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Mission Statement

Surichange Bank N.V. streeft 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.
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OrGANISAtIEStrUctUUr

De raad van Commissarissen bestaat uit 5 leden, te weten: 

Prof. dr.C. Baidjnath Misier-President commissaris
Mr. J.C.P. Nannan Panday- Waarnemend President  commissaris
Drs. A. Brahim 
Mr.drs.A. Marshall 
drs.I.Sandel 

Binnen de bank kent men de volgende afdelingen:
- Consumer Products and Services
- Global and Domestic Transactional Services
- Facilities
- Risk Control Department
- Administration & Reporting
- Information Technology Services
- Internal Audit
- Human Resources Management and Marketing
- Secretariat
- General Affair  

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 2008 van de Surichange Bank N.V. het volgende te berichten.

Wij hebben de vennootschappelijke balans per 31 december 2008, de vennootschappelijke 
winst – en verliesrekening over 2008 alsmede de toelichting daarop, doen onderzoeken en 
wij adviseren u de onderhavige jaarrekening, zoals die tezamen met de accountants-
verklaring 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 1.606.000,=. Na aftrek van belastingen resteert 
een bedrag van SRD 1.028.000,=. Voorgesteld wordt dat deze nettowinst zal worden toege-
voegd 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, 15 april 2009

Raad van Commissarissen:
Prof.Dr.C.Baidjnath Misier – President Commissaris
Mr.J.C.P.Nannan Panday – Waarnemend President Commissaris
Drs. A.Brahim – Commissaris
Mr.Drs.A.Marshall – Commissaris
Drs.I.Sandel – Commissaris/ Secretaris
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DIrEctIE VErSlAG 2008

Inleiding
In de Verenigde Staten lijkt de lang gekoesterde slogan ‘I have a dream’ in vervulling te 
komen. Centrale banken in verschillende landen maken overuren om het hoofd te bieden aan 
de internationale kredietcrisis. De governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) streeft 
ernaar het vertrouwen van het Surinaamse volk in de eigen munteenheid te behouden/ver-
groten. Allemaal significante ontwikkelingen die een nieuwe tijdperk inluiden op lokaal en of  
internationaal niveau. 
Prudent monetair en fiscaal beleid, inclusief geldstroom uit Nederland, en het vertrouwen 
van het volk in de eigen munteenheid  hebben bijgedragen tot de huidige economische groei 
van de Surinaamse economie.
Deze groei heeft mede bijgedragen aan de positieve ontwikkeling van  het balanstotaal en de 
brutowinst met respectievelijk 48% en 73%. 
In het afgelopen jaar heeft de nationale economie geen last gehad van de internationale 
kredietcrisis en daarmee samenhangend de economische crisis, waarmee grote delen van de 
wereld te maken hadden/hebben.
In het onderstaande wordt nader ingegaan op de internationale, nationale en sectorale 
ontwikkelingen in 2008 en mogelijke effecten in 2009.

Internationaal	-	Nationaal
De motor voor de economische groei per land is de groei van de wereldhandel. Neemt de 
groei van deze handel toe, dan zal dit positieve ontwikkelingen hebben voor de individuele 
landen. Daalt de groei van de wereldhandel, dan zal dit ook te merken zijn in de deelnemende 
landen. Voor het jaar 2008 was de groei van de wereldproductie geschat door het Internatio-
naal Monetair Fonds (IMF) op 3,4%. Voor 2009 is de schatting van het IMF vrij  somber, ½%; 
in 2010 wordt  een opleving verwacht met een percentage van 3.
Het groeipercentage van de wereldproductie in 2009 valt lager uit als gevolg van de tur-
bulentie op de kredietmarkten in met name de USA en Europa, met als gevolg een 
wereldrecessie(economische crisis). In de USA wordt een inkrimping verwacht van 1.6% en in 
Europa van 2%.
Ook de trekkers van de wereldeconomie hebben te maken met  de negatieve effecten van 
de recessie. In India wordt een daling van de groei van de productie verwacht, van 7.3% in 
2008 naar 5.1% in 2009. China zal van 9% in 2008 terugvallen naar 6.7% in 2009.  (IMF  World 
Economic Outlook januari 2009). Ons land zal ook niet bespaard blijven; was de groei in 2008 
6%, deze zal vermoedelijk 4% bedragen in 2009.
Immers er ontstaat minder mogelijkheid voor onze  export. Meer dan 70% van onze export 
(aluminium, goud en olie) gaat vooralsnog naar het westen (o.a. Europa m.n. Noorwegen 
30% en Frankrijk 9%, USA 15%, Canada 13% en het Caraïbisch gebied 6%). 
De exportproducten bepalen voor meer dan 80% de ontvangsten op de lopende rekening(saldo 
goederen, diensten en kapitaalopbrengstenbalans) van de betalingsbalans en bijna 25% van 
de overheidsinkomsten.
Vanwege veronderstelde terugvallende exportopbrengsten (prijs en volume-effecten) wordt 
in 2009 een negatief saldo op de lopende rekening verwacht van 1.3% (in 2008 was er een 
overschot van ongeveer 5%), wat dan zijn weerslag zal hebben op de overheidsinkomsten 
(www.standardandpoors.com/ratingsdirect, december 2008).

