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Mission Statement 
Surichange Bank N.V. streeft ernaar om zoveel als mogelijk 

op maat gesneden financiële producten aan te bieden. 
Daarnaast bieden wij tevens een samenhangend pakket van 
innovatieve bancaire, beleggings- en verzekeringsproducten 
aan. Een pakket dat is afgestemd op de eisen van vandaag 

en morgen.  
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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 2006 van de Surichange Bank N.V. het volgende te berichten. 
 
Wij hebben de vennootschappelijke balans per 31 december 2006, de 
vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 2006 alsmede de toelichting daarop, 
doen onderzoeken en wij adviseren u de onderhavige jaarrekening, zoals die tezamen 
met de accountantsverklaring van BDO AbrahamsRaijmann & Partners Assurance N.V., 
door de directie ter behandeling wordt aangeboden, vast te stellen. Deze vaststelling 
strekt tot decharge van de directie voor het bestuur en van de Raad van 
Commissarissen voor het gehouden toezicht. 
 
Het resultaat vóór belastingen bedroeg SRD 707.000,00. Na aftrek van belastingen ad 
SRD 254.000,00 resteert een bedrag van SRD 453.000,00. Deze nettowinst zal 
toegevoegd worden 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 andere medewerkers van de bank zich gedurende het boekjaar voor 
de vennootschap hebben ingezet. 
 
Paramaribo, 14 mei 2007 
 
Raad van Commissarissen 
Prof. dr. C. Baidjnath Misier, President Commissaris 
Mr. J.C.P. Nannan Panday, Commissaris 
Drs. A. Brahim, Commissaris  
Mr. Drs. A. Marshall, Commissaris 
Drs. I. Sandel, Commissaris / Secretaris 
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Directie verslag 2006 
 
 
Inleiding: 
Zoals bekend is de Surichange Bank N.V. (SCB) in mei 1996 opgericht en heeft op 9 
september 2005 haar deuren opengesteld voor het publiek. In ons businessplan zijn we 
ervan uitgegaan dat we een break even punt pas na 3 jaren zouden bereiken. 
Echter heeft de bank kans gezien het eerste boekjaar af te sluiten met een brutowinst, 
hetgeen enerzijds impliceert dat onze bank haar bestaansrecht heeft bewezen en 
anderzijds voldoende vertrouwen geniet bij het publiek. 
Het gunstig resultaat hebben wij kunnen behalen door o.a. de gezamenlijke inspanning 
van haar goed gemotiveerd personeel, het managementteam met een  uitstekende 
toekomst visie, de ondersteuning van het consultant bureau Achilles Business Support 
N.V. en het vertrouwen van onze clientèle. Onze bank staat bekend om haar 
klantvriendelijkheid, vlotte dienstverlening, diversificatie in de vele bankproducten en 
haar aantrekkelijke debet en credit rentepercentages. 
Daarnaast hebben ook positieve internationale, nationale en sectorale ontwikkelingen  
met als resultante een redelijke macro-economische stabiliteit  bijgedragen aan het 
resultaat van de bank. Tenslotte heeft de politieke stabiliteit met als gevolg een stijging 
van het consumentenvertrouwen ook een positieve werking gehad op het goede 
resultaat van ons bankbedrijf. 
In het onderstaande wordt summier ingegaan op de internationale, nationale en 
sectorale ontwikkelingen  
 
  
 
