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Missie, Visie en Kernwaarden

Missie
Wij streven ernaar om op maat gesneden financiële producten aan te bieden. Daarnaast bieden 
wij een samenhangend pakket van innovatieve bancaire-, beleggings- en verzekeringsproducten 
aan. Een pakket dat is afgestemd op de eisen van vandaag en morgen. Hierbij richten wij ons 
hoofdzakelijk op de Surinaamse markt. Binnen het buitenlands betalingsverkeer valt ook geld-
overmakingen (remittances) ten behoeve van relaties in Suriname.

Visie
Onze visie is de samenleving een passende ondersteuning te bieden bij het maken van haar 

financiële keuzes.

Strategie
Ons beleid is gericht op een doelmatige vergroting van het marktaandeel van de bank. Om dit 

te realiseren hebben wij een traject uitgezet dat de organisatie marktgerichter ,efficiënter en 

effectiever maakt.

Kernwaarden
Onze kernwaarden om de strategische doelen te realiseren zijn:

• Flexibiliteit: De continuïteit van ons bedrijf is afhankelijk van ons vermogen snel op 

maatschappelijke ontwikkelingen in te spelen.

• Teamgeest : Financiële dienstverlening blijft mensenwerk en samenwerken is een vereiste. 

Betrokkenheid en persoonlijk contact en waardering voor resultaten zijn kritische 

succesfactoren.

• Integriteit : Een permanent verantwoordelijkheidsgevoel voor onze handelswijze en 

daarvoor aanspreekbaar.

• Transparantie: Voor goede communicatie, eerlijkheid en vertrouwen is transparantie 

essentieel.
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Organogram Surichange Bank nv
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Profiel van de bank

Surichange Bank nv kent een twee-tier structuur bestaande uit een Supervisory Board en een 

Management team. De Raad is verantwoordelijk voor het houden van toezicht op het beleid dat 

door de directie wordt uitgevoerd en staat hun bij met advies. Het management team is verant-

woordelijk voor het dagelijks bestuur. Deze organen zijn als volgt samengesteld:

 

Supervisory Board (Raad van Commissarissen) 
Dr. C. Baidjnath Misier President-Commissaris

Mr. Drs. A. D. Marshall Waarnemend President-Commissaris

Drs. I. Sandel

Drs. I. Rambharse

S. Jadnanansing – Kisoensingh, M.Sc.

Management team
Dhr. R. Merhai

Dhr.drs. S.P. Mathura QT

Binnen de bank kent men de volgende afdelingen:
• Consumer Products and Services

• Global and Domestic Transactional Services

• Facilities

• Risk Control/Compliance

• Administration & Reporting

• Information Technology Services

• Internal Audit

• Human Resource Management & Marketing

• Secretariat

• General Affairs
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Vijf jaar geconsolideerde 
kerngegevens (in duizenden SRD)

 

2011 2010 2009 2008 2007

Balans  

Kasmiddelen 9,622 6,546 7,415 2,584 3,865

Bankiers 83,273 52,136 35,067 27,885 18,920

Kredieten 125,474 82,185 56,428 36,691 21,674

Overige activa 20,136 5,983 5,476 4,641 3,798

Totaal activa 238,505 146,850 104,386 71,801 48,257

Toevertrouwde middelen 200,278 125,481 87,409 60,278 38,692

Eigen vermogen 16,258 12,698 9,350 7,956 6,928

Overige passiva 21,969 8,671 7,627 3,567 2,637

Totaal passiva 238,505 146,850 104,386 71,801 48,257

Resultaten

Renteresultaat 5,175 3,497 2,124 1,230 583

Overige baten 6,734 4,568 3,472 3,314 2,867

Operationele bedrijfslasten 5,795 4,556 3,419 2,903 2,478

Voorziening kredietrisico’s 550 387 -1 35 36

Bedrijfsresultaat vóór belastingen 5,563 3,122 2,178 1,606 936

Belastingen 2,003 1,124 784 578 337

Nettoresultaat 3,560 1,998 1,394 1,028 599

Ratio’s (in%)

Efficiency ratio 218.31 188 181 133 139

Return on assets 1.84 1.59 1.58 1.71 1.63

Return on equity 24.58 18.12 16.12 13.81 9.04

Capital ratio 6.81 8.66 10.61 11.08 12.03

BIS ratio 16.0 20.0 18.0 23.95 28.14

Overige gegevens

Aantal medewerkers 56 49 47 45 45
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Pre-advies van de Raad van 
Commissarissen
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Ter voldoening aan het voorschrift van artikel 12 van de statuten hebben wij de eer u inzake de 

jaarrekening 2011 van de Surichange Bank nv het volgende te berichten. Wij hebben de jaarre-

kening 2011 alsmede de toelichting daarop, doen onderzoeken .Wij adviseren u de onderhavige 

jaarrekening tezamen met accountantsverklaring van BDO Assurance nv die door de directie 

ter behandeling wordt aangeboden vast te stellen. Deze vaststelling strekt tot decharge van 

het bestuur en de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht. Het resultaat vóór 

belastingen bedroeg SRD 5.563.767,-. Na aftrek van belastingen resteert een bedrag van SRD 

3.560.811,-. Voorgesteld wordt deze nettowinst toe te voegen aan de algemene reserve. Met dit 

voorstel van de directie kunnen wij ons verenigen. Wij adviseren u dan ook dit voorstel goed te 

keuren. Wij spreken met genoegen onze waardering en erkentelijkheid uit voor de wijze waarop 

de directie en alle medewerkers van de bank zich gedurende het boekjaar voor de vennootschap 

hebben ingezet.

Paramaribo, 15 juni 2012

Raad van Commissarissen

Dr. C. Baidjnath Misier President-Commissaris

Mr. Drs. A.D. Marshall Waarnemend President-Commissaris

Drs. I. Sandel

Drs. I. Rambharse

S. Jadnanansing-Kisoensingh, M.Sc.
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Verslag van de Raad van 
Commissarissen
Wereldbeeld 
In de wereld is 2011 in economisch opzicht een onstuimig jaar geweest. De kernmerken waren 

aanhoudend grote onzekerheid, volatiele markten en tegenvallende groei. De onrust is voor-

al terug te voeren op de Europese schuldencrisis. De Europese stresstest heeft de onrust over 

het bankwezen niet kunnen temperen. Vooral de moederbanken hadden hun handen vol met 

analyses over de oorsprong van de schuldencrisis en de bouwstenen voor herstel. Ook de uit-

zonderlijke bijdragen die het Europees Stelsel van Centrale Banken in de markt zijn gepompt 

heeft de crisis niet kunnen doen verdwijnen. Er waren genoeg uitdagingen voor de verschillende 

regeringen en monetaire autoriteiten, specifiek voor de financiële sector. Bij dit alles is voor 

de meeste landen leidend hoe de financiële stabiliteit te beschermen en vertrouwensherstel te 

bespoedigen. De schuldencrisis roept de vraag op: hoe heeft het zo ver kunnen komen? Vaak 

verwijst men naar de kredietcrisis van 2008-2009. Deze vormde de opmaat naar de schuldencri-

sis omdat de economische productie scherp terugviel en groeivooruitzichten afnamen. 
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Overwaardering van een munteenheid blijkt vaak de boosdoener te zijn. Maar de druk op de 

muntunie in Europa is terug te voeren op diepere onevenwichtigheden, opgebouwd in het eerste 

decennium van de euro. Deze onevenwichtigheden zijn gemaskeerd, en zelfs versterkt, door het 

initiële succes van de muntunie, dat zich vertaalde in ruimere financieringsmogelijkheden en 

lagere risicopremies voor eurolanden met tekort-schietend beleid. Anders gesteld, de financiële 

markten hebben de tekortlanden niet gedisciplineerd. Tijdens deze periode hebben overheden 

elkaar evenmin bij de les gehouden. Intussen zijn hoge onbetaalde rekeningen ontstaan. 

