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Missie  
 
Wij streven ernaar om op maat gesneden financiële producten aan te bieden. Daarnaast 
bieden wij een samenhangend pakket van innovatieve bancaire-, beleggings- en verzekerings-
producten aan, dat is afgestemd op de eisen van vandaag en morgen. Wij richten ons 
hoofdzakelijk op de Surinaamse markt, waarbij wij ook de geldovermakingen (remittances) 
uit het buitenland mogelijk maken naar vrienden en families in Suriname. 
 

Visie 

Onze visie is de samenleving bij haar economisch streven te ondersteunen door zo optimaal 
mogelijk in te spelen op haar behoefte aan bancaire produkten en daarbij persoonlijke 
ondersteuning te bieden voor een zo goed mogelijke keuze tussen beschikbare alternatieven. 
Onze bank streeft hierbij een wederzijdse krachtige economische groei na. 

Strategie 

Ons beleid is gericht op een prudente maar innoverend gerichte groei, die optimaal past aan 
de markt omstandigheden en nauw aansluit op de behoeften van de markt, waardoor het 
marktaandeel van de bank gestadig word vergroot. 

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, 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 N.V. 
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Profiel van de bank 
Surichange Bank N.V. kent een twee-tier structuur bestaande uit een Raad van 
Commissarissen en een Bestuur. De Raad is verantwoordelijk voor het houden van toezicht 
op het beleid dat door het bestuur wordt uitgevoerd en staat haar bij met advies. Het bestuur 
is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Deze organen zijn als volgt 
samengesteld: 

 

Raad van Commissarissen 

 

Dr. C. Baidjnath Misier   President-Commissaris 

Drs. I. Rambharse 

S. Kisoensingh, MSc. 
Drs. K. Raghoebarsing 
Drs. D. Ratchasing 

 

Bestuur 

 

R. Merhai 
Drs. S.P. Mathura QT 
W. Ramautarsing 

 

De bank kent 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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Raad van Commissarissen: 

 
Dr. C. Baidjnath Misier    
President-Commissaris 

 

 
Drs. I. Rambharse 

 

 
S. Kisoensingh, MSc. 

 

 
Drs. K. Raghoebarsing 

 

 
Drs. D. Ratchasing 
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Vijf jaar geconsolideerde kerngegevens (in duizenden SRD) 

 2014 2013 2012 2011 2010 

Balans  
 

  
  

Kasmiddelen 48.428 43.440 34.092 20.061 6.546 

Bankiers 128.888 104.969 106.658 72.834 52.136 

Kredieten 214.191 212.135 170.190 125.474 82.185 

Overige activa 15.429 13.681 11.343 20.234 5.983 

Totaal activa 406.936 374.225 322.283 238.603 146.850 

 
 

    
Toevertrouwde middelen 365.050 335.600 284.813 200.278 125.481 

Eigen vermogen 22.429 20.661 20.148 16.258 12.698 

Overige passiva 19.457 17.964 17.322 22.067 8.671 

Totaal passiva 406.936 374.225 322.283 238.603 146.850 

 
 

    
Resultaten  

    
Rentemarge 8.935 7.518 5.759 5.175 3.497 

Overige baten 7.197 3.210 7.163 6.734 4.568 

Operationele bedrijfslasten 7.762 6.841 6.259 5.795 4.556 

Voorziening kredietrisico's 3.672 757 585 550 387 

Bedrijfsresultaat vóór belastingen 4.698 3.130 6.078 5.563 3.122 

Belastingen 1.691 1.127 2.188 2.003 1.124 

Nettoresultaat 3.007 2.003 3.890 3.560 1.998 

 
 

    
Ratio's (in%)  

    
Efficiency ratio 231 175 228 218 188 

Return on assets 0,77 0,58 1,38 1,84 1,59 

Return on equity 13,96 9,82 21,37 24,58 18,12 

Capital ratio 5,51 5,52 6,25 6,81 8,66 

BIS ratio 8,72 11,00 13,0 16,0 20,0 

 
 

    
Overige gegevens  

    
Aantal medewerkers 62 64 60 56 49 
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Bericht van de Raad van Commissarissen 
 
Met genoegen doen wij hierbij verslag van de werkzaamheden die door de Raad van 
Commissarissen in het verslagjaar 2014 zijn uitgevoerd. De Surichange Bank heeft wederom 
een goed jaar achter de rug. 
De jaarrekening 2014 van Surichange Bank N.V. zoals door het bestuur is opgemaakt heeft 
de instemming van de Raad van Commissarissen. De jaarrekening 2014 is conform de 
statuten van de bank door BDO Assurance N.V. gecontroleerd en voorzien van een 
goedkeurende controleverklaring die is opgenomen op pagina 43 van dit verslag.  
 
Het resultaat vóór belastingen bedroeg SRD 4.698 duizend en na aftrek van belastingen  
SRD 3.007 duizend. Wij stellen voor om hieruit SRD 1.238.500 als dividend uit te keren aan 
de aandeelhouders en het restant toe te voegen aan de algemene reserve.  
 
De taak van de directie is om de continuïteit van de bank te waarborgen binnen het raamwerk 
van de belangen van haar aandeelhouders, cliënten en andere bij de bank betrokken 
belanghebbenden. Daarbij wordt zij geholpen door onder meer de Internal Audit die 
zekerheid moet verschaffen op het gebied van interne (risico)beheersing. 
De Raad van Commissarissen heeft een toezichthoudende en adviserende taak. In de 
uitoefening wordt bijzonder gelet op de maatregelen van de directie tot risicobeheersing en 
verbetering van het functioneren van de bank. In het kader van die verantwoordelijkheid 
wordt onder meer een externe onafhankelijke accountant betrokken die na controle van de 
jaarrekening een oordeel geeft. 
 
De Raad van Commissarissen stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om 
de jaarrekening, zoals die samen met de controleverklaring van BDO Assurance N.V. door de 
directie wordt aangeboden vast te stellen, alsmede om décharge te verlenen aan het bestuur 
voor het gevoerde beleid en aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht.  
 
In de verslagperiode is door de Raad van Commissarissen vijfmaal met het bestuur 
vergaderd. Belangrijke punten van bespreking waren o.a. het jaarplan, de jaarcijfers, 
tussentijdse resultaten, financiele- en kredietrapportages, de ontwikkeling van non-
performing loans, Corporate Governance Code, aanvullende richtlijnen van de Centrale Bank 
van Suriname, behandeling on-site inspectierapport van de Centrale Bank van Suriname 2013  
en strategie in algemene zin. In de verslagperiode is vooral aandacht besteed aan 
‘compliance’ alsook aan de interne risicobeheersings- en controlesystemen. De Raad heeft 
tevens aandacht besteed aan de deconcentratie van de aandelen conform de richtlijnen van de 
Bank. 
 
De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een auditcommissie benoemd. De 
commissie bestaat uit de leden D. Ratchasing en I. Rambharse. De commissie vergadert 
tenminste viermaal per jaar. Financiele- en operationele audit rapportages van de afdeling 
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Internal Audit, audit jaarplan en trainingsbehoefte in het kader van capaciteitsopbouw- en 
versterking kwamen onder andere aan de orde. In de verslagperiode kwam de commissie 
driemaal bijelkaar. 
 
Ten behoeve van de Raad van Commissarissen werd in het kader van de Corporate 
Governance Code een cursus door BDO Assurance N.V. verzorgd.  
 
