesur	zal	worden	
	 afgewerkt	ter	versterking	van	de	strategische	positie	van	het	bedrijf.

MACRO- ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN
In	2017	werd	in	Suriname	een	economische	groei	gerealiseerd	van	1,7%;	een	vooruitgang	na	2	jaren	
van	economische	recessie	met	negatieve	groeicijfers.	De	voornaamste	aanjager	van	die	groei	was	
de	stijging	van	de	prijzen	op	de	internationale	goudmarkt	waardoor	de	verdiensten	uit	de	goudexport	
stegen.	Ook	de	 inflatie	 daalde	 scherp	 ten	 opzichte	 van	2016	en	 kwam	uit	 op	 22%.	De	officiële	
wisselkoers tussen de SRD en de USD steeg nauwelijks en in de bancaire sector vertoonden de 
financiële	ratio’s	ook	een	positieve	ontwikkeling.	Desondanks	is	het	een	uitdaging	om	conform	de	
instructie	van	de	minister	van	Financiën,	vreemde	valuta	te	kunnen	aankopen	tegen	de	koers	van	
de Centrale Bank van Suriname.

Het	Telesur	Nationaal	 Breedband	Project	 (TNBP)	 is	 in	 2017	 geïmplementeerd	met	 als	 doel,	 de	
bestendigheid	van	Telesur	op	te	voeren.	De	 investering	bedraagt	USD	115	miljoen,	 te	realiseren	
middels	een	lening	van	de	Staat	Suriname	bij	de	Export	Import	bank	of	China	(EXIM	Bank)	t.w.v.	
USD	98.5	miljoen	met	een	looptijd	van	15	jaar	tegen	3%	rente	en	een	aflossingsvrije	periode	van	5	
jaar.	De	uitvoering	van	het	TNBP	zal	een	periode	van	tussen	de	18	en	24	maanden	beslaan.

HOOGTEPUNTEN
ALGEMEEN
De	samenstelling	van	de	directie	van	Telesur	per	31	december	2017	verschilt	van	die	ten	tijde	van	
de	publicatie	van	dit	jaarverslag.	Volledigheidshalve	wordt	aangegeven	dat	per	31	december	2017	
naast	de	heer	M.	Antonius,	ook	de	heer	R.	Headley,	de	heer	S.	Tjitrotaroeno	en	de	heer	R.	Naipal	
deel uitmaakten van de directie van Telesur. 

Als	hoogtepunten	in	2017	kunnen	vermeld	worden:

•	 Validatie	van	de	e-Suriname	visie	door	de	directie
	 Deze	visie	moet	mede	leiden	tot	een	transformatie	van	de	Surinaamse	economie	op	digitaal	
	 gebied.	Telesur	wil	als	overheidsbedrijf	een	belangrijke	rol	spelen	in	het	verrijken	van	het	
	 leven	van	de	klanten	en	in	de	manier	waarop	het	zakendoen	plaatsvindt.	De	e-Suriname	visie	
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	 is	de	eerste	aanzet	tot	een	geïntegreerde	aanpak	daartoe.	Samen	met	geïdentificeerde	en	te	
	 identificeren	partners	zal	die	droom	gerealiseerd	worden.	De	eerste	stap	is	gezet	met	de	
	 kick-off	van	het	TNBP	om	de	kustvlakte	ultimo	2019	te	voorzien	van	high	speed	internet,	wat	
	 de	basis	zal	vormen	voor	de	verdere	ontwikkeling	van	het	ecosysteem,	nodig	voor	de	trans-	
 formatie.

	 Middels	deze	visie	wordt	verder	bijdragen	aan	de	sociaaleconomische	ontwikkeling	van	Su-
	 riname	door	het	“enablen“	van	een	breedband	ecosysteem.	Binnen	dat	ecosysteem	is	de	rol	
	 van	Telesur	die	van	provider	van	toonaangevende	ICT-diensten	om	de	samenleving	(over-
	 heid,	bedrijven,	organisaties	en	huishoudens)	verder	te	verbinden.	Daarnaast	ook	een	rol
	 voor	als	e-services	enabler	voor	en	van	Suriname.	Daarmee	creëert	Telesur	enerzijds	een
	 platform	voor	zichzelf	en	anderzijds	één	voor	de	gehele	Surinaamse	economie	voor	het	tot	
	 stand	brengen	van	verschillende	nieuwe	e-services.	Als	enabler	wil	Telesur	andere	bedrijven
	 in	de	gelegenheid	stellen	hun	operatie	en	dienstverlening	(verder)	te	digitaliseren	waardoor	
	 zij	in	staat	zijn	hun	concurrentiepositie	te	verbeteren.	Hiermee	ontstaan	kansen	voor	bedrijven	
 en diverse sectoren om verder te groeien en bij te dragen aan de realisatie van e-Suriname. 
	 Om	gestalte	te	geven	aan	dat	ecosysteem	zal	Telesur	zelf	participeren	aan	het	ontwikkelen		
 en lanceren van enkele e-services.

•	 Kick-off	Telesur	Nationaal	Breedband	Project
	 Op	vrijdag	9	juni	2017	werd	ceremonieel	een	start	gemaakt	met	het	TNBP.	Bij	deze	gelegenheid	
	 waren	als	vertegenwoordigers	van	de	regering	aanwezig	de	minister	van	Openbare	Werken,	
	 Transport	&	Communicatie,	Jerry	de	Miranda	en	de	vicevoorzitter	van	de	Nationale	Assemblee	
	 Melvin	Bouva.	Zij	brachten	samen	met	de	president-commissaris	van	Telesur,	Gardelito	Hew	
	 A	Kee,	de	directeur	van	Telesur,	Mike	Antonius	en	de	vertegenwoordiger	van	Huawei,	Zachary	
	 Qui	Zhuyu	een	toast	uit.	In	de	verschillende	toespraken	werd	de	nadruk	gelegd	op	het	geloof	
	 in	en	de	potentie	van	Telesur.	Het	hoogtepunt	van	de	dag	was	de	ingebruikname	van	de	ver-
	 nieuwde	centrale	te	Clevia.	Deze	handeling	werd	verricht	door	de	directeur	van	Telesur	en	
	 de	vicevoorzitter	van	de	Nationale	Assemblee.	De	ceremonie	werd	afgesloten	met	een	snel-
	 heidstest	waarbij	voor	de	upload	48Mbps	werd	gemeten	en	voor	de	download	81,42Mbps.