Europese probleemvelden 
De ontwikkelingen tussen de eurolanden zijn op drie terreinen uiteengelopen en onhoudbaar 

geworden: de overheidsfinanciën, het concurrentievermogen en de kredietverlening. De ont-

sporingen in de overheidsfinanciën zijn voor een deel te verklaren uit een gebrekkige nale-

ving van de begrotingsregels, zoals verankerd in het Europese 

Stabiliteit- en Groeipact. De stabiliserende werking van deze 

afspraken is aldus ondermijnd. Daarnaast hebben veel landen 

de lagere kapitaalmarktrente die samenhing met de overgang 

op de euro niet gebruikt om de overheidsbegroting op orde te 

krijgen. In sommige financiële sectoren, vooral in Ierland en 

Spanje, is sprake geweest van een zichzelf versterkende combi-

natie van buitensporige kredietverlening en vastgoedprijsstij-

gingen. Een zeepbel dus. Zeepbellen zijn met de kredietcrisis doorgeprikt. Maar ze wijzen hoe 

belangrijk het is dat beleid er voor moet zorgen dat de neiging van de financiële sector - om 

fluctuaties in de economie te versterken (procycliciteit) – wordt tegengegaan. Eenvoudig uit-

gelegd: banken zullen in een opgaande toestand van algemene welvaart (conjunctuur), als de 

kredietwaardigheid van bedrijven door hoge winsten verbetert, hun verstrekkingscriteria voor 

kredietverlening versoepelen. Daarmee zal de toch al groeiende kredietverlening verder worden 

aangemoedigd. Hier wat aan doen is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Het beleid dient op ieder 

van de bovengenoemde drie terreinen aan de maat te zijn. Het vertrouwen op financiële markten 

keert niet sneller terug als de stabiliteit niet snel herstelt binnen de muntunie.

De economische vooruitzichten in de Verenigde Staten van 

Amerika daarentegen geven wat positieve signalen. Een waar-

schuwing is op zijn plaats. Een adequaat overheidsbeleid en 

innovatieve business modellen kunnen leiden tot betere ont-

wikkeling van de markteconomie wereldwijd. 
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De Nederlandse monetaire autoriteiten houden de ontwikkelingen op de financiële markten 

nauwlettend in de gaten. Nadrukkelijk let De Nederlandsche Bank NV (DNB) op de wisselwer-

king tussen financiële instellingen en hun omgeving: andere instellingen, financiële markten, 

infrastructuur en de reële economie. Dit beleid gericht op het systeem als geheel, wordt ook 

wel macroprudentieel beleid genoemd. Het diepere inzicht en een goed overzicht staan hierbij 

centraal. Dit is te lezen in het halfjaarlijkse ‘Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS)’. Het OFS 

schetst risico’s die groepen instellingen of hele sectoren raken. Dit kan het financiële stelsel en 

uiteindelijk ook de economie ontwrichten. In opdracht van de DNB moet de OFS belanghebben-

den (financiële instellingen, beleidsmakers en het publiek) bewust te maken van deze risico’s. 

Het vooruitzicht voor de financiële stabiliteit in Nederland is zorgwekkend en vraagt veel van 

instellingen en beleidsmakers. De Europese schuldencrisis en het tegenvallende economisch 

herstel in ontwikkelde landen zijn de twee grootste bedreigingen nu. De schuldencrisis is geës-

caleerd: investeerders twijfelen nu openlijk aan de schuldpositie van enkele grote Europese 

landen en banken, ook in het centrum van het eurogebied. In bijna alle Europese landen ver-

slechteren de overheidsfinanciën en er is een gevaarlijke wisselwerking ontstaan tussen de 

stevigheid van de financiële sector, die van overheden en stagnerende groeivooruitzichten. De 

schuldencrisis kan zich verdiepen. Een aantal parameters zijn inmiddels uitgeweken naar vei-

lige havens binnen de opkomende economieën (BRICS-landen). Door deze verschuiving ont-

staan er financiële lacunes op de Europese Financiële Markten. Dalende aandelenkoersen en 

oplopende risicopremies zijn het negatieve sentiment. Het vertrouwen van beleggers brokkelt 

af. De consumenten vertrouwen de ontwikkelingen niet. Dit maakt dat de kans toeneemt op een 

dubbeledip-scenario of een langdurige periode van lage groei.

Nu er meer dan 300.000 Surinaamse nazaten in Nederland wonen heeft dit deel van het 

Surinaams volk direct te maken met de ontwikkelingen in dit continent. In tegenstelling tot 

ander minderheidsgroepen is de Surinamer daar goed geïntegreerd. Velen werken en dragen 

bij aan de verbetering van de kwaliteit van de Nederlandse samenleving, alsook van Suriname 

door familiesteun en investeringen. Door de verbondenheid met hun families, en via de regel-

matige financiële steun aan het moederland ‘leven’ deze Surinamers a.h.w. ook in Suriname. 

Pijn in Suriname, bij familie problemen, is daardoor ook voelbaar in Nederland. Zowel in peri-

odes van stabiliteit als van crisis, vormen overmakingen een belangrijke bron van inkomsten 

voor vele landen. Remittance levert inspanningen tot een grotere concurrentiekracht, efficiëntie 

en ontwikkeling van de markt, en voldoet zo aan de behoeften van veel mensen die profiteren 

van deze geldstromen. Suri-Change BV met haar uitgebreid netwerk dient hier als parasoldak 

om de klanten op hun wensen te bedienen. Geldovermakingen gaan hier snel en efficiënt naar 

de plaats van bestemming. De fysieke beleving hiervan levert telkens spannende taferelen op 
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bij de Surichange Bank (SCB Bank) waar inputs uit het buitenland binnenstromen en het geld 

weer snel aan de klanten wordt uitbetaald. Dus blijven onze overzeese landgenoten interessant 

en belangrijk bij het uitdragen van het nationale belang o.a. op het terrein van hulpverlening, 

belangverdediging, sport en support op velerlei gebieden; kortom, het Surinaams nativisme.