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders besluit conform artikel tien van de statuten 
om de leden voor twee jaar te benoemen. Zij kunnen daarna herbenoemd worden. De 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt het honorarium van de leden vast. 
 
In de verslagperiode kwam onze zeer gewaardeerde lid tevens waarnemend President 
Commissaris de heer A.D. Marshall ons te ontvallen. In deze opengevallen plaats is per 31 
maart 2015 mevrouw Drs. D. Ratchasing benoemd. 
 
De Raad van Commissarissen dankt het bestuur en medewerkers voor hun inspanning en 
spreekt zijn waardering uit over de bijdrage die zij hebben geleverd aan de in 2014 behaalde 
resultaten.Voorts bedanken wij onze clienten voor het in Surichange Bank gestelde 
vertrouwen.    
 
Paramaribo, 30 april 2015  

 
 
Raad van Commissarissen 

Dr. C. Baidjnath Misier   President-Commissaris 

Drs. I. Rambharse  
S. Kisoensingh, MSc. 
Drs. K. Raghoebarsing 
Drs. D. Ratchasing 
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Verslag van het bestuur 

Inleiding 

Met genoegen presenteren wij U dit jaarverslag over het boekjaar 2014, waarin de prestaties 
van de Surichange Bank N.V. zijn vastgelegd. 

Surichange Bank N.V. (SCB) heeft een goed jaar achter de rug. Echter werd het operationeel 
resultaat nadelig beïnvloed door sterk gestegen funding- en andere kosten die leidde tot een 
mindere groei van de algemene bedrijvigheid en krappere marges voor de bank. Ingaande  
1 juli 2014 heeft de Centrale Bank van Suriname vijf bestaande richtlijnen op het gebied van 
solvabiliteit, kredietclassificatie en debiteurenvoorzieningen, investeringen in vaste activa 
(immobilia), grote posten (met name kredieten) en leningen ten behoeve van insiders herzien. 
Deze nieuwe richtlijnen zijn door SCB doorgevoerd en zijn te kwalificeren als nuttig. Echter 
hebben deze nieuwe richtlijnen van de Centrale Bank van Suriname, alsook de slechte 
betalingsdiscipline van de overheid, welke invloed hadden op de post voorzieningen, 
kostenverhogende effecten teweeg gebracht voor de bedrijfsvoering van SCB. Daarnaast 
heeft de SCB hoger en duurder kader aangetrokken om de organisatie verder te versterken. 
Ook de afname in overmakingen, zowel incoming als outgoing, alsook de lagere koersen van 
de EUR hebben hun stempel op het resultaat gedrukt. Tenslotte had de SCB ook te maken 
met een nagekomen tegenvallende buitenlandse beleggingsresultaat over het boekjaar 2013, 
met als gevolg dat het brutoresultaat over 2013 is gecorrigeerd tot SRD 3,13 miljoen. 

In het vergelijkend overzicht 2014/2013 is derhalve de jaarrekening 2013 aangepast. Het 
brutoresultaat van 2014 was SRD 4,7 miljoen, een toename van 50%. Het balanstotaal  nam 
in 2014 met 8,7% toe (van SRD 374,2 miljoen in 2013 naar SRD 406,9 miljoen in 2014). 

Uit het voorgaande blijkt dat zowel de internationale als nationale ontwikkelingen van 
invloed zijn op het resultaat alsook de groei  van de bank. Hieronder wordt nader ingegaan op 
deze ontwikkelingen in 2014 en de mogelijke effecten daarvan in 2015. 

 

Internationale ontwikkelingen  

Algemeen 

De economische groei van elk land hangt o.a. af van de groei van de wereldhandel. Neemt 
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. Dit geldt 
zowel voor ontwikkelde als ontwikkelingslanden. De groei van de ontwikkelde landen is 
belangrijk voor de exporten van ontwikkelingslanden en omgekeerd. De toename van de 
wereldproductie was door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) geschat op 3,3% voor het 
jaar 2014. Voor 2015 wordt een groei verwacht van 3,5% (IMF, World Economic Outlook 
Update, January 2015).  
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De groei in ontwikkelingslanden was gemiddeld 4,4% en wordt geschat op 4,3% voor 2015. 
“Ontwikkelde” landen kenden een gemiddelde groei van 1,8%; voor 2015 is de projectie 
2,4%. Bij de “trekkers” van de wereldeconomie waren de schattingen van de groeicijfers als 
volgt: Brazilië 0,1% voor 2014 en 0,3% in 2015, India 5,8% voor 2014 en 6,3% in 2015 en 
China 7,4% voor 2014 en 6,8% in 2015. De Verenigde Staten van Amerika (USA) had een 
groei van 2,4% in 2014; de verwachting voor 2015 is 3,6%. Europa kende een  groei van 
0,8% in 2014; de verwachting voor 2015 is 1,2%. 

De groei in Brazilie was marginaal vanwege de lagere olieprijs alsook een verslechtering van 
de ruilvoet van de overige exportproducten. India daarentegen profiteert van de lagere 
olieprijzen en heeft te maken met een toename van investeringen na de verkiezing van Modi 
als president. China ziet een afname in investeringen, wat zich uit in minder florissante groei 
dan in het  verleden. De USA profiteert van een toename in de investeringen bij een relatief 
lage inflatiegraad en daling van de werkloosheid als gevolg van een accomoderend monetair 
beleid. Europa heeft last van een “deflatiespook” alsook afname van investeringen. 

Latijns-Amerika en de Caraibische regio zaten op een groei van rond de 1,2% voor 2014; 
voor 2015 is de schatting 1,3%. Deze groep is nog steeds sterk afhankelijk van landbouw en 
toerisme. Onze belangrijkste handelspartners in de Caraibische regio, namelijk Trinidad & 
Tobago, Barbados en Guyana hadden een groei van respectievelijk 2,3%, -0,6% en 3,3% in 
2014. In 2015 wordt een groei van respectievelijk 2,1%, 0,5% en3,8% verwacht voor deze 
landen (Caribbean Outlook, Dec 2014 / RBC Caribbean 2014) 

Ons land heeft, ondanks een verslechtering van de ruilvoet (daling exportprijzen, bij het 
gelijk blijven of stijgen van de importprijzen) ook geprofiteerd van de groei van de 
wereldeconomie  en zal ook komend jaar kunnen profiteren van een verdere groei van de 
wereldhandel. De verwachting voor Suriname is, dat de groei van 3,3% in 2014 zal  dalen in 
2015 naar 3%.  

Tabel 1: groei wereldhandel 
 

Land/regio 2014 (in %) Verwachting 2015 (in %) 

China 7,4 6,8 
India 5,8 6,3 
USA 2,4 3,6 
Brazilië 0,1 0,3 
Europa 0,8 1,2 
Caraibische gebied/Latijns Am. 1,2 1,3 
Suriname 3,3 3,0 
 IMF, World Economic Outlook  January 2015 / RBC Caribbean Dec 2014 

De groei van het BBP in Suriname wordt voornamelijk gedreven door export. De 
exportproducten 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 overheidsinkomsten. Meer dan 70% van onze export (aluminium, goud en olie) gaat 
vooralsnog naar de westerse wereld (o.a. Europa: Belgie 17% en Frankrijk 6%; USA 26% en 
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Canada 10%) alsmede naar het Caraibisch gebied 4%. De importen komen voor het grootste 
deel nog steeds uit de westerse wereld waaronder USA 26% en Nederland 16% ( CIA World 
Factbook 2013).  