Internationaal-nationaal 
Voor de komende 3 jaren verwacht het IMF een groei van de wereldhandel van tussen 
5-6%; in India wordt een groei verwacht van gemiddeld 9 %, terwijl China het niveau van 
10% kan halen (Bron: World Economic Outlook 2006). Een groei van de wereldhandel 
zal dan positieve effecten hebben op onze nationale economie; immers er ontstaat een 
potentiële mogelijkheid voor meer export alsook meer import. Het is jammer dat 
Suriname vooralsnog niet kan profiteren van de forse groei in het oosten met name in 
India en China. Meer dan 70% van onze export gaat vooralsnog naar het westen (o.a. 
Europa m.n. Noorwegen 30% en Frankrijk 9%, USA 15%, Canada 13% en het 
Caraibisch gebied 6%). Ook het merendeel van onze import komt nog steeds uit het 
westen (USA 27%, Europa m.n. Nederland 20%, en  Caraibisch gebied 14%) (Bron: IMF 
Country Report no 6/134, 135 April 2006). Dit betekent dat Suriname een potentiële 
ruilvoetwinst derft; immers we zouden misschien goedkoper kunnen importeren uit het 
oosten en duurder  kunnen exporten vanwege de enorme vraag naar grond/delfstoffen, 
landbouwproducten etc. 
Met betrekking tot de EUR-USD pariteit wordt op de internationale valutamarkt rekening 
gehouden met een koers tussen de 1.35 -1.40 voor de komende 3 jaren. Deze 
ontwikkeling is belangrijk zowel voor onze export als import. Initieel zal de export weinig  
last hebben van deze koersontwikkeling, aangezien deze voornamelijk in USD 
uitgedrukt wordt (kan zelf een concurrentievoordeel opleveren omdat goederen 
uitgedrukt in USD relatief goedkoper worden) Op termijn kan de prijs van sommige 
exportgoederen (tradables)  een opwaartse neiging vertonen, indien voor de productie 
van deze goederen gebruik wordt gemaakt van import uit Europa of importgoederen 
waarvan de prijzen stijgen (de kostprijs per eenheid product kan stijgen als gevolg van 
een stijging in de prijs van de importables) Ook de prijs van sommige binnenlandse 
producten (non-tradables) kan een stijgende tendens vertonen. Met andere woorden, we 
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dienen rekening te houden met een kosteninflatie (costpush inflation) als 
gevolg van stijging van importprijzen (import inflation). Gelet op het prudent beleid van 
de CBvS kunnen wij de monetaire inflatie verwaarlozen. 
Een koersstijging van de EUR t.o.v. de USD kan ook  een vraagstijging op de nationale 
markt veroorzaken; deze vraagstijging kan een opwaartse druk op de prijzen uitoefenen 
(demandpull inflation). In dit geval denken wij aan de miljoenen EUR, die worden 
overgemaakt voor familie en vrienden vanuit Nederland (volgens een onderzoek verricht 
in 2006 door prof. Dr. Brigitte Unger, met als titel “ The Netherlands-Suriname Corridor 
for Workers` Remittances” is de Surichange Bank marktleider op het gebied van 
geldovermakingen). 
Tenslotte moet ook rekening worden gehouden met de geldvraag uit hoofde van het 
speculatiemotief bij een stijging van de koers van de EUR t.o.v. de USD; 
geldspeculanten kunnen meer vraag uitoefenen naar EUR indien zij een koersstijging in 
de toekomst  verwachten. Dit betekent dat de druk op de locale vreemde valutamarkt 
groter wordt. (enerzijds wordt de vraag naar EUR groter, anderzijds neemt het aanbod 
van USD toe). 
 
Opmerking: 
Op regionaal niveau verwachten wij geen grote wijzigingen in het export en import 
niveau. 
 