Voor 2011 kan niet gezegd worden dat de geldovermakingen op het niveau komen van de volu-

mes van voor de crisis (2008). Aan de hand van de cijfers van de SCB Bank blijkt dat in 2011 de 

remittances vanuit Nederland naar Suriname slechts een beetje zijn gedaald ten opzichte van 

het jaar daarvoor. Deze geldinjectie uit het buitenland is voor ons land een surplus dat in de 

economie wordt ingeploegd. De monetaire autoriteiten zijn ook bekend met de regelmatige bij-

drage van hun landgenoten overzee. Het rapport van de Multilateral Investment Fund (FOMIN) 

van de Inter-American Development Bank, Washington D.C. (2011), geeft een analyse m.b.t. 

remittance of geldverzending. ‘Remittances blijven een belangrijke bron van inkomsten voor 

miljoenen gezinnen. Voor veel van de ontvangende families, was 2011 een jaar van toenemende 

economische kwetsbaarheid. Migrantlonen, werkgelegenheid en werkloosheid in de gastlan-

den zijn dus een aantal van de indicatoren die de verzendende patronen van geldovermakingen 

bepalen’. Verzendgezinnen moeten knokken om inkomsten te genereren voor meervoudige 

survival. Vanuit internationaal perspectief bekeken, bedient dus de SCB Bank onze landgenoten 

in vele opzichten en plaatsen.

Suriname is deze economische crisis bespaard gebleven. Diverse inputs zorgen ervoor dat de 

economie verder draait en het bedrijfsleven voldoende middelen ter beschikking heeft om hun 

grondstoffen te financieren. De moederbank voert een wijs beleid door de koers goed te bewa-

ken. Dit geldt ook voor het financiële stelsel. 

Grensoverschrijdend & Artistiek 
De SCB Bank introduceert in dit jaar een nieuw concept in de banksector. Dit gebeurde bij de 

ingebruikname van het tweede gedeelte van haar gebouw. Het nieuw concept is een kunstzinnig 

outfit: ‘Gallery Banking’. ‘Een model van het zakendoen in een comfortabele stijlvolle omge-

ving binnen de moderne tijdgeest.’Dit concept is goed ontvangen in de samenleving. Een aantal 

internationale organisaties en of instanties heeft deze lay-out van de bank compleet gefilmd. 

Opkomende economieën kunnen hiervan profiteren. De wereldeconomie krijgt een andere logo 

of kijk.

Schilderijen kijken tevreden naar tevreden partijen bij dienstverlening. ‘Maar vandaag doen we 

het proces hier en nu. Een spirituele impuls, vanuit het holistische management, als eerste schot 

in een combinatie van menselijke en inkomen gerichte aanpak’, aldus de SCB Bankpresident. 

Het netvlies ontvangt hier ook creatieve impulsen. De hectiek van de huidige tijdgeest verliest 
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tijdelijk zijn greep op de wens van de mens. Kunstwerk op retina voor een creatief gezichtspunt 

waarin rust het zakenverkeer regelt. Geïllustreerd, blij met een bredere geest, zonder stress. 

Transmissie van gevoelens die de grondhouding positief beïnvloeden: aangenaam en tevreden 

denken we ruimer. Voelen, weten en ervaren - een doorleefde manier – hebben elkaar gevonden 

en gaan nu samen. De mens ziet meer dan alleen papier en regels. Op maat gesneden pro-

ducten om rustig te bestuderen in een artistiek milieu. Het geheel is meer dan de som van de 

delen. Rust, comfort met moderne vaardigheden en positief denken: het juiste product op de 

juiste plaats en op het juiste moment! Een (k)ijk uit de praktijk! De toegevoegde waarde en de 

binding tussen klant en bank verleggen hiermee hun grenzen naar ‘Solid mind for Solid busi-

ness’!En, ook Surinamers kunnen dat. Ze zijn creatief. We kunnen spiritueel artistiek zaken 

doen en anderzijds toch banktradities hanteren c.q. respecteren. Dit zal ook sturing geven aan 

de mondiale inspanningen om de financiële sector vriendelijker te maken en te verstevigen. 

Bedankt Suriname,als ook de Surinamers overzee en al haar klanten, voor het gestelde vertrou-

wen in haar. De bank bedankt U.

De groei van de bank neemt fors toe mede door de groei van de Surinaamse economie, de uit-

breiding en de moderne stijlvolle inrichting. Elk aspect draagt een steentje bij in de groei en 

bloei van de bank. De vooruitzichten zijn goed voor de groei van de Surinaamse economie. 
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Reeds hebben we in 2011 en 2012, respectievelijk goud en aardolie, aangeduid als parameters. 

Deze veranderlijke grootheden waarmee ons economisch proces positief beïnvloed wordt, zijn 

verkrijgbaar op onze kalenders van bovenvermelde jaren. Goud en aardolie dienen als voorlo-

pers binnen de groeipotentie van ons land, het 17e rijkste land van de wereld. 

(s)Tijgers 
Volgens het IMF is de economische groei in China met 9,2% de grootste, gevolgd door India 

met 7,2%. Ook Suriname doet het redelijk met een economische groei van 5%.

Merkwaardig is dat ook de opkomende markten niet zijn ontsnapt aan de wereldwijde groei-

vertraging. Hoewel gezonde macro-economische verhoudingen en indrukwekkende groeipres-

taties in de nasleep van de kredietcrisis, hebben deze landen zich niet conjunctureel kunnen 

loskoppelen van de meer ontwikkelde landen. De integratie van de opkomende landen in de 

wereldeconomie lijkt eerder tot meer gelijktijdige conjunctuurcycli te leiden. Dit weerspiegelt 

deels een toegenomen lotsverbondenheid via handel en grensoverschrijdende financiële acti-

viteiten. Zo heroriënteren banken uit ontwikkelde landen zich op thuismarkten en wordt han-

delsfinanciering minder ruim verstrekt. 

Wat ook meespeelt is dat de opkomende landen, met name in Azië, traditioneel uitvoergeleide 

groeistrategieën volgen. Door meer ruimte te bieden voor wisselkoersflexibiliteit en handelsli-

beralisatie, kunnen landen als China en India een eigen groeidynamiek ontwikkelen en worden 

ze tegelijk een sterkere groeimotor voor de mondiale economie. Dit blijkt te passen bij het flink 

toegenomen aandeel van deze landen in de wereldeconomie. Bij de gelijktijdige groeivertraging 

zien we dat de mondiale betalingsbalansonevenwichtigheden in de afgelopen crisisperiode 

slechts beperkt zijn afgenomen. 
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Ervaringen
De ervaringen in de aanloop naar zowel de kredietcrisis als de Europese schuldencrisis leren: 

• externe onevenwichtigheden brengen niet te onderschatten stabiliteitsrisico’s met zich mee. 

Dr. C. Baidjnath Misier President-Commissaris

excerpt
Op wereldschaal zouden deze  

onevenwichtigheden aanleiding  
kunnen geven tot:

- vermogensprijsschokken,

- abrupte wisselkoerscorrecties en

- handelsfricties.
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Verslag van de direktie

Inleiding
Surichange Bank nv heeft wederom een goed jaar achter de rug; het balanstotaal en het resul-

taat vóór belastingen namen toe met respectievelijk 62% (van SRD 147 miljoen naar SRD 238 

miljoen) en 81% (van SRD 3.1 miljoen naar SRD 5.6 miljoen). De gezamenlijke inspanning van 

het personeel en het management, het buitenlandsbetalingsverkeer o.a. via Suri-Change bv in 

Nederland, het vertrouwen van het publiek, de ingebruikname van de nieuwbouw, alsmede de 

groei van de Surinaamse economie hebben bijgedragen aan dit goede resultaat.