•	 Focus	op	content
	 Een	bekende	uitspraak	van	Bill	Gates	is	“Content	is	King”.	Tegen	die	achtergrond	worden	de	
	 verdienmogelijkheden	van	content	diensten	bekeken.	Die	kunnen	geleverd	worden	wanneer	
	 de	internetcapaciteit	naar	klanten	thuis	is	verhoogd.	Een	pakket	bestaande	uit	bellen,	tele-
	 visie	en	internet	is	een	voorbeeld	van	een	triple	play	service	die	internationaal	reeds	wordt
	 	aangeboden.	Er	is	een	aanvang	gemaakt	om	de	mogelijkheden	van	Internet-TV	te	bekijken.	
 Ook is er contact met diverse leveranciers van content. Als voorbereiding  op de imple-  
	 mentatie	van	een	Telesur	triple	play	service	is	content	aangeschaft	en	voorlopig	onderge-
	 bracht	bij	ATV.	Om	de	kijkdichtheid	van	ATV	te	vergroten	is	besloten	de	strategie	aan	
	 te	scherpen.	Allereerst	is	aangevangen	met	het	traject	“ATV	nieuwe	stijl“.	Het	doel	van	dat	
 traject is geweest om vast te stellen wat nodig is om de organisatie van ATV te verbeteren 
 en van daaruit te werken aan verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. De voor-
	 naamste	reden	hiervoor	is	het	besluit	om	zoveel	mogelijk	gebruik	te	maken	van	het	eigen	
	 televisiestation	voor	de	promotie	van	Telesur	producten	en	diensten.	Kostenbeheersing	is	
	 daarbij	leidend.	In	dit	kader	is	bepaald	dat	ATV	qua	content	meer	focus	zal	leggen	op	lokale	
 producties.
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“De	Inheemsen”	van	Jozef	Klas	in	het	
Marimbopark Albina

 Brulaap in natuurreservaat Galibi

Kunstwerk	van	bauxiet	te	Moengo	Inheems	meisje	te	Galibi
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PRODUCTONTWIKKELING
In	het	kader	van	productontwikkeling	is	een	samenwerking	aangegaan	met	KirpalaniKom	(KKOM).	
Het	primair	doel	hiervan	is	om	churn	op	het	Telesur	netwerk	tegen	te	gaan.	Telesur	heeft	ten	behoeve	
van	Kirpalani	NV,	“Data	&	Voice/SMS	bundels”	gecreëerd,	welke	bestemd	zijn	voor	prepaid	abonnees.	
Deze	zullen	uitsluitend	bij	 of	 via	Kirpalani	 verkrijgbaar	zijn	onder	de	namen	 “KirpalaniKOM;	een	
Mobile	Virtual	Network	Operator	op	het	Telesur	netwerk”.

BEDRIJFSORGANISATORISCH
In	2017	is	een	bedrijfsorganisatorische	verandering	doorgevoerd,	namelijk	de	splitsing	van	PR	uit	de	
afdeling	Public	Relations	&	Facilities	(PR&F)	met	als	resultaat	de	afdelingen	Corporate	Communication	
en	Facilities	Management.	Deze	splitsing	creëert	een	betere	basis	voor	het	waarborgen	van	de	
reputatie	van	het	bedrijf	en	het	managen	van	een	belangrijk	deel	van	de	materiële	vaste	activa	van	
het	bedrijf.

FINANCIËLE	IMPACT
Om	de	jaarrekening	over	het	boekjaar	2017	te	kunnen	afronden	is	een	intensief	traject	in	het	kader	van	
de	accountantscontrole	afgewerkt.	Dit	heeft	mogen	resulteren	in	de	vaststelling	van	de	jaarrekening	
en	verlening	van	decharge	in	een	Buitengewone	Algemene	Vergadering	van	Aandeelhouders,	geleid	
door	de	vertegenwoordiger	van	de	Aandeelhouder,	de	minister	van	Openbare	Werken,	Transport	&	
Communicatie	de	heer	Mr.	Vijay	Chotkan.	Het	boekjaar	2017	is	afgesloten	met	een	positief	financieel	
resultaat. 

Om	het	financieel	beleid	van	de	organisatie	verder	te	verbeteren	wordt	er	in	verhoogde	mate	prioriteit	
gegeven	aan	vastlegging	van	financiële	processen	en	procedures.	Hierbij	wordt	de	nadruk	onder	
andere	gelegd	op	tijdige	interne	en	externe	verslaggeving,	budgetbewaking	en	kasstroombeheer.

Een	absolute	randvoorwaarde	voor	het	verbeteren	van	de	financiële	inrichting	binnen	de	organisatie	
is	het	optimaal	gebruik	van	beschikbare	financiële	softwarepakketten.	In	dat	kader	is	er	besloten	om	
bedrijfsbreed	een	project	op	te	starten,	waarbij	optimalisering	zal	plaatsvinden	van	het	gebruik	van	
het	softwarepakket	waarin	onze	financiële	administratie	wordt	gevoerd.
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VOORUITBLIK 2018
In	2018	zal	de	nadruk	gelegd	worden	op	“Operational	Stability,	Innovation	&	Growth”.	Dit	moet	tot	
uiting	komen	in	verbetering	van	de	“Quality	of	Service,	Seamless	Customer	experience,	Seamless	
employee	experience”	en	een	robuuste	basis	voor	groei.	Hierbij	wordt	rekening	gehouden	met	de	
transformatie die Telesur dient door te maken naar een digitale service enabler en provider.

Voor	 stabiliteit	 in	 de	 bedrijfsvoering	 wordt	 middels	 het	 TNBP	 geïnvesteerd	 in	 de	 infrastructuur,	
processen	 en	 systemen	 om	 de	 kwaliteit	 van	 de	 diensten	 en	 de	 dienstverlening	 te	 verbeteren	
om	 zo	 te	 komen	 tot	 een	 excellente	 en	 gestroomlijnde	 klantervaring	 (“excellent	 and	 seamless	
customer	experience”)	voor	het	behoud	van	klanten	en	het	werven	van	nieuwe.	De	focus	voor	de	
investeringsbegroting	2018	is	gelegd	op	de	vaste	infrastructuur,	met	name	in	het	TNBP.	Daarmee	
wordt	 een	 solide	 basis	 gelegd	 voor	 onze	maatschappij,	 waarbinnen	 iedereen	 toegang	 heeft	 tot	
digitale	communicatie.	De	investeringen	in	het	breedband	netwerk	betreffen	behalve	het	aanleggen	
van	een	vaste	infrastructuur,	ook	het	aanleggen	van	een	digitale	infrastructuur	die	gerelateerd	is	aan	
de e-Suriname visie.
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SOERAT IRODIKROMO, 
GEDECOREERDE GAMELANGOEROE

‘MIJN	 IDEE	 IS	 OM	 ALLE	 CULTUREN	 TE	
MIXEN’
Op	het	erf	van	Soerat	Irodikromo	(ten	tijde	van	het	
interview	71	jaar)	in	Moengo	klinkt	rustgevende	
door	hemzelf	gecomponeerde	gamelanmuziek.	
Irodikromo	 is	getooid	 in	Javaanse	klederdracht	
en	zijn	kleinkinderen	 luisteren	 toe.	Hij	bespeelt	
de	drum	en	zegt	na	afloop	daarover:	“De	drum	
is	moeilijk,	 dat	 gaat	 zonder	 noten	en	daarvoor	
moet	je	gevoel	hebben.”