Willen we profiteren van de groei van de wereldhandel, dan moeten we ons meer richten op 
de trekkers van de wereldeconomie, o.a. de niet westerse landen zoals China en India. 

Tabel 1a: groei import/export ontwikkelde en ontwikkelingslanden (goederen+diensten) 
 

Land/regio 2014 (in %) Verwachting 2015 (in %) 

Groei wereldhandel 3,3 3,5 
Import ontwikkelde landen 3,0 3,7 
Import ontwikkelingslanden 3,6 3,2 
 IMF, World Economic Outlook  Januari 2015 

 

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 
koersontwikkeling van de SRD en daarmee op de waarde van de exporten en de kosten voor 
importen. Immers, een koersdaling van de USD, betekent minder ontvangsten uit onze 
exporten, uitgedrukt in een andere vreemde valuta, bijvoorbeeld de EUR. Echter zal dit geen 
effecten hebben op onze importen, vanwege de vaste pariteit van de USD t.o.v. de SRD van 
3,25-3,35. Een koersmutatie van de EUR daarentegen kan onze importen/exporten goedkoper 
of duurder maken. Immers, de koers van de EUR in SRD wordt bepaald via de vaste pariteit 
tussen de USD en de SRD. Als de EUR-USD pariteit op een bepaald moment 1,30 is, dan zal 
de aankoopkoers van de EUR 1,30*3,25 = SRD 4,225 bedragen; de verkoopkoers is gelijk 
aan 1,30*3,35 = SRD 4,355. Daalt de EUR-USD pariteit naar 1,20 bijvoorbeeld, dan is de 
aankoopkoers van de EUR 1,20*3,25 = SRD 3,90; de verkoopkoers zal dan 1,20*3,35 =  
SRD 4,02 bedragen. 

Fluctuaties in de EUR koers kunnen ook bestedingseffecten hebben voor personen, die EUR 
inkomsten om niet genieten (gratis geld). 
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Grafiek 1                        EUR-USD koers ontwikkeling over 2014 
 

 
Bron: http://fxtop.com/en/historical-exchange-rates 

 
Bovenstaande grafiek laat zien dat de EUR-USD pariteit aanmerkelijk fluctueerde. Mogelijke 
oorzaken van de fluctuaties in de EUR-USD pariteit moeten worden gezocht in de reële, 
monetaire 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. 

  

http://fxtop.com/en/historical-exchange-rates
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Ook de ontwikkelingen van de goud- bauxiet en olieprijzen van het afgelopen jaar zijn van 
belang. 

Grafiek 2          Ontwikkeling van goud-, bauxiet-, olieprijzen over 2014 

 

 
Bron:www.imf.org 

 
De daling van de prijzen van deze tradables, heeft als  gevolg een verslechtering van de 
ruilvoet (“terms of trade”) bij gelijkblijvende of stijgende importprijzen, met als gevolg een 
verslechtering voor onze economie; immers, wij moeten bij een verslechtering van de 
ruilvoet meer goederen exporteren voor een importproduct. 

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; ook blijkt een inverse relatie te bestaan tussen de koers van de USD en de prijs 
van goud. 

Geldovermakingen  

Remittances blijven belangrijk en zijn onder invloed van de economische crisis in de wereld. 
De wereldomzet loopt in de miljarden. SCB wordt vaker door internationale organisaties 
benaderd om te informeren hoe het mechanisme werkt. 
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De geldovermakingen van ruim USD 150 miljoen per jaar vanuit het buitenland naar 
Suriname hebben een impact op onze nationale economie. Door de lagere economische groei 
in Europa, met name Nederland, zijn de overmakingen zowel in volume als bedrag 
afgenomen. Onze relatie in Nederland, Suri-Change B.V. doet haar uiterste best om klanten 
optimale service te verlenen. De bank speelt vervolgens snel en efficiënt in bij de 
uitbetalingen. Schommelingen in de EUR-koers beïnvloeden uiteraard de commissie-
opbrengsten van de SCB, welke opbrengsten worden uitgedrukt in SRD. 

 

Nationale ontwikkelingen 

Algemeen 

Een evenwichtige ontwikkeling van de staatsfinanciën gekoppeld aan een redelijke goede 
dekking van de munteenheid alsook een groei van de monetaire reserves zijn kenmerken van 
een stabiele economie. {Volgens de macro-economische identiteit moet het saldo van de 
particuliere sector (I-S) plus het saldo van de overheid (O-B) plus het saldo van de 
goederenrekening (E-M) per definitie gelijk zijn aan 0}. Daarnaast dragen  relatief lage 
rentetarieven bij banken en de kredietfaciliteiten  bij aan een positieve ontwikkeling van een 
land. Afgelopen jaar heeft de overheidssector steeds  haar betalingen aan particulieren  
moeten uitstellen, wat de indruk doet ontstaan, dat de staatsfinancien niet op orde zijn. Ook 
de monetaire reserves vertoonden een daling. Door het stringent monetair beleid van de CbvS 
via hoge kasreserves, zijn de rentetarieven ook niet concurrend t.o.v. de regio. 
Een schatting van de samenstelling van het bnp per sector leert, dat de dienstensector goed 
was voor 54,5%, de industrie voor 36,6% en de landbouw voor 8,9%. De samenstelling van 
het bnp per eindgebruiker was in procenten als volgt (CIA World-Factbook 2013):  
 
Particuliere consumptie 73,8 
Overheidsconsumptie  9,9 
Investering in kapitaalgoederen 5,0 
Investering in voorraden 19,7 
Exporten 43,2 
Importen -51,6 
 
Met betrekking tot de arbeidsplaatsen, kan gesteld worden, dat de dienstensector 78% voor 
haar rekening nam, de industrie 14% en de agrarische sector 8%. 
 
In 2013 bedroeg de monetaire reserve USD 779 miljoen en was in 2014 gedaald naar 
USD 625 miljoen (3 maanden importdekking) als gevolg van interventies op de vreemde 
valuta-markt. De lopende rekening van de betalingsbalans vertoonde een verdere 
verslechtering ten opzichte van 2013 (van USD -198 miljoen naar USD -386 miljoen). Het 
surplus op de goederenrekening van USD 221 miljoen daalde naar USD 133 miljoen. De 
export daalde van ruim USD 2.394 miljoen in 2013 naar USD 2.145 miljoen in 2014; de 
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import daalde van USD 2.174 miljoen in 2013 naar USD 2.012 miljoen in 2014. De 
goederenbalans vertoonde dus een overschot.  
De verslechtering op de lopende rekening van de betalingsbalans lag enerzijds in de 
verminderde exporten en anderzijds in de nog steeds grote tekorten in de dienstensfeer  
(USD -363 miljoen in 2013 en USD -592 miljoen in 2014) en de inkomenssfeer. 
 
Ons land kan nog steeds buigen op de sectoren aardolie, goud, bauxiet, hout, toerisme en 
water. Echter zijn onze tradables sterk afhankelijk van de wereldmarktprijzen; een daling van 
deze prijzen (en dus de ruilvoet) zal effecten hebben op de goederenbalans/de lopende 
rekening van de betalingsbalans, onze  internationale reserves, de overheids-
inkomsten/overheidsfinanciën, de overheidsschuld en de economische groei. In 2014 heeft 
ons land ook te maken gehad met dalende prijzen van tradables, met als gevolg een stijging 
van de buitenlandse schuld van de overheid van 18,8% in 2013 naar 20,8% van het bnp in 
2014; de binnenlandse schuld daalde wel van 15,7%  in 2013 naar 12,4% in 2014. 
 