 
Nationaal-sectoraal 
Uitgaande van de groei van de wereldhandel was een forse groei van de Surinaamse 
economie verwachtbaar. Het is jammer te moeten constateren dat met uitzondering van 
de bauxiet- en de goudsector de overige sectoren (o.a. hout, rijst, bananen, garnalen) 
niet hebben kunnen profiteren van de groei in de wereldhandel. Wij zouden in dat geval 
het groeiniveau van het BBP van ongeveer 5% kunnen overstijgen met als gevolg een 
lager werkloosheidspercentage dan het huidig niveau van ruim 17%. In dit kader zijn wij 
benieuwd naar de rekenmethode bij bepaling van de groei van het BBP; o.i. kan het 
gevaar bestaan van een scheefgroei vanwege het groot aandeel van de overheidssector 
in het BBP, met andere woorden, elke stijging van ambtenarensalarissen betekent een 
stijging van het BBP. Formeel is het BBP gelijk aan de som van de bruto toegevoegde 
waarde van de marktsector en die van de overheidssector; de bruto toegevoegde 
waarde van de marktsector is gelijk aan de omzet minus de inkoopwaarde van 
grond/hulpstoffen minus diensten van derden terwijl die van de overheidssector gelijk is 
aan de salarissen van ambtenaren.  
Ook  zijn wij de mening toegedaan dat een groter gedeelte van de informele sector 
meegenomen moet worden in het BBP, dan het nog toe gangbare percentage van 30%, 
aangezien  een groot deel (er zijn schattingen van zeker 50%) van de Surinaamse 
economie door de informele sector wordt bepaald. 
Wij willen dit verslag afsluiten met een SWOT van de Surinaamse economie 
Strength: aanwezigheid van grond/delfstoffen (wij zijn het zeventiende rijkste land  ter 
wereld) 
Weakness: management, internationale ervaring, logistiek, marketing, scholingsgraad in 
het algemeen, trage besluitvorming, onvoorspelbaar politiek klimaat etc. 
Opportunity:  grote afzetmogelijkheden m.n. in Caraibisch gebied en het oosten 
(India/China); ook ontstaat de mogelijkheid van goedkopere import uit voornoemde 
gebieden 
Threat: sociaal maatschappelijk klimaat. 
 
 
 



 
  Jaarverslag 2006 

      Surichange Bank N.V. 

 7

 
Onderstaand worden de kerngegevens van de bank weergegeven. 
 
 
           

SURICHANGE BANK N.V.        
           
OVERZICHT KERNCIJFERS 2006 VAN SURICHANGE BANK N.V.     
           
           
 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 



 
  Jaarverslag 2006 

      Surichange Bank N.V. 

 8

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

           

SURICHANGE BANK N.V.        
           
           
 



 
  Jaarverslag 2006 

      Surichange Bank N.V. 

 9

 
 
  

 SURICHANGE BANK N.V. 
  

 

Samenstelling van de aangetrokken middelen per 
31 december 2006
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BALANS  PER  31  DECEMBER  2006 
 
 
Activa 
 
(in duizenden SRD)  

2006    
 31 augustus 

2005 
  SRD   

    
Kasmiddelen 3.107   
     
Bankiers 6.938   2.935
     
Kredieten 11.202   
     
Onroerende goederen en bedrijfsmiddelen 3.749   2002
     
Overige activa  293   354
     
Overlopende activa 39   
    
     
    
    
    
    
  
  
Totale activa 25.328  5.291
      
 
 
Raad van Commissarissen      Directie 
 
Prof. dr. C. Baidjnath Misier      E.A. Joemrati, MSc. 
Mr. J.C.P. Nannan Panday      Drs. S.P. Mathura 
Drs. A. Brahim 
Mr. Drs. A. Marshall 
Drs. I. Sandel
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 Passiva  
 
  

2006   
 31 

augustus 
2005 

 SRD  SRD 
    
    
Toevertrouwde middelen 17.332   -
    
Overige schulden 1.035   791
    
Overlopende passiva 409   -
    
Voorzieningen                 223   -
    
Eigen vermogen    
Kapitaal 4.500   4.500
Herwaarderingsreserve 1.371   -
Algemene reserve         5            -
 5.876   4.500
Resultaat lopend boekjaar     453            -
 6.329   4.500
 ---------  ---------
   
Totale passiva  25.328    5.291
    
    
    
    
 
 
 
Raad van Commissarissen      Directie 
Prof. dr. C. Baidjnath Misier      E.A. Joemrati, MSc. 
Mr. J.C.P. Nannan Panday      Drs. S.P. Mathura 
Drs. A. Brahim 
Mr. Drs. A. Marshall 
Drs. I. Sandel 
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WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 
SEPTEMBER 2005- DECEMBER 2006 

 
 