De instrumenten moesten eerst goed worden 
afgestoft,	want	het	is	alweer	een	tijd	geleden	dat	
de	groepsleden	bij	elkaar	waren.	De	gamalans,	
gemaakt	van	‘Suralco-ijzer’,	zijn	geërfd	van	een	
vorige groep waarvan de leden al overleden 
zijn.	 Irodikromo	zet	zich	al	 ruim	25	 jaar	 in	voor	
cultuurbehoud.	 “Ik	 houd	 van	 de	 Javaanse	 en	
ook andere culturen. Mijn idee is eigenlijk om 
de	culturen	te	mixen.	Daarom	hebben	we	1992	
de	eerste	 “Ala	 kondreman	dron”	gespeeld	met	
Henk	Tjon	in	Thalia.”

AFNEMENDE	INTERESSE	
De	 interesse	 van	 jongeren	 neemt	 echter	 af,	
terwijl	 de	 groep	 van	 Irodikromo	 vergrijst.	 “We	
hebben	negen	dames	en	onze	zanger	is	al	bijna	
negentig.”	Zijn	vader	gaf	les	in	gamelanmuziek	en	
het	wajang-poppenspel.	“Bijna	elke	dag	hoorde	
ik	gamelan	en	leerde	het	zonder	notaties.	Van	de	
negen kinderen was ik de enige die met cultuur 
bezig	was.”	Vroeger	 trad	 zijn	 groep	 elke	week	
op	met	“jaran	kepang-dansers”.	Die	glorietijden	
zijn	 voorbij.	 “Toch	moedig	 ik	 jongeren	 aan	 om	
les	te	komen	volgen	in	plaats	van	te	hangen	op	
straat.	Je	krijgt	gratis	les	en	een	drankje	en	toch	
willen	ze	niet.	Dat	 is	 jammer.”	 Irodikromo	heeft	
vijf generaties danseressen opgeleid en geeft 
elke	 zaterdag	 les.	 De	 vergrijzing	 wijt	 hij	 mede	
aan	 het	 ontbreken	 van	 een	middelbare	 school	
in Moengo. 

“Ik	 geef	 Javaanse	 dansles	 aan	 meisjes	 van	
negen tot en met vijftien jaar. Maar na de 
basisschool	 vertrekken	 zij	 naar	 Paramaribo	
om	door	te	studeren.	Nu	heb	ik	helemaal	geen	
meisjes	meer	die	op	dansles	komen.”

TWEEMAAL	GEDECOREERD	
Narda	 is	 al	 vijfentwintig	 jaar	 ‘leerling’	 en	 zegt	
over	 Irodikromo:	 “Hij	 is	 onze	 gamelangoeroe.	
We	hebben	de	muziek	kunnen	behouden	en	dat	
is	zeer	zeker	aan	hem	te	danken.	Het	is	jammer	
dat	weinig	jongeren	nog	meedoen.	Ze	vinden	hun	
mobieltje	belangrijker	en	hebben	geen	interesse	
in	 cultuur.	Hoe	 hoog	 kan	 de	 cultuur	 gehouden	
worden	 als	 er	 geen	 verjonging	 plaatsvindt?”	
Toch	heeft	Irodikromo	erkenning	gekregen	voor	
zijn	 cultuurimpact	 op	 meerdere	 generaties.	
In	 2018	 is	 hij	 door	 de	 President	 gedecoreerd	
op	 Onafhankelijkheidsdag	 en	 in	 2019	 door	 de	
Federatie	Javanisme	Suriname.	Leerling	Rosie	
over	haar	goeroe:	“Hij	heeft	het	verdiend	want	hij	
doet	dit	echt	uit	liefde	en	voor	onze	cultuur,	die	
hij	wil	behouden	en	overdragen.	Wij	waarderen	
dat	zeer.”

	Soerat	Irodikromo	geeft	uitleg	over	
gamelanmuziek
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Gamelangoeroe	Soerat	Irodikromo	en	zijn	
‘leerlingen’	in	actie
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DE SAMENGEVATTE GECONVERTEERDE SRD
JAARREKENING 2017

BALANS PER 31-12-2017
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RESULTATENREKENING 2017
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KASSTROOMOVERZICHT 2017
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ALGEMENE TOELICHTING OP DE SAMENGEVATTE 
GECONVERTEERDE SRD JAARREKENING 2017

1. ALGEMEEN
Aard van de bedrijfsactiviteiten
De	activiteiten	van	het	Telecommunicatiebedrijf	Suriname,	afgekort	Telesur,	bestaan	hoofdzakelijk	
uit:
•	 de	aanleg,	instandhouding	en	het	gebruik	van	telefoons,	internetfaciliteiten	en	overige	
 telecommunicatiemiddelen;
•	 het	uitvoeren	van	bij	of	krachtens	wettelijke	regelingen	aan	haar	opgedragen	taken	op	
 telecommunicatiegebied;
•	 het	zich	belasten	met	die	verrichtingen	die	uit	hoofde	van	hun	verband	met	voornoemde	
	 taken	geacht	worden	tot	haar	werkgebied	te	behoren.

2.	 GRONDSLAGEN	VAN	WAARDERING	VAN	ACTIVA	EN	PASSIVA	EN	RESULTAATBEPALING
Algemeen
Grondslag	voor	opstelling	van	de	geconverteerde	jaarrekening
De	 geconverteerde	 jaarrekening	 is	 opgesteld	 op	 basis	 van	 de	 USD-jaarrekening,	 welke	 in	
overeenstemming	 is	 met	 algemeen	 aanvaarde	 grondslagen	 voor	 financiële	 verslaggeving.	 De	
dochterondernemingen	 zijn	 niet	 geconsolideerd	 in	 de	 jaarrekening	 en	 zijn	 opgenomen	 onder	
“Financiële	vaste	activa”.