Internationale, nationale, regionale en sectorale ontwikkelingen beïnvloeden de economische 

groei alsmede de verdere ontwikkeling van het bankwezen. Hieronder wordt nader ingegaan op 

deze ontwikkelingen in 2011 en de mogelijke effecten daarvan in 2012.

Internationaal – Regionaal – Nationaal 

Algemeen
De economische groei per land is de motor die ook de groei van de wereldhandel bepaalt. 

Neemt de groei van deze handel toe dan zal deze positieve gevolgen hebben voor de individuele 

landen. Daalt de groei van de wereldhandel dan zal dit ook te merken zijn in de deelnemende 

landen. De groei van de wereldproductie werd door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) 

geschat op 3,9% voor het jaar 2011. Voor 2012 wordt een groei verwacht van 3,5% (IMF, World 

Economic Outlook Update, april 2012). De groei in ontwikkelingslanden was gemiddeld 6,2% 

en wordt geschat op 5,7% voor 2012. “Ontwikkelde” landen kenden een gemiddelde groei van 

1,6%; voor 2012 is de projectie 1,4%. Bij de trekkers van de wereldeconomie waren de groeicij-

fers voor China 9,2% voor 2011 en 8,2% voor 2012, India 7,2% voor 2011 en 6,9% voor 2012 en 

Brazilië 2,7% voor 2011 en 3,0% voor 2012. De Verenigde Staten van Amerika (USA) had een 

groei van 1,7% in 2011; de verwachting voor 2012 is 2,1%. Europa kende een groei van 1,4% in 

2011; de verwachting voor 2012 is -0,3%. De groeiverwachting van de wereldeconomie wordt 

door monetaire specialisten voor 2012 lager ingeschat door o.a. de verwachte sanering in de 

overheidsuitgaven in de “ontwikkelde” landen, de milde recessie in Europa en de daling van de 

binnenlandse vraag in de ontwikkelingslanden.
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De Caraïbische regio zat op een groei van rond de 2,6% voor 2011; voor 2012 is de schatting 

3,3%. Onze belangrijkste handelspartners in deze regio namelijk Trinidad & Tobago, Barbados 

en Guyana kenden een groei van respectievelijk 1,8%, 1,8% en 5,3% in 2011. In 2012 wordt een 

groei van respectievelijk 2,6%, 2,2% en 6,0% verwacht.

Ons land heeft ook geprofiteerd van de groei van de wereldeconomie (met name onze export) 

en zal ook komend jaar kunnen profiteren van een verdere groei van de wereldhandel met name 

vanwege gunstige wereldmarktprijzen voor aardolie en goud. De groei van 5,0% in 2011 zal sta-

biel kunnen blijven in 2012. Er wordt een verdere stijging van het BNP verwacht van ongeveer 

USD 3,2 miljard in 2011 naar USD 3,4 miljard in 2012.

Tabel 1: Groei wereldhandel

Land/regio 2011 (in %) Verwachting 2012(in %)

China 9,2 8,2

India 7,2 6,9

USA 1,7 2,1

Brazilië 2,7 3,0

Europa 1,4 -0,3

Caraïbisch gebied 2,6 3,3

Suriname 5,0 5,0

Bron: IMF, World Economic Outlook januari 2012

De groei van het BBP in Suriname wordt voornamelijk gedreven door export. De exportpro-

ducten bepalen voor meer dan 70% de ontvangsten op de lopende rekening (saldo goederen, 

diensten en kapitaalopbrengsten balans) van de betalingsbalans en bijna 25% van de overheids-

inkomsten. Meer dan 70% van onze export (aluminium, goud en olie) gaat vooralsnog naar het 

Westen (o.a. Europa: Noorwegen 30% en Frankrijk 9%; USA 15% en Canada 13% alsmede het 

Caraïbisch gebied 6%). 
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Koersontwikkeling
De EUR-USD pariteit en haar ontwikkeling op de internationale markt is belangrijk zowel voor 

onze export als import. Fluctuaties in deze pariteit hebben hun weerslag in de koersontwikke-

ling van de SRD en daarmee op de waarde van de exporten en de kosten voor importen.

EUR/USD

Deze grafiek laat zien dat de EUR-USD pariteit flink is gedaald sinds mei vorig jaar. Mogelijke 

oorzaken van de fluctuaties in de EUR-USD pariteit moeten worden gezocht in de reële, mone-

taire en politieke sfeer, zowel in Europa als in de USA. In dit verband moeten we denken aan 

de bezettingsgraad van de productiecapaciteit, de relatieve prijsverschillen tussen tradables en 

non-tradables, de olieprijs, de reële renteverschillen tussen de Federal Reserve Bank (FED) en 

de Europese Centrale Bank (ECB) en de fiscale situatie in de USA en Europa. Handelaren, rente-

arbitrageanten en valutaspeculanten spelen hierop handig in om financieel voordeel te behalen.

Ook de ontwikkelingen van de goud- en olieprijzen van het afgelopen jaar zijn van belang. Met 

betrekking tot de relatie USD - olieprijzen kan gesteld worden dat een olieprijsstijging met een 

vertraging doorwerkt op de koers van de USD, wat weer gevolgen heeft op de EUR-USD pariteit.

Fluctuaties in de koers van de USD hebben uiteraard effect op de prijs van onze exportproducten 

(goud, hout, aluinaarde, olie etc.). We kunnen meer of minder ontvangen voor onze exporten. 

Ook onze importen kunnen goedkoper of duurder worden.
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Geldaanbod/geldvraag
Gelet op het tot nog toe gevoerd monetair beleid van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en 

de beheersbare inflatie kunnen wij stellen dat het geldaanbod (chartaal geld afkomstig van de 

CBvS en giraal geld van de algemene ban ken) redelijk beheersbaar was. Aangenomen kan wor-

den dat de CBvS een accommoderende geldpolitiek voor ogen heeft gehad.

Tabel 2: Overzicht van enkele monetaire grootheden in Suriname periode 2009-2011

Bedragen: x SRD 1 miljoen 2009 2010 2011

Chartaal geld 587,2 687,1 701,9

Giraal geld 2.087,9 2.315,7 2.838,1

Maatschappelijke geldhoeveelheid (M1) 2.675,1 3.002,8 3.540,0

Secundaire liquiditeiten 2.316,9 2.521,4 3.163,5

Binnenlandse liquiditeitenmassa (M2) 4.992,0 5.524,2 6.703,5

Bron:CBvS, monetaire tabellen, maart 2011 (tabel 5)

De binnenlandse liquiditeitenmassa is weliswaar gegroeid in absolute termen, maar de groei is 

beheersbaar. Dit is te zien aan de liquiditeitsquote: die is redelijk stabiel.

Tegenover het aanbod van geld dat voornamelijk wordt beheerst door de CBvS en algemene 

banken staat natuurlijk de vraag naar geld. De vraag naar geld is afhankelijk van o.a. het ver-

wachte inkomen, het reële inkomen, het permanent inkomen, de verwachte mutaties in de prij-

zen, de rentevoet op lange termijn, de opbrengstvoet van beleggingsobjecten en de onzekerheid 

m.b.t. de toekomst. Motieven voor de vraag-naar-geld kunnen verschillend zijn. Men heeft geld 

nodig voor transactie-, voorzorgs- of speculatie doeleinden. Onzekerheid, met name politieke 

onzekerheid, verhoogt de vraag naar geld uit hoofde van het voorzorgs- en speculatiemotief. 