Geldaanbod/geldvraag 

Gelet op het tot nog toe gevoerd stringent monetair beleid van de Centrale Bank van 
Suriname (CBvS) en de lage inflatiegraad (3,9% in 2014) kunnen wij stellen dat het 
geldaanbod (chartaal geld afkomstig van de CBvS en giraal geld van de algemene banken) 
redelijk werd beheerd. M.a.w. stijging van de binnenlandse liquiditeitenmassa (M2) heeft een 
marginale invloed gehad op de inflatie. De toename van de overheidsuitgaven kan vertraagd 
een vraagoverschot naar USD en/of EUR te weeg brengen, hetgeen invloed kan hebben op de 
koersontwikkeling (wanneer de bestedingen te maken hebben met importgoederen, de 
zogenaamde importlek). Een koersstijging kan aldus een negatief effect hebben op het 
binnenlands prijsniveau. 

Tabel 2: overzicht van enkele monetaire grootheden in Suriname periode 2013-2014 
 

Bedragen in : x 1 miljoen 2013 2014 

Chartaal geld 883,9 921,3 
Giraal geld 3.582,6 3.729,1 
Maatschappelijke geldhoeveelheid (M1) 4.466,5 4.650,4 
Secundaire liquiditeiten 4.561,6 4.869,8 
Binnenlandse liquiditeitenmassa (M2) 9.028,1 9.520,2 
Vreemde valuta ingezetenen 4.274,3 4.536,8 
Internationale reserves in USD 775,4 621,8 
Reserve base in SRD 3.622,3 3.907,5 
Reserve base in USD 833,4 924,4 
Reserve base in EUR 336,3 368,2 
Kredietverleningen & beleggingen in totaal 6.378,6 6.424,8 
Aandeel Kredietverlening in vreemde valuta  uitgedrukt in SRD 1.991,2 2.166,2 
 

CBvS, monetaire tabellen, mei 2015 en eigen berekening 
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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 
verwachte inkomen, het reële inkomen, het permanent inkomen, de verwachte mutaties in de 
prijzen, 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 belemmeren. 

 

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 vooralsnog goed fiscaal en 
monetair beleid, de aanwezigheid van grond- en hulpstoffen, eco-toerisme en een goed 
management met betrekking tot de staatsschulden. 
 
De zwakheden van onze economie zijn o.a.: 

 het managementniveau op bestuurlijk vlak, weinig internationale, logistieke- en 
marketingervaring en trage besluitvorming. 

Opportunity:  

nieuwe markten in het oosten (China en India), aantrekken van kader uit het buitenland 
(diasporabeleid). 

Threat:  

prijsdalingen/schommelingen van internationaal verhandelbare goederen en een eventuele 
internationale recessie. 
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Surichange Bank N.V. is gematigd 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 
grootschalige investeringen in de mijnbouw in combinatie met een aantrekking van de 
grondstoffenprijzen een economische groei van rond 3% met zich kunnen meebrengen. 
Echter kunnen de excessieve uitgaven van de overheid en de verkiezingen in 2015, vanwege 
een afwachtende houding van investeerders, een negatief effect hebben op de economische 
ontwikkeling. 

 

Paramaribo, 30 april 2015 

 

Het bestuur: 

R. Merhai      

Drs. S.P. Mathura QT  

W. Ramautarsing 
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Het bedrijf van de bank 

 

Algemeen 

Sedert de oprichting in september 2005 maakt Surichange Bank N.V. een gestadige groei 
door en vervult een belangrijke rol in het financiële bestel van Suriname. In het boekjaar 
2014 richtte het management zich wederom op het versterken van de bankorganisatie en het 
duurzaam verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening teneinde de nieuwe uitdagingen 
aan te kunnen. De gerealiseerde financiële doelstellingen t.o.v. het budget zijn bevredigend. 
Het balanstotaal steeg dit verslagjaar met 9% tot SRD 407 miljoen t.o.v. 2013. Het 
bedrijfsresultaat vóór belastingen steeg in het verslagjaar met 50% tot SRD 4,7 miljoen t.o.v. 
het gecorrigeerd resultaat over 2013.  

 

Grafiek 3       Ontwikkeling geconsolideerd balanstotaal (in mln SRD) 
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Grafiek 5   Ontwikkeling van de totale aangetrokken middelen (in mln SRD) 

 

 

 

Grafiek 4                               Nettowinst  (in mln SRD) 
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Grafiek 6   Samenstelling van de aangetrokken middelen per 31 december 2014 

 

 
 

Grafiek 7 Ontwikkeling van de totale kredietportefeuille per 31 december 2014 (in mln SRD) 
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Kredietverlening 

In het verslagjaar zijn de gestelde commerciele doelen niet volledig gerealiseerd. Met name 
de kredietverlening bleef achter bij de projecties. De totale geconsolideerde kredietverlening 
van de private sector was per ultimo 2014 SRD 2 miljoen of 1% hoger dan een jaar eerder en 
beliep SRD 214,19 miljoen wat onder het budget lag. De groei werd voornamelijk 
gerealiseerd in de constructie- en installatiesector. De dollariseringsratio in de 
geconsolideerde kredietverlening nam verder af en wel van 54% in 2013 naar 49% in 2014. 
Dit beleid wordt voortgezet 

Onderstaande grafiek geeft het aandeel van verschillende sectoren in de kredietportefeuille 
weer.  

Grafiek 8  De sectorale spreiding van de kredietportefeuille per eind 31 december 2014 (in duizenden SRD) 
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Grafiek 9    Samenstelling kredietportefeuille in SRD en vreemde valuta per 31 december 2014 

 

 

 

Grafiek 10 Samenstelling kredietportefeuille in SRD per 31 december  2014 (in duizenden SRD) 
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Facilities 

Deze afdeling houdt zich bezig met het verstrekken van consumptieve en commerciële 
kredieten. Het beheer van de kredietportefeuille ligt in handen van de accountmanagers.  De 
uitzettingen, administratie en de bewaking lag voorheen in handen van de accountmanagers, 
maar de afdeling heeft inmiddels veranderingen ondergaan door de oprichting van de 
afdelingen Credit Administration en de Special Loans. 
De uitzettingen en het beheer van de portefeuille wordt door de accountmanager gedaan, 
terwijl de administratie nu door de afdeling Credit Administration wordt verricht.  
De afdeling Special Loans houdt zich bezig met kredieten die een betalingsachterstand 
hebben en het incassobeleid. De verstrekte kredieten in het afgelopen jaar zijn door de 
kredietcommissie en door de afdeling Risk Control mede beoordeeld. Als gevolg van 
betalingsachterstanden zijdens de overheid konden een aantal kredietnemers niet conform 
hun overeenkomst presteren. Ook zijn de richtlijnen van de Centrale Bank van Suriname met 
betrekking tot de kredietverstrekking in het afgelopen jaar aangescherpt. Deze heeft de SCB 
ook doorgevoerd in haar kredietbeleid. 
  

Credit Administration  

Credit Administration is opgericht in februari 2014 en is belast met alle administratieve taken 
van het kredietbedrijf.  
Deze afdeling is primair verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de 
kredietadministratie en verder alle aspecten van de kredietverlening inclusief analyse, 
verwerking, documentatie, voorbereiding en het bewaren van documenten.  
 