Conversiemethode
De administratie van Telesur wordt gevoerd in USD. Ook de aangifte inkomstenbelasting vindt 
plaats in USD. De geconverteerde jaarrekening in SRD is ontleend aan de jaarrekening in USD. 
De	geconverteerde	SRD-jaarrekening	geeft	vanwege	de	koersschommelingen	gedurende	het	jaar	
tussen de USD/SRD een benaderende balans en resultatenrekening weer. Vanwege de stijging 
van	de	koers	 tussen	de	SRD	en	de	USD	in	2017	(gemiddelde	koers	en	een	 jaareindekoers	van	
respectievelijk	SRD	7,55	en	SRD	7,52	voor	USD	1	ten	opzichte	van	SRD	6,26	respectievelijk	SRD	
7,49	in	2016)	geeft	de	geconverteerde	jaarrekening	2017	een	ander	beeld	dan	de	USD-jaarrekening	
2017. 

De	organen	belast	met	governance	hebben	het	 stellige	 voornemen	de	administratieve	valuta	 te	
wijzigen	van	USD	naar	SRD.	De	USD-jaarrekening	2017	is	geconverteerd	naar	SRD	op	basis	van	
het	volgende:

Balans
•	 De	onder	het	eigen	vermogen	opgenomen	posten	beginkapitaal,	kapitaalstorting	en	algemene	
	 reserve	zijn	tegen	de	historische	koers	USD/SRG	omgerekend,	waarna	het	weer	teruggerekend	
	 is	in	SRD.	Zou	het	eigen	vermogen	niet	zijn	omgerekend	in	USD	en	terug	zijn	gerekend	in	
	 SRD	zou	het	aandelenkapitaal	wezenlijk	lager	verantwoord	zijn,	indien	de	kapitaalstortingen	
	 in	SRG	rechtstreeks	omgerekend	zijn	in	SRD.
• Bij de materiele vaste activa is uitgegaan van de beginstanden in SRD uit de geconverteerde 
	 jaarrekening	2016,	waarbij	de	eindstand	2017	gelijk	is	aan	de	eindstand	in	USD	omgerekend	
	 tegen	de	balanskoers	per	31	december	2017.	De	mutaties	gedurende	het	jaar	zijn	
	 omgerekend	tegen	de	gemiddelde	USD/SRD	koers.	Het	verschil	dat	hierna	ontstaat,	is	
	 verantwoord	als	conversieverschillen	(sluitpost).
•	 De	overige	balansposten	zijn	tegen	de	jaareindekoers	per	31	december	2017	omgerekend.
•	 De	post	Conversieverschillen	is	als	sluitpost	gebruikt.
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Resultatenrekening

•	 Alle	posten	zijn	tegen	de	gemiddelde	jaarkoers	omgerekend.	
•	 Dit	blijft	een	benadering	omdat	voorbijgegaan	wordt	aan	 tussentijdse	koersfluctuaties,	die	
gedurende	2017	hebben	plaatsgevonden	en	een	wezenlijke	impact	hebben	gehad	op	de	financiële	
transacties.

Vergelijking	met	voorgaand	jaar
De	 gehanteerde	 grondslagen	 van	 waardering	 van	 activa	 en	 passiva	 en	 resultaatbepaling	 zijn	
ongewijzigd	ten	opzichte	van	het	voorgaand	jaar.

Grondslagen van waardering van activa en passiva:
Materiële	vaste	activa
Terreinen	aangeschaft	vóór	1	januari	1990	zijn	gewaardeerd	tegen	de	getaxeerde	waarde	per	
1	 januari	 1990	 terwijl	 aangeschafte	 terreinen	 na	 1	 januari	 1990	 voor	 de	 aanschafwaarde	 zijn	
opgenomen.	De	gebouwen,	centrales	en	stations	aangeschaft	vóór	1	januari	1990	zijn	opgenomen	
voor	de	getaxeerde	waarde	per	1	januari	1990	verminderd	met	de	berekende	afschrijvingen.	
De	 gebouwen,	 centrales	 en	 stations	 aangeschaft	 na	 1	 januari	 1990	 zijn	 opgenomen	 voor	 de	
aanschafwaarde	verminderd	met	de	berekende	afschrijvingen.
De	 andere	materiële	 vaste	 activa	 zijn	 opgenomen	 voor	 de	 aanschafwaarde	 verminderd	met	 de	
cumulatieve	afschrijvingen.
De	afschrijvingen	vinden	lineair	plaats	op	basis	van	de	geschatte	economische	levensduur.
De	onderhanden	investeringen	zijn	gewaardeerd	tegen	de	hieraan	bestede	bedragen.

Het	afschrijvingspercentage	op	jaarbasis	bedraagt	voor:

Gebouwen:	 	 	 	 	 	 31/2%
Centrales	en	stations:	 	 	 	 14%	 -	331/3%
Kabelnetten	en	straalverbindingen:	 	 4%	 -	25%
Abonnee-apparatuur:	 	 	 	 4%	 -	331/3%
Transportmiddelen:	 	 	 	 	 10%	 -	331/3%
Overige	vaste	activa:	 	 	 	 331/3%

In	2015	is	een	deel	van	de	terreinen	en	gebouwen	getaxeerd.	De	actuele	waarde	van	dit	deel	van	
de	terreinen	en	gebouwen	per	31	december	2015	bedraagt	USD	34,7	miljoen.	
Deze	waarde	 is	 in	de	financiële	cijfers	van	2017	nog	niet	verwerkt.	De	financiële	positie	zal	als	
gevolg	van	de	taxatie	van	alle	gebouwen	en	terreinen	en	verwerking	in	de	jaarrekening	een	ander	
beeld geven.

Financiële	vaste	activa
Deelnemingen
De	deelnemingen	zijn	gewaardeerd	tegen	de	verkrijgingsprijs.	

Voorraden
Magazijnvoorraad
De	magazijnvoorraden	 zijn	 opgenomen	 tegen	 de	 gemiddelde	 inkoopprijs	 onder	 aftrek	 van	 een	
voorziening	voor	incourantheid.

Goederen in bestelling
De	goederen	in	bestelling	zijn	gewaardeerd	tegen	de	factuurwaarde.	Factuurwaarden	uitgedrukt	in	
andere	valuta	dan	de	rapporteringsvaluta	zijn	tegen	de	jaareinde	koers	omgerekend.
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Vorderingen
Vorderingen telecommunicatieverkeer carriers
Deze	 zijn	 opgenomen	 tegen	 de	 nominale	 waarde	 onder	 aftrek	 van	 een	 voorziening	 voor	 het	
debiteurenrisico.	Voor	de	carriers	is	op	individuele	basis	de	hoogte	van	de	voorziening	bepaald.

Debiteuren particulier
Deze	vorderingen	zijn	opgenomen	 tegen	de	nominale	waarde	onder	aftrek	van	een	voorziening	
voor	het	debiteurenrisico.	