Onzekerheid in combinatie met een relatief hoge inflatie kan echter de kredietvraag negatief 

beïnvloeden. 

Indien de vraag naar geld toeneemt in een omgeving waarin het monetair beleid erop gericht is 

om het aanbod van geld te beperken, kan dat de groei van de economie afremmen.
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Tabel 3: Procentuele mutaties

 2009 2010 2011

Prijzen 1,3 10,4 15,3 

BNP 4,4 5,0 5,0

Bron: IMF Country Report No 11/216, August 2011/ABS

Geldovermakingen 
De geldovermakingen vanuit het buitenland naar Suriname vormen een essentieel onderdeel 

van onze nationale economie. Onze relatie in Nederland, Suri-Change bv, doet haar uiterste 

best om klanten optimale service te verlenen. De bank speelt vervolgens snel en efficiënt in bij 

de uitbetalingen. “Most remittances via the banking sector are done through Surichange Bank. 

Suri-Change bv uses its own channel: Surichange money transfer office in the Netherlands 

sends money to Surichange Bank in Suriname...” (World Bank). Daar de Surinamers, ook in 

Nederland, goed geïntegreerd zijn en bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de 

Surinaamse samenleving, is er hier gevoeglijk sprake van Surinaamse deelmarkten. Suri-change 

bv Nederland is via haar netwerk actief in verschillende landen. Haar trackrecord (1986-2008) 

maakt dat de World Bank haar betrekt bij prijsvergelijkingen met marktpartijen in dit marktseg-

ment. (The World Bank Group, 2008). Geldovermakingen (remittances) kunnen op verschillen-

de manieren worden aangewend. De Bruyn en Wets onderscheiden drie soorten bestedingen:

• sociaal (consumptie; verhoging levensstandaard, aflossing van schulden, onderwijs en 

gezondheidszorg);

• economisch (investeringen in geldgenererende activiteiten, bron van besparingen en 

verbetering lopende rekening van de betalingsbalans);

• infrastructureel (o.a. verbetering wegennet en transportmiddelen met collectieve 

remittances; hiervan is er nog geen sprake in Suriname).

(T. de Bruyn en J. Wets: Migrantentransfers als ontwikkelingsinstrument, wat kan de overheid doen?, Leuven 

2004, pag 8-9).

Door de naweeën van de financieel-economisch crisis in Europa zijn de overmakingen afgelo-

pen jaar in bedrag iets afgenomen; het volume van de transacties bleef nagenoeg constant.

Nationaal - Sectoraal
Een evenwichtige ontwikkeling van de staatsfinanciën gekoppeld aan een redelijke goede dek-

king van de Surinaamse munt en de gestadige groei van de monetaire reserves zijn kenmerken 

van een stabiele economie. Daarnaast dragen de relatieve lage rentetarieven bij banken en de 

kredietfaciliteiten voor de woningbouw ten behoeve van de lage- en middeninkomensklassen, 

bij aan een positieve ontwikkeling van ons land. 
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In 2010 bedroeg de monetaire reserve USD 669 miljoen en was in 2011 opgelopen tot 

USD 772 miljoen (5 maanden importdekking). De betalingsbalans vertoonde een min-

der gunstig beeld. Het surplus op de lopende rekening (USD 410 mln.) vertoonde een 

daling t.o.v 2010 (USD 653 mln.). Echter nam de export vrij sterk toe, van USD 2084 mln. 

in 2010 naar USD 2467 mln. in 2011. De importen stegen van USD 1398 mln. in 2010 naar  

USD 1679 mln. in 2011. De verslechtering op de lopende rekening van de betalingsbalans lag 

in de dienstensfeer (USD -18 mln. in 2010 naar USD -277 mln in 2011) en in de inkomenssfeer 

(USD -102 mln. in 2010 naar USD -194 mln in 2011).

Ons land kan nog steeds buigen op sterke groeisectoren, m.n. aardolie, goud, bauxiet, hout en 

water. De relatieve aandelen van de diverse sectoren in het BBP en de verwachte groei van deze 

sectoren worden in onderstaande tabellen weergegeven.

Tabel 4: Relatieve aandelen sectoren in BBP

  2010 2011

Primaire sector 16.2 % 15.3 %

Secundaire sector 27.5 % 24.7 %

Tertiaire sector 38.4 % 40.2 %

Informele sector 17.9 % 19.8 %

Bron: Algemeen Bureau voor de Statistiek ( 2005 – 2009), Stichting Planbureau Suriname ( 2010 en 2011)

Tabel 5: Groeicijfers in %

 2010 2011

Primaire sector 3.8 % 2.5 %

Secundaire sector 4.5 % -3.7 %

Tertiaire sector 3.4 % 3.5 %

Informele sector 7.9 % 7.9 %

Bruto Binnenlands Product marktprijzen in SRD 10.1 mld 10.9 mld

Bron: Algemeen Bureau voor de Statistiek ( 2005 – 2009), Stichting Planbureau Suriname ( 2010 en 2011)
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Het inflatiepercentage was voor 2011 volgens het Algemeen Bureau voor de Statistieken (ABS) 

ruim 15% als gevolg van hogere importprijzen en de verhoging van de “government take” aan 

het begin van 2011. Voor 2012 wordt rekening gehouden met een inflatiepercentage van tussen 

de 6% en 7%.

Tenslotte
De Surinaamse economie heeft zoals elke economische huishouding haar sterke en zwakke 

kanten.

Als sterke kanten kunnen worden genoemd: 

een stabiel macro-economisch beleid ondersteund door een goed fiscaal en monetair beleid, de 

aanwezigheid van grond- en delfstoffen en een goed management met betrekking tot de staats-

schulden.

De zwakheden van onze economie zijn o.a.: 

het managementniveau op bestuurlijk vlak, weinig internationale, logistieke- en marketinger-

varing, trage besluitvorming,en het politiek klimaat.

De Surichange Bank is overwegend positief gestemd over het economisch perspectief van de 

komende jaren. Wij hebben vertrouwen in het beleid dat is ingezet op monetair en fiscaal gebied 

teneinde de inflatie te beheersen. Daarnaast zal implementatie van de voorgenomen grootscha-

lige investeringen in de mijnbouw in combinatie met sterke grondstoffenprijzen een economi-

sche groei van rond 5% met zich kunnen meebrengen.

De directie:

Dhr. R. Merhai    

Dhr. drs. S.P. Mathura QT 
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Het bedrijf van de bank

Algemeen
Sedert de oprichting in september 2005 maakt de bank een gestadige groei door. In het boekjaar 

2011 richtte het management zich op het versterken van de bankorganisatie en het duurzaam 

verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening teneinde de nieuwe uitdagingen aan te kun-

nen. De gerealiseerde financiële doelstellingen t.o.v. het budget zijn zeer bevredigend en boven 

de verwachtingen. Het balans-totaal steeg dit verslagjaar met 62% tot SRD 239 miljoen t.o.v. 

2010. Het bedrijfsresultaat vóór belastingen steeg in het verslagjaar met 81% tot SRD 5.6 mil-

joen t.o.v. 2010. 