(in duizenden SRD) 2005-2006 

 SRD 
Baten 
 

Rentebaten  1.165

Rentelasten    667

Rentemarge 498

Opbrengsten vreemde valutabedrijf 2.438

Provisie en overige baten    276

 3.212
    -------
Lasten 
 

Personeelskosten 1.104

Afschrijvingen   457

Overige beheerskosten 940

Toevoeging aan de voorziening voor dubieuze debiteuren        4

 2.505
 -------

Resultaat vóór belastingen    707

Inkomstenbelasting    254
Resultaat na belastingen    453
 
 

 
Raad van Commissarissen      Directie 
Prof. dr. C. Baidjnath Misier      E.A. Joemrati, MSc. 
Mr. J.C.P. Nannan Panday      Drs. S.P. Mathura 
Drs. A. Brahim 
Mr. Drs. A. Marshall 
Drs. I. Sandel 
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TOELICHTING  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 ontstaan bij de in- en verkoop van vreemde valuta, in de winst- en 
verliesrekening opgenomen onder de post `Opbrengsten vreemde valutabedrijf'. 
 
De voor omrekening in lokale valuta gebruikte koersen per balansdatum zijn als volgt: 
 
 2006 31 augustus 2005 

 SRD SRD 
  
Noord Amerikaanse dollar 2,71 2.70 
Euro 3,57 3.29 
 
 
GRONDSLAGEN  VAN  WAARDERING 
 
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 verminderd met 
lineair berekende afschrijvingen op gebouwen welke zijn gebaseerd op de economische 
levensduur van 50 jaar. De actuele waarde is ontleend aan de in Euro’s vermelde taxaties 
van de beëdigde makelaar/taxateur Mr. R.R. Lobo van 31 mei 2006. De in Euro’s 
vermelde taxatie waarden zijn omgerekend naar lokale valuta tegen de per taxatiedatum 
geldende koers voor de Euro.  
 
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 inkomstenbelastingtarief onder de 
voorzieningen is gepassiveerd. 
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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.  
 
 
Overige activa 
 
De hieronder o.m. opgenomen initiële kosten die betrekking hebben op de periode voor 
aanvang van de bancaire activiteiten, worden in 5 jaren lineair afgeschreven. 
 
  
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 tezamen met 
de vervallen 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 
inkomstenbelasting tarief. De voorziening valt vrij naarmate vanwege afschrijvingen het 
verschil tussen de bedrijfseconomische- en fiscale waardering kleiner wordt, ter nivellering 
van de belastingdruk op het niveau van de in de winst- en verliesrekening opgenomen 
resultaat vóór belastingen. 
 
 
Overige activa en passiva 
 
Voor zover in het voorgaande niet anders is vermeld, worden de activa en passiva 
gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
 
GRONDSLAGEN  VAN RESULTAATBEPALING 
 
De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds 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  
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vrijgestelde opbrengsten. De te betalen inkomstenbelasting wordt berekend op basis 
van de verantwoorde resultaten tegen het geldende nominale belastingtarief, 
rekeninghoudend met fiscaal niet aftrekbare kosten zoals de afschrijving over de 
herwaardering en fiscaal vrijgestelde opbrengsten. 
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  ACCOUNTANTSVERKLARING 
 
 
 
Opdracht 
 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2006 van Surichange Bank N.V., 
te Paramaribo, bestaande uit de balans per 31 december 2006 en de winst-en-
verliesrekening over de periode september 2005 tot en december 2006 met de 
toelichting gecontroleerd. 
 
 
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. 
Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand 
houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw 
weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en 
toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken 
van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. 
 
 
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 
algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. 
Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende 
gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren 
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.  
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De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele 
oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de 
risico’s van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die 
beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw 
weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne 
beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de 
controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die 
niet  tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne 
beheersingssysteem van de bank. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie 
van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving 
en van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de bank heeft gemaakt, 
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 als basis voor ons oordeel. 
 
 
Oordeel 
 
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 2006 en 
van het resultaat over de periode 1 september 2005 tot en met 31 december 2006 in 
overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
BDO AbrahamsRaijmann & Partners Assurance N.V. 
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