Special Loans  

Special Loans houdt zich bezig met  monitoring van kredieten die achterstanden vertonen. 
Het beleid van de afdeling is erop gericht om credit losses als gevolg van non-performing 
loans (NPL’s)  te minimaliseren.  
 

Risk Control 

Risicoloos bankieren bestaat niet. Organisaties veranderen regelmatig. De ontwikkelingen 
staan ook niet stil. Denk onder andere aan globalisering, e-commerce, politieke- en 
economische verschuivingen en ook optimaliseren van aandeelhouderswaarde. Wereldwijd is 
een sterke toename van complexiteit van organisaties en een toename van risico´s 
waarneembaar. Organisaties voelen zich onder andere door toezichthouders, aandeelhouders, 
politiek en overige stakeholders gedwongen meer aandacht te besteden aan de beheersing van 
risico´s om organisatiedoelstellingen te waarborgen en te voldoen aan de gestelde wet- en 
regelgeving. 
SCB voert een prudent risicobeleid, waarbij ze risicobewust optreedt en zuinig en 
weloverwogen omspringt met haar schaarse middelen. Deze prudentie wordt gehanteerd bij 
het nemen van strategische beslissingen en bij de uitvoering ervan.  
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In het kader van risicobeleid heeft in het verslagjaar een verdere aanscherping van ons risico 
framework plaatsgevonden. Hierbij is in samenwerking met onze adviseurs van BDO, een 
aanvang gemaakt met het opzetten van een risico framework welke gestoeld is op het door de 
Comittee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (COSO) uitgevaardigde 
Enterprise Risk Management (ERM) framework. Dit is een geintegreerd raamwerk voor het 
op systematische wijze identificeren en beoordelen van de risico’s waaraan de bank 
blootgesteld is en de wijze waarop deze worden beheerst en daarover wordt gerapporteerd. 

 

Compliance 

Compliance is een belangrijk onderdeel binnen ERM. Het doel van compliance is 
bedrijfsprocessen zodanig in te richten dat SCB voldoet aan alle vigerende wet-  en 
regelgeving.  

In augustus 2014 werd er door het Directoraat Toezicht Kredietwezen van de Centrale Bank 
van Suriname een on-site inspectie bij onze bankinstelling verricht. Dit in het kader van  
beoordeling van het anti-money laundring / combatting terrorism financing compliance  
programma van onze bankinstelling. De inspectie had een vlot en goed verloop en de 
aanbevelingen van de bank vastgelegd in het inspectierapport zijn opgevolgd. 

In 2014 is de FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) geїmplementeerd. SCB is ook 
geregistreerd bij de Amerikaanse overheid. FATCA moet ervoor zorgdragen dat 
Amerikaanse belastingplichtigen tegoeden die zij buiten de Verenigde Staten aanhouden, 
aangeven bij de Amerikaanse belastingdienst (IRS). Banken die niet meewerken aan FATCA 
krijgen zware sancties opgelegd door de Amerikaanse overheid.   

 

Administration & Reporting 

De voornaamste taak van de afdeling Administration & Reporting is het verzamelen, 
vastleggen en verwerken van informatie, alsmede zorgdragen voor alle relevante en 
betrouwbare management informatie op tactisch- en operationeel niveau en voor alle interne 
en externe rapportages. Verder wordt het Management Informatie Systeem (MIS) continu 
aangescherpt ter verbetering van de kwaliteit van de management rapportages.  
De administratieve processen steeds verbeteren waarbij de nadruk wordt gelegd op de kosten 
en opbrengsten analyse behoort ook tot één van de taken van Administration & Reporting. 

De afdeling richt zich op een efficiënte financiële administratie met de focus op een 
effectieve kostenbeheersing alsook op het inzichtelijk maken van de winstgevendheid per 
product. Naast financiële management informatie, is management accounting van eminent 
belang voor de besluitvorming door bestuurders. 
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Human Resource Management & Marketing 

Het Human Resource Management heeft als doel om 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. In 2014 hebben SCB medewerkers zich 
wederom ingezet om de doelstellingen van de bank te realiseren.  

Het HR beleid is gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers om de dienstverlening 
en relatie met klanten te verbeteren. 

Kerncijfers medewerkers 2014 2013 

Aantal medewerkers jaar ultimo 62 64 

Verhouding man/ vrouw 24/38 24/40 

Opleidingskosten in SRD 133.477,64 29.199,47 

Instroom 6 7 

Uitstroom 8 8 
 

Duurzame inzetbaarheid van personeel vraagt om een goede planning van leidinggevenden. 
Zoals elk jaar, hebben leidinggevenden ook in 2014 de personeelsbehoefte afgestemd op de 
doelstellingen die SCB als organisatie nastreeft. 

Nieuwe SCB medewerkers  

  In 2014 zijn de volgende medewerkers in dienst getreden. 
    
Nr Naam Datum indiensttreding Afdeling 

1 Raoul Muskiet 02/01/2014 Facilities 
2 Marilynn Gayadin 25/08/2014 Information desk 
3 Dinesh  Ramadhin 01/04/2014 Compliance 
4 Amar Bhawanie 01/04/2014 Internal Audit 
5 Natasja  Sowdagar 18/03/2014 Information desk 
6 Rishie  Khedoe 22/04/2014 Cash Handling 

 

Overplaatsingen: 

In 2014 zijn onderstaande medewerkers overgeplaatst:   
Mejuffrouw Marilynn Gayadin, van de Information desk naar de afdeling Facilities. 
De heer Randy Ramin, van de Information desk naar de afdeling Consumer Product & 
Services. 
Mejuffrouw Natasja Sowdagar, van de Information desk naar de afdeling Credit 
Administration.  
De heer Manish Nanhu, van de afdeling Credit Administration naar de afdeling 
Administration & Reporting. 
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Benoemingen: 

In het verslagjaar werden onderstaande medewerkers benoemd in een hogere functie:  
Mevrouw Artie Sowdagar tot hoofd van de afdeling Cash Handling.  
Mejuffrouw Kasturi Samoedj tot hoofd van de afdeling Consumer Product & Services.  
Mejuffrouw Jhajanti Baidjoesingh tot waarnemend hoofd van de afdeling Internal Audit. 

Wij feliciteren deze medewerkers en wensen hen succes toe in hun nieuwe functie. 
 

Onderwijsondersteuning 

In het verslagjaar hebben wij drie studenten van het IMEAO en één student van de Anton de 
Kom Universiteit een stageplek aangeboden. Deze studenten hebben onder begeleiding op 
diverse afdelingen werkzaamheden voor SCB verricht. Wij willen deze trouwe medewerkers 
bedanken voor hun inzet. 

Training & Educatie: 

Voor het realiseren van onze bedrijfsdoelstellingen is de inzet van professionele en 
gemotiveerde medewerkers met de vereiste competenties (kennis, vaardigheden en gedrag) 
een belangrijke voorwaarde. Dit stelt ons ook in staat om in de concurrerende omgeving 
waarin wij opereren competitief en succesvol te blijven. 