Ontwikkeling balanstotaal (in miljoenen SRD)
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Samenstelling kredietportefeuille in SRD en vreemde valuta per 31 december 2011 (x SRD 1000)

Samenstelling kredietportefeuille in SRD per 31 december 2011 (x SRD 1000)

VV 74,334 (59%)

SRD 51,140 (41%)

Studenten-lening: 266 (0%)

Persoonlijke lening: 990 (1%)

Bouw-krediet: 5.047 (4%)

Autofinanciering: 11.847 (10%)

RC-krediet: 15.437 (12%)

Investerings-krediet: 91.887 (70%)
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De sectorale spreiding van de kredietportefeuille per 31 december 2011 (x SRD 1000)

Risk Control
Het is voor de bank van groot belang dat de risico’s goed in kaart worden gebracht en dat deze 

goed worden gemanaged. De bekendste risico’s waarmee een financiële instelling moet omgaan 

zijn krediet-, markt-, liquiditeits-, operationeel-, juridisch- en integriteitsrisico. Ook voor SCB 

is dit van groot belang en worden structuren en processen nauwlettend in de gaten gehouden. 

De afdeling Risk Control heeft zich in het verslagjaar vooral gericht op het tijdig identificeren en 

rapporteren van kredietrisico’s. Hiermee is getracht om de kredietportefeuille van de bank beter 

te kunnen monitoren en bewaken. Deze afdeling is verder ook belast met het dagelijkse toezicht 

op de naleving van anti-money laundering richtlijnen en regelgeving (compliance).

Administration & Reporting
De afdeling richt zich op een efficiënte financiële administratie met een focus op een effectieve 

kostenbeheersing alsook op het inzichtelijk maken van de diverse opbrengsten per product. De 

voornaamste taak van deze afdeling is het verzamelen, vastleggen en verwerken van informatie, 

alsmede zorg dragen voor alle management informatie en interne en externe rapportages.

Agrarische sector: 785 (1%)”

Kleding: 827 (1%)

Mijnbouw: 1.118 (1%)

Industrie: 3.373 (3%)

Dienstverlening: 3.881 (3%)

Handel: 14.079 (11%)

Constructie: 40.406 (32%)

Overige: 61.012 (48%)
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Human Resource Management & Marketing
Het doel van de HRM is om betere intermenselijke verhoudingen binnen de organisatie te bevor-

deren. Dit doel kan bereikt worden door het menselijk kapitaal in de vorm van kennis en kunde: 

• aan te trekken 

• op peil te houden

• te ontwikkelen

• en op effectieve wijze in te zetten om blijvend competitief voordeel te behalen.

De accommodatie speelt hierbij een belangrijke rol. Investering in het bankgebouw is daarom 

ook geschied. Op 29 augustus 2011 vond de officiële ingebruikname van het nieuw gedeelte van 

de bank plaats.

Personeel
In 2011 was er een instroom van 7 nieuwe medewerkers. Deze groei van het medewerkersbestand 

was het gevolg van de uitbreiding van de bankorganisatie en de toename van onze bedrijfsacti-

viteiten.
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Human Resource Management heeft verder tot taak een aangename werksfeer en omgeving voor 
het personeel te creëren om optimale concurrentievoordeel voor de bankorganisatie te behalen.
In dit kader is zoals elk jaar, ook in 2011 enkele evenementen georganiseerd.

Een daarvan zijn de traditionele familyday, welke werd gehouden te Colakreek. In juli 2011 werd 

onze eerste outdoor personeelsuitje georganiseerd te Berg en Dal.

Marketing
Het marketingbeleid is erop gericht de bank de nodige bekendheid te geven met als doel de 

bedrijfsresultaten positief te kunnen beïnvloeden. De betrokkenheid met de samenleving heeft 

de Surichange Bank nv ook dit jaar uitgedragen middels ondersteuning ter bevordering van het 

welzijn van bepaalde doelgroepen binnen de samenleving. Aan vele instellingen actief op het 

gebied van sociale dienstverlening, sport en jeugd en het onderwijs (met name studiefinancie-

ring aan kansarmen) zijn geldsbedragen gedoneerd.

In het verslagjaar trad Suriname als gastland op tijdens de Caribbean Association of Indigenous 

Banks Inc. (CAIB) conferentie. Zoals de overige 4 Surinaamse lidbanken van de CAIB, heeft ook 

de Surichange Bank nv haar bijdrage geleverd middels het promoten en schenken van reclame-

materiaal.

Consumer Products and Services
Deze afdeling, met name het kasgebied en de infobalie, staat dagelijks in contact met de klan-

ten. Verder zorgt deze afdeling ook voor het openen van spaar- en giro rekeningen, alsmede 

termijndeposito’s, en het binnen- en buitenlandse betalingsverkeer. Onder de transactional ser-

vices is inbegrepen de “Fast Money Transfers” via ons agentschapsverhouding met Surichange 

bv in Nederland.

Internal Audit
De rol van deze afdeling is in de loop der tijd duidelijk veranderd. Naar analogie van ontwik-

kelingen bij grote financiële instellingen is de traditionele controlefunctie (Financial Audits) 

uitgebreid met sturing en beheersing van de operationele processen (Operational Audits). Om 

hieraan op een adequate manier invulling te geven is de afdeling in het verslagjaar versterkt met 

een controlemedewerker. De verrichtingen en bevindingen worden vastgelegd in audit rappor-

ten. Naast de waarde van deze rapporten voor het management vormen deze ook een belangrij-

ke steun voor de werkzaamheden van de externe accountant inzake de jaarrekeningcontrole en 

bij onsite inspektie van CBvS. De werkzaamheden van de afdeling Internal Audit is meer gericht 

op “risk based auditing principles”.
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Information Technology Services
Informatietechnologie zorgt ervoor dat de gehele informatiestroom, alsmede de verwerking 

binnen de bank zo efficiënt mogelijk verloopt. Daarnaast is zij verder verantwoordelijk voor het 

onderhoud van het banksysteem, het netwerkbeheer, alsmede het ontwikkelen van additionele 

applicaties. Teneinde de efficiency van bedrijfsprocessen te verhogen en de service naar onze 

cliënten toe te verbeteren,werden in het verslagjaar alle oude (reeds afgeschreven) computers 

en het computernetwerk vervangen door nieuwe. Dit past ook geheel in het kader van de inge-

bruikname van het nieuw gedeelte van het bankgebouw in augustus 2011. De beveiliging van 
bankinformatie en behoud van data-integriteit, alsook het verhogen van de operationaliteit van 
ons bank-systeem hadden prioriteit.