Voorzieningen
Voorziening	gepensioneerden
Betreft	een	voorziening	voor	suppletie	pensioen,	een	maandelijkse	tegemoetkoming	en	medische	
verzorging	 van	 gepensioneerden	 en	 toekomstige	 gepensioneerden.	 Het	 personeel,	 inclusief	 de	
directie	van	Telesur,	is	aangesloten	bij	het	Pensioenfonds	Suriname.
Volgens	 de	 “Ambtenaren	 Pensioenverordening	 1972”	 is	 de	 maximale	 grondslag	 voor	 de	
pensioenuitkering	gelijk	aan	het	salaris	van	een	departementsdirecteur	bij	de	Overheid.
De	voorziening	wordt	vastgesteld	op	basis	van	actuariële	berekeningen.

Actuariële	veronderstellingen
De	volgende	veronderstellingen	zijn	gehanteerd	voor	de	berekening	van	de	voorziening.
Trouwfrequentie en leeftijdsverschil
Een	trouwfrequentie	van	54%	wordt	verondersteld	voor	mannelijke	en	vrouwelijke	werknemer.	Een	
leeftijdsverschil	van	vijf	jaren	wordt	verondersteld	tussen	levenspartners.
Rendement
Het	verwachte	rendement	op	lange	termijn	SRD-beleggingen	is	14%.	Dit	rendementspercentage	is	
gebaseerd	op	de	verwachte	gemiddelde	rente	op	lage	risico	beleggingen	van	termijndeposito’s	bij	
lokale	commerciële	banken.
Indexering
Voor	de	jaarlijkse	vergoedingen	wordt	uitgegaan	van	een	indexering	van	8.04%,	per	jaar	hetgeen	
gelijk	is	aan	het	10-jaars	gemiddelde	van	het	gepubliceerde	inflatiepercentage.
Mortaliteit
De	sterftekansen	zijn	gebaseerd	op	de	mortaliteitspercentages	die	berekend	zijn	door	de	Kring	van	
Actuarissen	in	Suriname	over	de	observatieperiode	2010-2013	(KRIAS	2010-2013).
Begrafeniskosten
De	gemiddelde	begrafeniskosten	zijn	geschat	op	SRD	7.260	per	overlijdensgeval.
Medische kosten
De	volgende	veronderstellingen	zijn	gehanteerd	om	de	voorziening	medische	kosten	te	berekenen:
•	 Het	gedeelte	van	de	gepensioneerde	personeelsleden	in	relatie	tot	de	gehele	populatie	
	 bedraagt	34,34%.
•	 De	netto	medische	kosten	voor	gepensioneerden	bedragen	SRD	3.359.933	(voor	het	jaar	
	 2018).
•	 De	gemiddelde	kosten	per	gepensioneerden,	na	kostenbesparingen	bedragen	SRD	4.976.

Overige	activa	en	passiva
Voor	zover	niet	anders	 is	vermeld,	worden	overige	activa	en	passiva	tegen	de	nominale	waarde	
gewaardeerd.
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Grondslagen van resultaatbepaling

Het	 resultaat	wordt	 bepaald	 als	 het	 verschil	 tussen	enerzijds	 de	 opbrengsten	 van	de	 verkochte	
producten	en	de	geleverde	diensten	en	anderzijds	de	kostprijs	van	de	verkochte	producten	en	de	
geleverde	diensten,	de	kosten	en	overige	lasten	over	het	jaar.

Onder	netto-opbrengsten	wordt	verstaan:
•	 De	aan	klanten	in	rekening	gebrachte	bedragen	voor	geleverde	diensten	en	goederen	
	 eventueel	verminderd	met	de	hierover	verschuldigde	vergoedingen	aan	carriers	voor	het	
	 uitgaand	telecommunicatieverkeer,	de	aan	distributeurs	verschuldigde	commissies	voor	de	
 distributie van onder andere de telefoonkaarten en pincodes en de aan klanten verstrekte 
 bonussen en kortingen;
• De vergoedingen van carriers voor binnenkomend telecommunicatieverkeer.

De	winsten	op	 transacties	worden	verantwoord	 in	het	 jaar	waarin	zij	zijn	gerealiseerd.	Verliezen	
worden	 verantwoord	 zodra	 deze	 voorzienbaar	 zijn.	 De	 kosten	 worden	 toegerekend	 aan	 het	
verslagjaar	waarop	zij	betrekking	hebben.

De	belasting	wordt	berekend	tegen	het	geldende	tarief	over	het	resultaat	van	het	boekjaar	rekening	
houdend	met	fiscale	faciliteiten,	voor	zover	van	toepassing.

3.	 VALUTA
3.1	 Presentatie-,	rapporterings-	en	functionele	valuta
Vanwege	de	hyperinflatie	van	de	Surinaamse	munt	in	het	verleden	is	ingaande	het	boekjaar	1995	
gekozen	om	de	USD	als	presentatie-	en	rapporteringsvaluta	te	hanteren.	
De geconverteerde jaarrekening in SRD is afgeleid van de USD-jaarrekening en de daaraan ten 
grondslag	liggende	administratie	in	USD.	Voor	de	uitgangspunten	van	de	conversie,	verwijzen	wij	
naar	paragraaf	“Conversiemethode”	opgenomen	onder	“grondslagen	van	waardering	van	activa	en	
passiva	en	resultaatbepaling”.

3.2	 Vreemde	valuta
Monetaire	 activa	 en	 passiva	 luidende	 in	 een	 andere	 valuta	 dan	 de	 rapporteringsvaluta	 zijn	
omgerekend	tegen	de	koers	per	balansdatum.	De	uit	de	omrekening	voortvloeiende	koersverschillen	
zijn	 opgenomen	 in	 de	 winst-	 en	 verliesrekening.	 Transacties	 in	 een	 andere	 valuta	 dan	 de	
rapporteringsvaluta	gedurende	de	verslagperiode,	zijn	verwerkt	tegen	de	koers	op	het	moment	van	
de afwikkeling.

De	gehanteerde	koersen	van	de	belangrijkste	valuta’s	zijn	als	volgt:
31 December 2017  31 December 2016
USD	1	=	SRD7,52	 	 USD	1	=	SRD	7,49
USD	1	=	Euro	0,83	 	 USD	1	=	Euro	0,95

De	gemiddelde	jaarkoers	USD/SRD	was	7,55	in	2017	(2016:	USD/SRD	6,29).

4.	 GRONDSLAGEN	VOOR	DE	OPSTELLING	VAN	HET	KASSTROOMOVERZICHT
Het	kasstroomoverzicht	wordt	opgesteld	volgens	de	indirecte	methode.	
De	geldmiddelen	in	het	kasstroomoverzicht	bestaan	uit	banktegoeden	en	kasmiddelen.
Belastingen,	rentebaten	en	soortgelijke	opbrengsten,	alsmede	de	rentelasten	en	soortgelijke	kosten,	
worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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5.	 WET	OP	DE	JAARREKENING	
In	augustus	2017	is	de	Wet	op	de	jaarrekening	goedgekeurd	door	het	parlement.	Op	basis	van	deze	
wet	zal	Telesur	de	jaarrekening	dienen	op	te	stellen	volgens	de	International	Financial	Reporting	
Standards	(IFRS)	vanaf	het	boekjaar	2020.	Telesur	is	in	het	proces	om	zich	voor	te	bereiden	op	de	
IFRS-conversie.