In het kader hiervan, heeft het personeel deelgenomen aan door de Centrale Bank van 
Suriname georganiseerde cursussen Financiele Dienstverlening. Verder hebben medewerkers 
van o.a. de afdelingen IT Services, Internal Audit en Accounting & Reporting deelgenomen 
aan een aantal functiegerichte trainingen en cursussen. In 2014 heeft een werkgroep van SCB 
met ondersteuning van BDO Business Advisory N.V. een ERM-frame work van de bank 
opgesteld. De bank heeft hierdoor een verbeterd inzicht in de diverse hoog, medium of laag 
risicogebieden.  

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 SCB ook dit jaar uitgedragen middels ondersteuning 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 studiefinanciering aan 
kansarmen) zijn geldsbedragen gedoneerd.  

In memoriam 

In 2014 hebben wij helaas afscheid moeten nemen van onze RVC- lid tevens waarnemend 
President- Commissaris, de heer Archibald Dudley Marshall (12 december 2014). 
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Consumer Products and Services 

Deze afdeling, waar Cash handling, Information desk en Customer services zijn 
ondergebracht, staat dagelijks in contact met onze klanten. Verder zorgt deze afdeling ook 
voor het openen van spaar- en giro rekeningen, alsmede termijndeposito’s en het binnen- en 
buitenlandse betalingsverkeer.  

Global Transactional Services 

De afdeling Global Transactional Services houdt zich voornamelijk bezig met de uitgaande 
overmakingen. Zowel de bancaire overmakingen (overmakingen op een rekening in het 
buitenland) als de "Fast Money Transfers" via ons agentschapsverhouding met Suri-Change 
B.V. in Nederland behoren tot de dagelijkse activiteiten van deze afdeling. 

Internal Audit 

Risicomanagement is een integraal onderdeel van de processen binnen de Surichange Bank 
N.V. De afdeling Internal Audit, die onafhankelijk opereert binnen de bank, controleert en 
toetst zorgvuldig, deskundig en objectief de beheersing van de risico’s die samenhangen met 
de (bedrijfs)activiteiten. 

Het audit charter van de bank bepaalt dat de Internal Audit rechtstreeks rapporteert aan de 
directie en heeft tevens een rapportagelijn naar de voorzitter van de auditcommissie. De 
Internal Audit controleert en beoordeelt op basis van haar goedgekeurde jaarplan de opzet, 
bestaan en werking van de bedrijfsprocessen. De Internal Audit legt haar bevindingen in het 
verslagjaar vast in audit rapporten, die worden besproken in de vergaderingen van de 
auditcommissie.  

Information Technology Services 

Deze afdeling legt zich toe op het verhogen van de effectiviteit en efficiëntie van ons 
bankbedrijf. Informatie technologie 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.  

De beveiliging van bankinformatie en behoud van data-integriteit, alsook het verhogen van 
de operationaliteit van ons banksysteem genieten hoge prioriteit. 

 

Dankbetuiging 

Wij willen onze dank en waardering uitspreken voor het werk dat alle medewerkers van de 
Surichange Bank N.V. hebben verricht.  
Verder danken wij onze cliënten en relaties voor het in ons gestelde vertrouwen.
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Jaarrekening 2014 

Balans per 31 december 2014 

(vóór resultaatbestemming) 

Activa 
    

(in duizenden SRD)  2014  2013 

Kasmiddelen   48.428  43.440 

Bankiers  128.888  104.969 

Kredieten  214.191  212.135 

Onroerende goederen en bedrijfsmiddelen  7.099  7.241 

Overige activa  4.727  3.976 

Overlopende activa  3.603  2.464 
     

Totale activa  406.936  374.225 

 

Passiva 
 

 
 

 

(in duizenden SRD)  2014  2013 

Toevertrouwde middelen  365.050  335.600 

Overige schulden  12.164  12.066 

Overlopende passiva   7.106  5.707 

Voorzieningen  187  191 

     

Eigen vermogen     

Kapitaal   4.500  4.500 

Agioreserve   1.350  1.350 

Herwaarderingsreserve  1.307  1.315 

Algemene reserve  12.265  11.493 

   19.422  18.658 

Resultaat lopend boekjaar  3.007  2.003 

  22.429  20.661 
     

Totale passiva   406.936  374.225 
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Winst- en Verliesrekening over 2014 

(in duizenden SRD)  2014  2013 

Baten     

Rentebaten   27.083  23.012 

Rentelasten  18.148  15.494 

Rentemarge  8.935  7.518 

Beleggingsopbrengsten  1.480  -3.474 

Opbrengsten vreemde valutabedrijf    3.640  4.320 

Provisie en overige baten  2.077  2.364 

  16.132  10.728 

Lasten     

Personeelskosten  4.658  3.476 

Afschrijvingen  781  722 

Overige beheerskosten  2.323  2.643 

Mutatie voorziening voor dubieuze debiteuren  3.672  757 

  11.434  7.598 

     

Resultaat vóór belastingen  4.698  3.130 

Inkomstenbelasting   1.691  1.127 

Resultaat na belastingen  3.007  2.003 
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Kasstroomoverzicht 2014 

(in duizenden SRD)  2014  2013 

Kasstroom uit operationele activiteiten     

Resultaat vóór belastingen  4.698  3.130 

Afschrijvingen  781  722 

  5.479  3.852 

Aanpassingen eigen vermogen als gevolg van      

verwerking kosten beleggingen (2009 tot en met 2013)  -  -1.101 

Aanpassing voorzieningen  -4  -278 

  - 4  -1.379 

     

Mutatie vorderingen op banken  -23.919  1.689 

Mutatie kredietverlening  -2.056  -41.945 

Mutatie overige- en overlopende activa  -1.890  -2.822 

Mutatie toevertrouwde middelen  29.450  50.787 

Mutatie overige schulden en overlopende passiva  2.525  2.360 

  4.110  10.069 

Betaalde inkomstenbelasting  -2.719  -2.567 

  1.391  7.502 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten     

Investeringen in materiële vaste activa (netto)  -639  -238 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten     

Uitbetaalde dividend in contanten  -1.239  -389 

     

Mutatie liquide middelen   4.988  9.348 

Kasmiddelen begin van het boekjaar  43.440  34.092 

Kasmiddelen eind van het boekjaar  48.428  43.440 

 

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 saldi van liquide middelen in vreemde valuta zijn in het 
kasstroomoverzicht verwerkt in het resultaat vóór belastingen. 
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Toelichting op de jaarrekening  
 

Algemeen 
 

Schattingen, aannames en veronderstellingen 
 

Voor het opmaken van de jaarrekening zijn schattingen, aannames en veronderstellingen 
gehanteerd die van invloed zijn op verantwoorde bedragen. Dit betreft in het bijzonder de 
gebruiksduren en restwaarden van het onroerend goed en bedrijfsmiddelen, de taxaties van 
onroerend goed, bijzondere waardeverminderingen van activa, de omvang van de 
voorziening kredieten en de voorzieningen opgenomen onder de passiva in de balans. De 
schattingen, aannames en veronderstellingen die zijn gemaakt, zijn gebaseerd op 
marktgegevens, kennis, ervaring uit het verleden en andere factoren die onder de gegeven 
omstandigheden als redelijk worden beschouwd. De werkelijke resultaten kunnen echter 
afwijken van de gemaakte schattingen. Schattingen, aannames en veronderstellingen worden 
voortdurend beoordeeld. Schattingswijzigingen worden verwerkt in de periode waarin de 
schattingen worden herzien indien de wijzigingen alleen op deze periode betrekking hebben. 
Indien de schattingswijziging tevens betrekking heeft op toekomstige perioden vindt 
wijziging prospectief plaats in de hiervoor relevante perioden.  