Uitbreiding Surichange Bank NV
De Surichange Bank nv is de afgelopen jaren hard gegroeid waardoor er sprake was van ruim-

tegebrek. Teneinde de service verlening aangenaam te houden en verder te verbeteren, werd 

gestart met de uitbreiding van het bankgebouw met ± 900 m2. In augustus 2010 werd het start-

sein gegeven voor de bouw. De opening van dit nieuw gedeelte was op 29 augustus 2011. Vanaf 

deze datum is de SCB ook via de Hofstraat toegankelijk. Met de uitbouw is nadrukkelijk reke-

ning gehouden met de immobiliaregels van de Centrale Bank van Suriname, die voorschrijven 

dat deze investeringen slechts met eigen vermogen gefinancierd mogen worden.
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Jaarrekening 2011

Balans per 31 december 2011
(vóór resultaatbestemming)

Activa
(in duizenden SRD) 2011 2010

Kasmiddelen 9.622 6.546

Bankiers 83.273 52.136

Kredieten 125.474 82.185

Onroerende goederen en bedrijfsmiddelen 7.932 4.461

Overige activa 6.959 390 

Overlopende activa 5.245 1.132

totale activa 238.505 146.850

Passiva
(in duizenden SRD) 2011 2010

Toevertrouwde middelen 200.278 125.481

Overige schulden 17.794 6.632

Overlopende passiva 3.174 1.834

Voorzieningen 1.001 205

Eigen vermogen   

Kapitaal 4.500 4.500

Agioreserve 1.350 1.350 

Herwaarderingsreserve 1.331 1.339

Algemene reserve   5.517   3.511

 12.698 10.700

Resultaat lopend boekjaar   3.560   1.998

 16.258 12.698

totale passiva  238.505  146.850
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Winst- en Verliesrekening over 2011

(in duizenden SRD) 2011 2010

Baten   

Rentebaten 12.817 7.697

Rentelasten 7.642 4.200

Rentemarge 5.175 3.497

Opbrengsten vreemde valutabedrijf 3.371 2.656

Provisie en overige baten 3.363 1.912

 11.909 8.065

Lasten   

Personeelskosten 3.009 1.695

Afschrijvingen 340 259

Overige beheerskosten 2.446 2.602

Mutatie voorziening voor dubieuze debiteuren   550   387

 6.345 4.943

   

Resultaat vóór belastingen 5.563 3.122

Inkomstenbelasting 2.003 1.124

Resultaat na belastingen  3.560  1.998
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Kasstroomoverzicht

(in duizenden SRD) 2011 2010

Kasstroom uit operationele activiteiten   

Resultaat vóór belastingen 5.563 3.122

Belastingen over het resultaat -2.003 -1.124

Resultaat na belastingen 3.560 1.998

Afschrijvingen 340 259

Aanpassing voorzieningen    796    - 5

 4.696 2.252

   

Toename vorderingen op banken -31.137 -17.069

Toename kredietverlening -43.289 -25.757

(Toename/afname) overige- en overlopende activa -10.682 658

Toename toevertrouwde middelen 74.797 38.072

Toename overige schulden en overlopende passiva 12.502 1.049

 6.887 -795

   

Kasstroom uit investeringsactiviteiten   

Investeringen in materiële vaste activa (netto) -3.811 -1.424

Kasstroom uit financieringsactiviteiten   

Ontvangen agio uit aandelen emissie - 1.350

Mutatie liquide middelen (kasmiddelen) 3.076 -869

Liquide middelen begin van het boekjaar 6.546 7.415

Liquide middelen einde van het boekjaar 9.622 6.546

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Alleen die mutaties zijn in 

aanmerking genomen welke tot een wijziging in de kasmiddelen aanleiding hebben gegeven. 

Koersverschillen op de saldi van liquide middelen in vreemde valuta worden in het kasstroom-

overzicht verwerkt in het resultaat vóór belastingen.
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Toelichting op de jaarrekening 

Algemeen

Grondslagen van valuta-omrekening
Activa en passiva in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de door de Centrale Bank van 
Suriname per balansdatum genoteerde wisselkoersen. De koersverschillen welke ontstaan bij 
de waardering van de valutaposities worden, evenals de resultaten bij de in- en verkoop van 
vreemde valuta, in de winst- en verliesrekening opgenomen onder de post “Opbrengsten vreem-
de valutabedrijf ”.

De voor conversie in lokale valuta gebruikte koersen per balansdatum luiden als volgt:

SRD 2011 2010

USD 3.25 2.71

EUR 4.19 3.59

Grondslagen van waardering

Kredieten
De verstrekte kredieten in de corporate en consumersfeer omvatten hypothecaire leningen, 
investeringskredieten, autofinancieringen alsmede persoonlijke leningen. Deze worden gewaar-
deerd tegen nominale waarde onder aftrek van waar nodig geacht een specifieke voorziening. De 
vooruit berekende rente op persoonlijke leningen en autofinancieringen is in mindering gebracht 
op de uitstaande vorderingen uit deze hoofde.

Onroerende goederen en bedrijfsmiddelen
De gebouwen en terreinen zijn tegen de actuele waarde opgenomen vermeerderd met investe-

ringen nadien en voorts verminderd met lineair berekende afschrijvingen op gebouwen welke 

zijn gebaseerd op de economische levensduur van 50 jaar. De actuele waarde is ontleend aan 

taxatie van de beëdigde makelaar/taxateur Mr.R.R.Lobo van 31 mei 2006. Herwaardering vindt 
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in de regel plaats eens in de drie jaren, tenzij door markante prijsontwikkelingen daartoe eerder 

aanleiding bestaat. 

In de loop van 2010 en 2011 is in totaal geïnvesteerd in de uitbreiding van de nieuwe vleugel van 

het bankgebouw en aankoop van een terrein in het distrikt Saramacca alsmede investeringen in 

ICT infrastructuur en kantoorinventarissen voor een bedrag van ca. SRD 3.811 duizend.

De uit de herwaardering voortvloeiende vermogenstoename is onder aftrek van een voorziening 

voor latente inkomstenbelasting op bankgebouwen opgenomen als herwaarderingsreserve 

onder het eigen vermogen, terwijl de latente belastingverplichting tegen het geldende inkom-

stenbelastingtarief onder de voorzieningen is gepassiveerd.

De onder bedrijfsmiddelen opgenomen kantoorinventarissen en vervoermiddelen zijn gewaar-

deerd tegen de aanschaffingsprijs verminderd met lineair berekende afschrijvingen, welke zijn 

gebaseerd op de economische levensduur. Gebruikte en nieuwe transportmiddelen worden 

afgeschreven in respectievelijk 3 en 5 jaren, terwijl het afschrijvingspercentage voor ICT infra-

structuur 33 1/3 % beloopt en voor overige kantoorinventarissen 20% per jaar.

Toevertrouwde middelen
De aangetrokken spaar- en depositogelden alsmede girotegoeden zijn gewaardeerd tegen nomi-

nale waarde. Rentevergoeding op girotegoeden alsmede de vervallen rente op spaarmiddelen 

zijn begrepen onder de betreffende aangetrokken middelen.

De per balansdatum nog niet uitbetaalde rente op depositotegoeden zijn tezamen met de verval-

len deposito’s opgenomen onder overlopende passiva.

Voorzieningen
Onder dit hoofd is opgenomen een voorziening voor latente belastingverplichtingen welke is 

ontstaan als gevolg van het verschil in de bedrijfseconomische- en fiscale waardering van de 

bankgebouwen. De latenties worden berekend tegen het geldende nominale inkomstenbe-

lasting tarief. De voorziening valt vrij naarmate vanwege afschrijvingen het verschil tussen de 

bedrijfseconomische- en fiscale waardering kleiner wordt, ter nivellering van de werkelijk te 

betalen belasting, zodat het in de winst- en verliesrekening opgenomen resultaat vóór belastin-

gen in overeenstemming is met de normale belastingdruk.