6.	 GEBEURTENISSEN	NA	BALANSDATUM 
De	lening	u/g	van	Datasur	N.V.	en	Wise	N.V.	en	diens	rekening-courant	verhoudingen	met	Telesur	
zijn	per	1	januari	2018	omgezet	in	agioreserve.

7.	 NIET	UIT	DE	BALANS	BLIJKENDE	VERPLICHTINGEN
Huawei
In	2017	hebben	Telesur	en	Huawei	International	Co.	Limited	een	overeenkomst	getekend	voor	de	
aanschaf	 en	 installatie	 van	 apparatuur	 voor	 het	 Nationaal	 Breedband	Netwerk	 Project	met	 een	
totale waarde van USD 115 miljoen.

Columbus	Networks	Ltd.	Suriname/	Guyana	Submarine	Cable	System
Op 12 augustus 2009 is door Telesur en GTT met Columbus Networks Ltd. een overeenkomst 
gesloten	voor	het	aansluiten	van	de	tweede	zeekabel	op	de	reeds	bestaande	netwerken	te	Trinidad.	
De	ingangsdatum	hiervan	is	gesteld	op	1	februari	2010	en	de	looptijd	bedraagt	20	jaren.	Telesur	
betaalt	hiervoor	een	maandelijkse	fee	van	USD	6.718	aan	Columbus	Networks	Ltd.

Overige
In	het	kader	van	het	uitbreiden	van	haar	netwerken	heeft	Telesur	met	diverse	leveranciers	contracten	
gesloten,	 ten	 bedrage	 van	 USD	 49	miljoen	 exclusief	 invoerrechten	 en	 omzetbelasting,	 voor	 de	
levering	 van	apparatuur,	 goederen	en	diensten.	Per	31	december	2017	dienen	nog	apparatuur,	
goederen	en	diensten	te	worden	ontvangen	ten	bedrage	van	USD	15,7	miljoen	(SRD	117,8	miljoen).	
Hiervoor	 zijn	 per	 balansdatum	nog	 geen	 facturen	 ontvangen.	Dit	 bedrag	 is	 derhalve	 niet	 op	 de	
balans ultimo 2017 verwerkt.

8.	 LOPENDE	RECHTSZAKEN
Door	de	bedrijfsjurist	is	melding	gemaakt	van	de	volgende	rechtszaken	te	weten:

Ex-directieleden
Bodemprocedure
Twee	ex-directieleden	te	weten	de	heren	D.	Currie	en	M.	Muringen	hebben	een	vordering	tegen	
hun	 ontslag	 bij	 de	 kortgedingrechter	 ingesteld.	 Door	 de	 twee	 eerdergenoemde	 heren	 is	 een	
bodemprocedure	ingesteld	waarbij	het	volgende	wordt	geëist:

Drs. D.M.R. Currie
•	 Primair:	de	ontslagbeschikking	van	de	Minister	van	Arbeid,	als	ook	het	aan	hem	verleende	
 ontslag nietig te verklaren respectievelijk te vernietigen;
•	 Subsidiair:	met	ingang	van	30	juni	2016	zijn	salaris	ad	USD	12.000	per	maand	of	de	
	 tegenwaarde	daarvan	in	Surinaams	courant	door	te	betalen,	vermeerderd	met	de	boeterente	
	 (vertragingsrente)	van	50%,	althans	de	wettelijke	rente	van	6%	per	jaar	vanaf	de	dag	der	
	 indiening	tot	aan	de	algehele	voldoening;
•	 Meer	subsidiair:	betaling	van	een	bedrag	van	USD	696.000	of	de	tegenwaarde	daarvan	in	
	 Surinaams	courant	vermeerderd	met	de	wettelijke	rente	van	6%	per	jaar	vanaf	de	dag	der	
	 indiening	tot	aan	de	algehele	voldoening.
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M.K. Muringen MBA
•	 Primair:	hetzelfde	als	de	heer	Currie;
•	 Subsidiair:	doorbetaling	van	zijn	salaris	van	SRD	20.000	per	maand,	vermeerderd	met	een	
	 boeterente	(vertragingsrente)	van	50%,	althans	met	de	wettelijke	rente	van	6%	per	jaar	vanaf	
	 de	dag	van	indiening	tot	aan	de	algehele	voldoening;
•	 Meer	subsidiair:	betaling	van	SRD	1.200.000,	vermeerderd	met	de	wettelijke	rente	van	6%	
	 per	jaar	vanaf	de	dag	der	indiening	tot	aan	de	algehele	voldoening.

Overige	voormalige	medewerkers
De	volgende	voormalige	Telesur	medewerkers	hebben	ook	een	rechtszaak	aangespannen	tegen	
Telesur	voor	het	terugdraaien	van	de	beëindiging	van	het	dienstverband,	waarbij	geëist	is	om	de	
salarisuitbetalingen	en	emolumenten	uit	te	betalen,	inclusief	6%	wettelijke	interest	tot	en	met	de	dag	
dat	het	dienstverband	is	hersteld:
•	 Rahan,	Henk
•	 Soemodikromo,	Denny

Daarnaast	is	door	deze	twee	voormalige	medewerkers	ook	een	rechtszaak	aangespannen	op	12	
oktober	2017,	waarbij	geëist	wordt,	SRD	10.000	per	dag	te	betalen	vanaf	voornoemde	datum	tot	en	
met	de	dag	van	het	herstellen	van	het	dienstverband.

Bij	de	rechtszaak	tegen	mevrouw	Braaf	heeft	de	rechter	op	3	juli	2019	in	het	voordeel	van	Telesur	
uitgesproken.

Intelsur	N.V.
Telesur	heeft	een	rechtszaak	aangespannen	tegen	INTELSUR	N.V.	op	3	november	2009	voor	een	
totaalbedrag	van	USD	641.235	verhoogd	met	6%,	dat	betaalbaar	wordt	gesteld	vanaf	de	dag	van	
uitspraak	 tot	aan	de	volledige	uitbetaling.	Daarnaast	heeft	Telesur	verzocht	om	een	maandelijks	
bedrag	van	USD	47.423	te	betalen	inclusief	omzetbelasting	van	8%,	dat	betaalbaar	wordt	gesteld	
op de laatste dag van elke maand.
Het voornoemde bedrag dient retrospectief betaald te worden vanaf de dag dat de overeenkomst is 
aangegaan	tussen	partijen	op	30	oktober	2007.	Deze	rechtszaak	betreft	afgenomen	diensten	door	
Telesur	voor	de	 installatie	van	de	 International	Private	Line	die	beschikbaar	zou	zijn	van	Albina/
Moengo	naar	het	centrale	Telecommunicatie	Centrum	van	Intelsur	in	Paramaribo,	Geyersvlijt.	Deze	
rechtszaak	is	gepland	voor	8	oktober	2019.