 

Vergelijkende cijfers 

De ingekochte panden en terreinen op de veiling worden met ingang van 2014 gerubriceerd 
onder de post overige activa (voorheen onroerende goederen). Het vergelijkend cijfer over 
2013 ad SRD 512 duizend is dienovereenkomstig aangepast. De eerste waardering van deze 
panden en terreinen is tegen de verkrijgingsprijs en de vervolg waardering tegen de actuele 
waarde. In 2014 heeft geen hertaxatie plaatsgevonden.  

Per ultimo 2013 is de belegging in triple-A obligaties en USA-schatkistpapier bij JP Morgan 
door tussenkomst van de Broker gewaardeerd als ware de betreffende obligaties nog in stock 
ervan uitgaande dat die nog door de broker zou kunnen worden teruggekocht dan wel deze 
het negatief waardeverschil zou suppleren. Naderhand is gebleken dat niet werd voldaan aan 
bepaalde randvoorwaarden voor het indienen van een claim tegen de broker, in het bijzonder 
nodige acties van Surichange Bank N.V. om deze in staat te stellen tijdig correctieve acties te 
ondernemen. De waardering van de post heeft aldus plaatsgevonden op basis van 
onvolledige, maar niet ontbrekende, informatie, omdat toen bekend was welke acties 
Surichange Bank N.V. had moeten nemen, maar de beslissing was genomen een andere, 
achteraf gebleken, foutieve weg te volgen. Dit wordt aangemerkt als een inschattingsfout op 
basis waarvan de correctie heeft plaatsgevonden conform IAS 8 paragraaf 41 Errors. Als 
gevolg van deze richtlijn zijn de vergelijkende cijfers aangepast. Enerzijds is de post Bankiers 
naar beneden afgewaardeerd, anderzijds zal er een vordering op de fiscus moeten worden 
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opgenomen voor de teveel betaalde belasting. In de resultatenrekening is de post belastingen 
naar beneden gecorrigeerd.  

De posten die in de vergelijkende cijfers (2013) zijn aangepast betreffen de balansposten 
bankiers met SRD -4.611 duizend, overige activa voor de te vorderen belastingen met SRD 
1.660 duizend en het eigen vermogen met SRD -2.951 duizend. In de winst- en 
verliesrekening werden de posten opbrengst beleggingen ad SRD -4.611 duizend en 
inkomstenbelasting SRD -1.660 duizend aangepast.  

 

Schattingswijziging 

In het onderhavige boekjaar heeft een schattingswijziging plaatsgevonden als gevolg van de 
doorvoering van de nieuwe richtlijnen van de Centrale Bank van Suriname die per 1 juli 
2014 is ingegaan ter zake de kredietclassificatie en voorzieningen (richtlijn nummer 2). Er 
geldt ook een overgangregeling die doorgaat tot en met 30 juni 2017. De vennootschap heeft 
in het onderhavige boekjaar gebruik gemaakt van de overgangsregeling en is de voorziening 
bepaald conform de nieuwe richtlijnen. De overgangsregeling houdt in dat over het verschil 
in de voorziening tussen de  oude en de nieuwe richtlijnen er per ultimo 2014 reeds 25%  
moet zijn meegenomen ten laste van het resultaat. Ter zake de kredietclassificatie en 
bepaling voorziening gelden de hierna volgende minimum eisen.  

(a) Voldoende door de kredietinstelling te bepalen 
(b) Speciale vermelding 5% 
(c) Substandaard 20% 
(d) Dubieus 50% 
(e) Oninbaar 100% 
 

De classificering van kredieten onder ‘speciale vermelding’ en ‘substandaard’ verhogen de 
voorziening significant ten opzichte van 2013. De minimum eisen onder deze classificering 
heeft invloed heeft op de posten ‘voorziening voor dubieuze debiteuren’ in de balans en 
‘toevoeging voorziening op dubieuze debiteuren’ in de winst- en verliesrekening. 

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 ontstaan bij de in- en verkoop van vreemde valuta omgerekend tegen de koers 
op transactiedatum, in de winst- en verliesrekening opgenomen onder de post `Opbrengsten 
vreemde valutabedrijf'. 

De voor conversie in lokale valuta gebruikte koersen per balansdatum luiden als volgt: 
  2014  2013 

USD  3,25  3,25 
EUR  3,952  4,479 
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Grondslagen van waardering 

 
Kasmiddelen 

Deze betreffen de wettige betaalmiddelen zowel in SRD als vreemde valuta en direct 
opeisbare vorderingen op de Centrale Bank van Suriname c.q. kasreserves aangehouden bij 
de Centrale Bank van Suriname.  

De kasmiddelen en vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.  

Vorderingen op bankiers  

Vorderingen op bankiers omvatten beleggingen in termijndeposito’s, investment portfolio’s, 
obligaties en direct opeisbare vorderingen bij buitenlandse en binnenlandse banken. De 
beleggingen en vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Schatkistpapier 

De onder dit hoofd opgenomen schatkistpromessen uitgegeven door de Centrale Bank van 
Suriname, zijn gewaardeerd tegen de nominale eindwaarde per balansdatum. De looptijd is 
vastgesteld op maximaal 12 maanden tegen een rentevoet van 9%  en 10 % per jaar (2013: 
8% en 9%).  

 

Kredieten 

De verstrekte kredieten in de corporate en consumersfeer omvatten hypothecaire leningen, 
investeringskredieten, autofinancieringen alsmede persoonlijke leningen en worden 
gewaardeerd 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 
investeringen 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 een beëdigde makelaar/taxateur van 31 mei 2006. Herwaardering vindt in de 
regel plaats eens in de drie jaren, tenzij door markante prijsontwikkelingen daartoe eerder 
aanleiding bestaat. 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 inkomstenbelasting-tarief onder de voorzieningen is opgenomen. 
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De onder bedrijfsmiddelen opgenomen kantoorinventarissen en vervoermiddelen zijn 
gewaardeerd 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 infrastructuur 33 1/3% beloopt en voor overige kantoorinventarissen 20% per jaar. 

 

Toevertrouwde middelen 

De aangetrokken spaar- en depositogelden alsmede girotegoeden zijn gewaardeerd tegen 
nominale 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 opgenomen onder 
overlopende passiva. 

 

Swap 

Op 31 december 2014 had Surichange Bank N.V. voor een bedrag van USD 3.910.482,99 en 
Eur 5.373.740,98 aan valutaswaps uitstaan bij de Centrale Bank van Suriname. De 
vorderingen en schulden inzake de swapdeals komen in omvang en looptijd met elkaar 
overeen; derhalve zijn deze posities gesaldeerd in de balans opgenomen. Het verschil tussen 
de vorderingen en schulden aan het einde van de looptijd is onder de overige schulden 
opgenomen als koersverschillen swap deal. 

 

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 inkomstenbelasting 
tarief. De voorziening valt vrij naarmate vanwege afschrijvingen het verschil tussen de bedrijfs-
economische- en fiscale waardering kleiner wordt, ter nivellering van de werkelijk te betalen 
belasting, zodat het in de winst- en verliesrekening opgenomen resultaat vóór belastingen in 
overeenstemming is met de normale belastingdruk. 
De pensioenen zijn via een collectieve pensioenverzekering herverzekerd bij Assuria 
Levensverzekering N.V.  
 