Vooruitlopend op een in te voeren pensioenregeling voor het personeel is in de balans ultimo 

2011 op basis van actuariële exercities een bedrag van SRD 800 duizend voorzien ter financie-

ring van de koopsompremie van de oudedagsvoorziening. 

Overige activa en passiva
Voor zover in het voorgaande niet anders is vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd 

tegen nominale waarde.
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Grondslagen van resultaatbepaling
De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen 

van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden 

verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Lasten worden in aanmerking geno-

men in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De inkomstenbelasting in de resultatenreke-

ning wordt berekend over het resultaat vóór belastingen tegen het gangbare vennootschappe-

lijk tarief, rekeninghoudend met fiscaal vrijgestelde opbrengsten. De te betalen inkomstenbe-

lasting wordt berekend op basis van de verantwoorde resultaten tegen het geldende nominale 

belastingtarief, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde opbrengsten en fiscaal niet aftrek-

bare kosten zoals de afschrijving over de herwaardering.
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Toelichting op de balans per  
31 december 2011 (x SRD 1000)

 2011 2010

Kasmiddelen 9.622 6.546

Onder dit balans hoofd zijn opgenomen de voorraad kasmiddelen in 

Surinaams courant en in vreemde valuta.

  

 

  

 

    

Bankiers 83.273 52.136

Betreft de vorderingen in rekening-courant op de binnenlandse en bui-

tenlandse banken alsook de kasreserve en overige vorderingen op de 

Centrale Bank van Suriname.

  

 

 

 

 

   

Kredieten 125.474 82.185

Onder deze post zijn opgenomen de vorderingen uit hoofde van krediet-

verlening onder aftrek van waar nodig geacht speci fieke voorziening. 

De vooruit berekende rente op persoonlijke leningen en autofinancie-

ringen zijn in mindering gebracht op de uitstaande vorderingen uit 

deze hoofde.  

 

 

    

Onroerende goederen en bedrijfsmiddelen 7.932 4.461

Betreft de investeringen in het bankgebouw en ICT infrastructuur en 

kantoorinventarissen alsmede transportmiddelen. In de loop van 2010 

en 2011 is geïnvesteerd in de uitbreiding van de nieuwe vleugel van het 

bankgebouw alsmede vernieuwing van ICT infrastructuur en kantoorin-

ventarissen.

 

 

  

   

Overige activa 6.959 390

Deze post bestaat voornamelijk uit een rekening-courantvordering op 

Suri-Change bv uit hoofde van termijntransacties

 

  

    

Overlopende activa 5.245 1.132

Hieronder zijn opgenomen vooruit betaalde bedragen, nog te verreke-

nen vreemde valuta transacties.
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  2011 2010

Toevertrouwde middelen 200.278 125.481

Hieronder zijn opgenomen de door de klanten toevertrouwde middelen, 

gespecificeerd als volgt:

 

 

  

 

- Spaargelden 53.751 34.020

- Depositogelden 100.307 52.609

- Giro tegoeden 46.220 38.852

   

Overige schulden 17.794 6.632

Deze post betreft diverse verplichtingen z.a.: uit te betalen overmakin-

gen, uit te betalen leningen en overige financiële transacties.

  

 

 

 

   

Overlopende passiva 3.174 1.834

Dit betreft voornamelijk nog te betalen deposito rente en nog af te reke-

nen assurantiepremie. 

 

 

 

 

   

Voorzieningen 1.001 205

Deze betreffen getroffen voorzieningen van de uit herwaardering voort-

vloeiende belastingverplichting en vooruitlopend op de invoering van 

een pensioenregeling voor het personeel een voorziening ter financie-

ring van de koopsompremie.
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Kapitaal
Conform de gewijzigde statuten bedraagt het maatschappelijk kapitaal SRD 9 miljoen verdeeld 

in 900 duizend aandelen van nominaal SRD 10, waarvan per balansdatum 50% zijn geplaatst en 

volgestort. 

De concept statutenwijziging is goedgekeurd door de Centrale Bank van Suriname en doorge-
leid voor de presidentiële verklaring van geen bezwaar.

 2011 2010

Kapitaal 4.500 4.500

   

Agioreserve 1.350 1.350

   

Herwaarderingsreserve   

Het verloop in de herwaarderingsreserve is als volgt   

Saldo begin van het jaar 1.339 1.347

Gerealiseerde herwaardering -8 -8

Saldo eind van het jaar 1.331 1.339

   

Algemene reserve   

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:   

Stand begin van het jaar 3.511 2.109

Nettowinst vorig boekjaar 1.998 1.394

Gerealiseerde herwaardering 8 8

Stand eind van het jaar 5.517 3.511
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Toelichting op de winst- en verliesrekening  
over 2011(x SRD 1000)

   2011 2010

Rentemarge 5.175 3.497

Hieronder is het voordelig saldo tussen de rentebaten van de uitzettin-

gen en de rentelasten van de toevertrouwde middelen opgenomen.   

Opbrengst vreemde valutabedrijf 3.371 2.656

Dit betreft de met vreemde valutahandel behaalde koersresultaten en 

provisiebaten.

 

 

 

 

Provisie en overige baten 3.363 1.912

Onder dit hoofd zijn opgenomen baten uit de kredietverlening, exclu-

sief rente, diensten verleend in het binnen- en buitenlandse betalings-

verkeer alsmede het assurantiebedrijf.

 

 

 

 

 

Personeelskosten 3.009 1.695

Hieronder zijn naast salarissen en sociale lasten ook een bijdrage van 

de bank aan pensioenvoorziening opgenomen. 

 

 

 

 

Afschrijvingen 340 259

Deze post betreft de afschrijving op onroerende goederen

en bedrijfsmiddelen.

 

 

  

 

Overige beheerskosten 2.446 2.602

Hieronder zijn onder andere opgenomen algemene kosten, kantoorkos-

ten en huisvestingskosten.

 

  

Toevoeging voorziening voor dubieuze vorderingen 550 387

De toevoeging aan de voorziening voor dubieuze vorderingen heeft 

betrekking op ‘non performing’ investeringskredieten.   

Inkomstenbelasting 2.003 1.124

De commerciële belastingdruk bedraagt 36% van de winst vóór belas-

tingen ad SRD 5.563 duizend, uitkomend op SRD 2.003 duizend; (2010: 

ca. SRD 1.124 duizend).  
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Aan:  De Directie, Raad van Commissarissen en Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders van de Surichange Bank nv

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag op pagina’s 29 tot en met 38 opgenomen jaarrekening 2011 van de 

Surichange Bank nv te Paramaribo gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 

31 december 2011, de winst- en verliesrekening over 2011 en het kasstroomoverzicht met de toe-

lichting, 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, 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 jaar-

rekening 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 beroeps-

organisatie 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 materi-

eel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 

over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. 

De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oor-

deelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwij-

king van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-

inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor 

het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten 

van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen 
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hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de 

interne beheersing van de entiteit. 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 de Surichange Bank nv per 31 december 2011 en van het resultaat over 

2011 in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Paramaribo, 15 juni 2012

BDO Assurance nv

Namens deze

L. Bhawanie AA     Drs. R. Abrahams RA

Senior Manager     Partner
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