Amsitt	N.V.
Door	Amsitt	N.V.	zijn	rechtszaken	tegen	Telesur	aanhangig	gemaakt:
•	 Er	wordt	geëist	dat	het	contract	tussen	Amsitt	en	Telesur	te	niet	wordt	verklaard;
•	 Daarnaast	wordt	geëist	dat	Telesur	een	bedrag	van	USD	850.000	betaald	ter	compensatie		
 voor inkomstenderving over de periode maart 2012 tot en met november 2013.

Deze	rechtszaak	is	gepland	op	9	juli	2019.

Atlantic	Architects
Atlantic	 Architects	 heeft	 een	 rechtszaak	 aangespannen	 tegen	 Telesur	 op	 15	 juli	 2013,	 waarbij	
geëist	is	dat	Telesur	een	bedrag	van	USD	38.000	betaald	dat	toeneemt	met	het	wettelijke	interest	
percentage	van	6%	jaarlijks,	vanaf	de	dag	dat	de	rechtszaak	is	ingegaan	tot	en	met	de	dag	dat	er	
een	rechterlijke	uitspraak	is.	De	rechterlijke	uitspraak	wordt	verwacht	op	13	augustus	2019.

Er	 is	geen	voorziening	voor	 rechtszaken	nodig	geacht	voor	voornoemde	rechtszaken,	omdat	de	
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Er	 is	geen	voorziening	voor	 rechtszaken	nodig	geacht	voor	voornoemde	rechtszaken,	omdat	de	
bedragen	of	timing	van	de	gebeurtenissen	onzeker	zijn	en/of	dat	verwacht	wordt	dat	de	rechtszaken	
in	het	voordeel	van	Telesur	zullen	zijn.

Stichting	Boshuizen	Training	&	Consultancy	Suriname
Stichting	Boshuizen	Training	&	Consultancy	Suriname	heeft	een	rechtszaak	aangespannen	tegen	
Telesur	op	30	oktober	2017,	waarbij	de	openstaande	vordering	van	SRD	15.846	opgeëist	wordt.

De	rechterlijke	uitspraak	wordt	verwacht	op	2	oktober	2019.
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Telecommunicatiebedrijf	Suriname	(Telesur)

Aan:	de	Directie	en	de	Raad	van	Commissarissen	van	het	
								Telecommunicatiebedrijf	Suriname	(Telesur)

VERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Ons	oordeel	met	beperking
De	 samengevatte	 geconverteerde	 SRD-jaarrekening	 2017	 van	 het	 Telecommunicatiebedrijf	
Suriname	(Telesur)	te	Paramaribo,	zoals	opgenomen	op	de	pagina’s	31	tot	en	met	42,	is	ontleend	
aan	de	gecontroleerde	USD-jaarrekening	2017	van	het	Telecommunicatiebedrijf	Suriname	(Telesur).

Naar ons oordeel is de samengevatte geconverteerde SRD-jaarrekening 2017 in alle van 
materieel	 zijnde	 aspecten	 ontleend	 aan	 de	 gecontroleerde	 USD-jaarrekening	 2017	 van	 het	
Telecommunicatiebedrijf	Suriname	(Telesur)	en	geconverteerd	op	basis	van	de	grondslagen	zoals	
beschreven	 in	de	 toelichting	op	de	 samengevatte	geconverteerde	SRD-jaarrekening.	Echter,	 de	
samengevatte	geconverteerde	jaarrekening	2017	bevat	een	mogelijke	afwijking	 in	dezelfde	mate	
als de gecontroleerde USD-jaarrekening 2017 van Telesur.

De	samengevatte	geconverteerde	SRD-jaarrekening	2017	bestaat	uit:

1. de balans per 31 december 2017;
2.	 de	winst-	en	verliesrekening	en	het	kasstroomoverzicht	over	2017;	en
3.	 de	toelichting	op	de	samengevatte	geconverteerde	jaarrekening.

Samengevatte	geconverteerde	SRD-jaarrekening
De samengevatte geconverteerde SRD-jaarrekening 2017 is afgeleid van de USD-jaarrekening 
2017.	De	samengevatte	geconverteerde	SRD-jaarrekening	2017	bevat	niet	alle	 toelichtingen	die	
zijn	 vereist	 op	 basis	 van	 algemeen	 aanvaarde	 grondslagen	 voor	 financiële	 verslaggeving.	 Het	
kennisnemen	 van	 de	 samengevatte	 geconverteerde	SRD-jaarrekening	 2017	 en	 onze	 verklaring	
daarbij	kan	derhalve	niet	 in	de	plaats	 treden	van	het	kennisnemen	van	de	gecontroleerde	USD-
jaarrekening	2017	van	het	Telecommunicatiebedrijf	Suriname	(Telesur)	en	onze	controleverklaring	
daarbij. 

De samengevatte geconverteerde SRD-jaarrekening 2017 en de gecontroleerde USD-jaarrekening 
2017	bevatten	geen	weergave	van	gebeurtenissen	die	hebben	plaatsgevonden	sinds	de	datum	van	
onze	controleverklaring	van	10	juli	2019.

De	gecontroleerde	USD-jaarrekening	2017	en	onze	controleverklaring	daarbij
Wij	hebben	een	oordeel	met	beperking	verstrekt	bij	de	gecontroleerde	USD-jaarrekening	2017	van	
het	Telecommunicatiebedrijf	Suriname	(Telesur)	in	onze	controleverklaring	van	10	juli	2019.	De	
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basis voor ons oordeel met beperking was gerelateerd aan de telefoonkaarten in omloop opgenomen 
aan	de	passivazijde	van	de	balans.	Als	gevolg	van	organisatorische	omstandigheden	hebben	wij	geen	
voldoende	en	geschikte	controle-informatie	kunnen	verkrijgen	omtrent	de	juistheid	en	volledigheid	
van eerdergenoemde post en de gerelateerde winst- en verliesrekeningpost. Als gevolg daarvan 
hebben	wij	niet	kunnen	vaststellen	of	er	eventueel	correcties	noodzakelijk	waren.

De	winstbestemming	2015	heeft	plaatsgevonden	op	basis	van	het	geconverteerde	SRD-resultaat	
2015. 