Overige activa en passiva 

Voor zover in het voorgaande niet anders is vermeld, worden de overige 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 
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De inkomstenbelasting in de 
resultatenrekening wordt berekend over het resultaat vóór belastingen tegen het gangbare 
vennootschappelijke tarief, rekeninghoudend met fiscaal vrijgestelde opbrengsten. De te 
betalen inkomstenbelasting wordt berekend op basis van de verantwoorde resultaten tegen het 
geldende nominale belastingtarief, rekeninghoudend met fiscaal vrijgestelde opbrengsten en 
fiscaal niet aftrekbare kosten zoals de afschrijving over de herwaardering.  
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Toelichting op de balans per 31 december 2014 (in duizenden SRD) 

  2014  2013 

Kasmiddelen   48.428  43.440 

Onder dit balans hoofd zijn opgenomen de voorraad 
kasmiddelen in Surinaams courant en in vreemde 
valuta. 

 

 

 
 

     

Bankiers  128.888  104.969 

Betreft de vorderingen in rekening-courant op de 
binnenlandse en buitenlandse banken alsook de  
kasreserve en overige vorderingen op de Centrale Bank 
van Suriname. 

 

 

 

 

     

Kredieten  214.191  212.135 

Onder deze post zijn opgenomen de vorderingen uit 
hoofde van kredietverlening onder aftrek van waar 
nodig geacht specifieke voorzieningen voor dubieuze 
debiteuren. De vooruit berekende rente op persoonlijke 
leningen en autofinancieringen is in mindering 
gebracht op de uitstaande vorderingen uit deze hoofde. 

 

 

 

 

     

Onroerende goederen en bedrijfsmiddelen  7.099  7.241 

De investeringen in het lopend boekjaar hebben vooral 
betrekking op de aanschaf van transportmiddelen en 
kantoorinventarissen inclusief machines. 

 

 

 
 

     

Overige activa  4.727  3.976 

Deze post bestaat voornamelijk uit een rekening-
courantvordering op Suri-Change BV uit hoofde van 
ingekomen overmakingen en termijntransacties. 

 

 

 
 

     

Overlopende activa  3.603  2.464 

Hieronder zijn opgenomen vooruit betaalde bedragen, 
nog te verrekenen vreemde valuta transacties en nog te 
verrekenen posten met clienten (overgemaakte gelden). 
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  2014  2013 

Toevertrouwde middelen   365.050  335.600 

Hieronder zijn opgenomen de door de klanten 
toevertrouwde middelen, gespecificeerd als volgt: 

 
 

 
 

- Spaargelden  127.761  121.652 

- Depositogelden  165.044  155.512 

- Giro tegoeden   72.245  58.436 

     

Overige schulden  12.164  12.066 

Deze post betreft diverse verplichtingen z.a.: uit te 
betalen overmakingen, uit te betalen leningen en 
overige financiële transacties. 

 

 

 
 

     

Overlopende passiva  7.106  5.707 

Dit betreft voornamelijk nog te betalen deposito rente 
en nog af te rekenen assurantiepremie.  

 
 

 
 

     

Voorzieningen   187  191 

Dit betreft getroffen voorzieningen van de uit 
herwaardering voortvloeiende latente belasting-
verplichtingen. 
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Eigen Vermogen 

Conform de gewijzigde statuten bedraagt het maatschappelijk kapitaal SRD 9 miljoen verdeeld 
in 900 duizend aandelen van nominaal SRD 10, waarvan 50% zijn geplaatst en volgestort. De 
aandelen luiden op naam. 
 

  2014  2013 

Kapitaal  4.500  4.500 

     

Agioreserve  1.350  1.350 

     

Herwaarderingsreserve     

Het verloop in de herwaarderingsreserve is als volgt:      

Saldo begin van het jaar  1.315  1.323 

Gerealiseerde herwaardering  -8  -8 

Saldo eind van het jaar  1.307  1.315 

     

Algemene reserve     

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:     

Stand begin van het jaar  11.493  9.085 
Correctie 1 januari 2014 betreffende kosten 
beleggingen 

 
-  1.101 

Gecorrigeerde stand begin van het jaar  11.493  7.984 

Nettowinst vorig boekjaar  2.003  3.890 

Uitgekeerd dividend  -1.239  -389 

Gerealiseerde herwaardering  8  8 

Stand eind van het jaar  12.265  11.493 
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Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2014 (in duizenden SRD) 

  2014  2013 

Rentemarge  8.935  7.518 

Hieronder is het voordelig saldo tussen de rentebaten van 
de uitzettingen en de rentelasten van de toevertrouwde 
middelen opgenomen. 

 

 

 
 

     

Beleggingsopbrengsten  1.480  -3.474 

De post beleggingsopbrengsten heeft betrekking op het 
rendement genoten op beleggingen bij de Centrale Bank 
van Suriname in schatkistpapier en buitenlandse banken. 

 

 

 
 

     

Opbrengst vreemde valutabedrijf  3.640  4.320 

Dit betreft de met vreemde valutahandel behaalde 
koersresultaten en provisiebaten. 

 
 

 
 

     

Provisie en overige baten  2.077  2.364 

Onder dit hoofd zijn opgenomen baten uit de 
kredietverlening, exclusief rente, diensten verleend in het 
binnen- en buitenlandse betalingsverkeer alsmede het 
assurantiebedrijf. 

 

 

 

 

     

Personeelskosten   4.658  3.476 

Hieronder zijn de salarissen en sociale lasten van het 
personeel opgenomen.  

 
 

 
 

     

Afschrijvingen   781  722 

Deze post betreft de afschrijving op onroerende goederen 
en  bedrijfsmiddelen. 

 
 

 
 

     

Overige beheerskosten  2.323  2.643 

Hieronder zijn onder andere opgenomen algemene 
kosten, kantoorkosten en huisvestingskosten. 

 
 

 
 

     

Toevoeging voorziening voor dubieuze vorderingen  3.672  757 

De toevoeging aan de voorziening voor dubieuze 
vorderingen heeft voornamelijk betrekking op ‘non 
performing’ investeringskredieten.  

 

 

 
 

     

Inkomstenbelasting  1.691  1.127 

De commerciële belastingdruk bedraagt 36% van de 
winst vóór belastingen ad SRD 4.698 duizend, uitkomend 
op SRD 1.691 duizend; (2013: ca. SRD 1.127 duizend). 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

 
Aan:  De Algemene Vergadering van  

Aandeelhouders van  

Surichange Bank N.V. 

 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de in dit rapport op pagina 31 tot en met 42 opgenomen jaarrekening 2014 van 
Surichange Bank N.V. te Paramaribo gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans 
per 31 december 2014, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht over 2014 met 
de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.  

 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening 
die  het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen 
van het jaarverslag, beide in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor 
financiële verslaggeving. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van 
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met 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 materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden 
zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het 
inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als 
gevolg van fraude of fouten.  
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Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld 
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de 
omstandig-heden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot 
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. 

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen 
voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de 
vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de 
jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is 
om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

 

Oordeel betreffende de jaarrekening 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling 
van het vermogen van Surichange Bank N.V. per 31 december 2014 en van het resultaat en 
de kasstromen over 2014 in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor 
financiële verslaggeving. 

 

 

Paramaribo, 30 april 2015 

 

BDO Assurance N.V. 

Namens deze 

w.g. drs. R. Abrahams RA 

Partner
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