Verantwoordelijkheden	van	de	Directie	en	de	Raad	van	Commissarissen	voor	de	samengevatte	
geconverteerde	jaarrekening
De	 directie	 is	 verantwoordelijk	 voor	 het	 opstellen	 van	 de	 samengevatte	 geconverteerde	 SRD-
jaarrekening	2017	op	basis	van	de	grondslagen	en	de	conversiemethode	zoals	beschreven	in	de	
toelichting.	De	Raad	van	Commissarissen	is	verantwoordelijk	voor	het	uitoefenen	van	toezicht	op	
het	proces	van	financiële	verslaggeving	van	het	Telecommunicatiebedrijf	Suriname	(Telesur).

Onze	verantwoordelijkheden
Onze	verantwoordelijkheid	is	het	geven	van	een	oordeel	of	de	samengevatte	geconverteerde	SRD-
jaarrekening	2017	in	alle	van	materieel	belang	zijnde	aspecten	is	ontleend	aan	de	gecontroleerde	
USD-jaarrekening	 op	 basis	 van	 onze	 werkzaamheden	 uitgevoerd	 in	 overeenstemming	 met	
Internationale	Controlestandaarden	met	betrekking	tot	opdrachten	om	te	rapporteren	betreffende	
samengevatte	financiële	overzichten.

Paramaribo,	20	juli	2020

Tjong A Hung Accountants N.V.

drs.	J.D.	Kortram	RA	CA
Partner
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TRESNA PINAS, 
VEELZIJDIGE MOENGONESE

“WIJ	MOETEN	MOENGO	ZELF	WEER	MOOI	
MAKEN”
“Ik	 doe	 heel	 veel”,	 antwoordt	 Tresna	 Pinas	
desgevraagd.	Bij	haar	huis	in	Moengo	leidt	zij	een	
craftshop	waar	 voornamelijk	 lokale	 vrouwelijke	
crafters producten verkopen aan toeristen en 
lokale	bezoekers.	Pinas	is	voorzitter	van	Stichting	
Teke	Leli	(scholing	volgen)	met	onder	meer	een	
theaterschool	en	een	dansschool,	waar	jongeren	
marrondans-stijlen kunnen leren. Haar vader is 
marroncultuurkenner	en	de	 ‘motor’	achter	Teke	
Leli. Pinas neemt ook gesprekken met ouderen 
op.	 “Die	 kan	 ik	 dan	 later	 weer	 gebruiken	 voor	
jongeren	 die	 dat	 stukje	 geschiedenis	 niet	
kennen.”	Ze	 is	ook	hoofd	 van	de	Bambischool	
met	 ongeveer	 400	 leerlingen.	 “Als	 jongeren	
scripties	moeten	schrijven,	presentaties	moeten	
houden	of	 iets	moeten	voordragen,	help	ik	hen	
graag.”

ECONOMISCHE	ZELFREDZAAMHEID	
Pinas	 beijvert	 zich	 voor	 economische	
zelfredzaamheid	 en	 werkt	 veel	 met	
alleenstaande vrouwen. Ze begon daarmee bij 
terugkeer in Moengo na twee jaar verblijf in een 
vluchtelingenkamp	 in	 Frans	 -Guyana	 vanwege	
de	 Binnenlandse	 Oorlog.	 “Veel	 vrouwen	
verloren	hun	partner	in	de	oorlog.	Er	waren	ook	
tienermoeders	die	niet	meer	naar	school	konden,	
omdat	 ze	 hun	 gezin	 moesten	 onderhouden.”	
Pinas,	die	zelf	moeder	is,	weet	hoe	zwaar	het	is	
om	alleenstaand	te	zijn.	 “Daarom	móest	 ik	 iets	
doen	 voor	 deze	 vrouwen.	 We	 begonnen	 met	
kniplessen,	handwerk,	maakten	spullen	voor	de	
verkoop	en	zo	ontstond	de	craftshop.”

IN	EIGEN	HANDEN
Haar	MULO-opleiding,	die	zij	moest	onderbreken	
vanwege	 de	 oorlog,	 maakte	 zij	 alsnog	 af.	 Na	
het	behalen	van	de	boslandakte	werkte	zij	twee	
jaar	 als	 leerkracht	 in	 het	 binnenland.	 Daarna	
behaalde	 ze	 in	 vijf	 jaar	 haar	 onderwijzersakte.	
Pinas	heeft	Teke	Leli	ook	opgericht	om	het	heft	
in	 eigen	 handen	 te	 nemen.	 Organisaties	 uit	
Paramaribo	 en	 het	 buitenland	 kwamen	 op	 de	
nijverheidsvrouwen	het	van	Moengo	af	met	een	
“medelijdenmodel”.	 “Sommige	 deden	 in	 korte	

“medelijdenmodel”.	 “Sommige	 deden	 in	 korte	
tijd	een	oppervlakkig	project	met	ons,	maakten	
foto’s	 of	 lieten	 een	 krantenartikel	 schrijven.	
Daarna	waren	 ze	weg	 en	 hadden	 ze	 intussen	
hun	geld	van	donoren	ontvangen.	Vandaar	dat	
ik	 ben	 overgegaan	 tot	 een	 stichtingsvorm	 om	
rechtstreeks	met	donoren	te	kunnen	dealen.”
 
WEER	OPBOUWEN
Pinas	 gelooft	 in	 de	 economische	 potentie	 en	
totale	wederopleving	van	haar	geboorte-plaats.	
“Wij	 van	 Moengo	 moeten	 zelf	 zorgen	 voor	
ontwikkeling	 en	 dat	 het	 hier	 weer	mooi	 wordt.	
Daarom	 stimuleer	 ik	 jongeren	 hun	 diploma	 te	
behalen	en	een	eigen	onderneming	te	starten.”	Ze	
heeft	een	behoorlijke	impact	op	de	economische	
kansen	van	plaatsgenoten.	“Vrouwen	die	vroeger	
geen	 kleren	 konden	maken	 en	 nu	 hele	mooie	
zelfgemaakte	pakjes	en	andere	kledingstukken	
verkopen.	In	de	meeste	gevallen	ben	ik	trots	op	
de	 mensen	 die	 ik	 ondersteund	 heb.	We	 leren	
elkaar	niet	te	wachten	op	lanti	(de	overheid).”		

Cultuurvrouw	Tresna	Pinas	voor	haar	‘Craftshop	
Moengo’



Telesur jaarverslag 2017_ pag. 46

	Impressie	van	het	assortiment	‘Craftshop	Moengo’
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		Telesur	Shop	aan	de	Waterkant	te	Albina

			Filiaal	Telesur	Moengo	aan	de	Sumatraweg



DE TELESUR LOCATIES IN SURINAME
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