Met betrekking tot de EUR-USD pariteit wordt op de internationale valutamarkt rekening 
gehouden met een koersstijging van de EUR na de scherpe daling tot bijna het niveau van 
1,2500 in november 2008 (hoogste notering was bijna 1,6000 in juli 2008).

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 FED en 
de ECB, en de fiscale situatie in de USA en Europa. In dit verband zijn ook de ontwikkelingen 
van de goud- en olieprijzen afgelopen jaar van belang. Met betrekking tot de relatie USD olie-
prijzen kan gesteld worden dat een stijging van de olieprijs met een vertraging  doorwerkt op 
de koers van de USD. 

Fluctuaties in de koers van de USD kunnen ook hun effect hebben op de goudprijs.
De ontwikkeling van de EUR-USD pariteit is belangrijk zowel voor onze export als import. 
Initieël zal de export weinig  last hebben van deze koersontwikkeling, aangezien er sprake kan 
zijn van prijsafspraken met afnemers in USD. Op termijn kan een duurdere USD concurrentie 
nadeel opleveren omdat goederen uitgedrukt in USD relatief duurder worden. Een voordeel 
zou kunnen zijn dat de prijs van sommige exportgoederen (tradables) een neerwaartse 
neiging kunnen vertonen, indien voor de productie van deze goederen gebruik wordt gemaakt 
van import uit Europa of importgoederen waarvan de prijzen dalen (de kostprijs per eenheid 
product kan dalen als gevolg van een stijging in de prijs van de importables). Ook de prijs van 
sommige binnenlandse producten (non-tradables) kan een dalende tendens vertonen, met 
andere woorden we dienen rekening te houden met een kostendeflatie  als gevolg van daling 
van importprijzen (import deflation). 

Gelet op het prudent beleid van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en de lage graad van 
monetaire inflatie kunnen wij stellen dat het geldaanbod (chartaal geld afkomstig van de 
CBvS, giraal geld van de algemene banken) redelijk beheersbaar is. 
De geldvraag blijft echter een probleem; deze is immers afhankelijk van o.a. het verwacht 
inkomen, het reële inkomen, het permanent inkomen ofwel het vermogen, de verwachte 
mutaties in de prijzen, de rentevoet op lange termijn, de opbrengstvoeten van beleggings-
objecten en de onzekerheid m.b.t. de toekomst. Motieven voor de geldvraag kunnen dus zijn 
voor transactie-, voorzorgs- of speculatiedoeleinden. 
In Suriname verkeren we in de ‘gelukkige’ omstandigheid dat transacties zowel in SRD als in 
EUR/USD kunnen worden afgesloten. Aldus kan een groter spanningsveld ontstaan tussen 
geldvraag en geldaanbod. In dit kader zou een nadere analyse van M1 (chartaal en giraal geld 
in handen van het publiek) en M2 (M1 inclusief de secundaire liquiditeiten) niet ongewenst 
zijn.

Zoals reeds in de inleiding vermeld, zijn negatieve aspecten van de kredietcrisis Suriname 
vooralsnog bespaard gebleven. Dit bleek ook uit de overmakingen vanuit het buitenland naar 
Suriname; deze vertoonden een lichte toename, zowel in volume als in geld. Een mogelijke ver-
klaring voor deze toename kan zijn, dat juist de sociaal zwakkeren in het buitenland(Nederland)
en niet de werkende klasse, zich tot het lot van familie en vrienden in Suriname aangetrokken 
voelen.
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Geldovermakingen (remittances) kunnen op verschillende manieren worden aangewend. 
De Bruyn en Wets onderscheiden drie soorten bestedingen te weten:
 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, pagina 8-9).

Aan geldovermakingen zijn ook negatieve aspecten verbonden waaronder de dreigende af-
hankelijkheid, de onzekerheid en de groei van een migrantencultuur die alle goeds van ver-
wanten uit het buitenland verwacht en de kans op migratie met als gevolg “brain drain”. 
Het wegvallen van remittances kan dus negatieve macro economische effecten met zich mee-
brengen.

Op regionaal niveau hebben zich afgelopen jaar geen significante wijzigingen voorgedaan in 
het export- en importpatroon. Trinidad & Tobago blijft de belangrijkste handelspartner in 
regio. Voor 2009 verwachten wij geen grote wijzigingen in dit beeld. 

Nationaal	-	Sectoraal
Als gevolg van de groei van de wereldhandel was een forse groei van de Surinaamse 
economie afgelopen jaar mogelijk. Met de verwachte daling van de wereldhandel zal men 
rekening moeten houden met een vertraging/matiging in de groei van de exportsector met 
name de bauxiet, aardolie, hout, rijst, bananen en garnalensector.  

De negatieve effecten van de daling van de wereldhandel zou deels gecompenseerd kunnen 
worden door het voeren van een Keynesiaans beleid, waarbij de effectieve vraag gestimu-
leerd dient te worden. Gelet op de veronderstelde groei van 4% van de Surinaamse economie 
in 2009, geloven wij dat het zal meevallen met de negatieve effecten van een daling van de 
groei van de wereldhandel.

Een SWOT analyse van de Surinaamse economie leert, dat niet wezenlijk veel afgelopen 
periode is veranderd.

Strength: stabiel macro-economisch beleid ondersteund door een goed fiscaal en monetair 
beleid, aanwezigheid van grond-/delfstoffen en de goed betalingsdiscipline m.b.t. schulden.

Weakness: zwak management, weinig internationale-, logistieke- en marketingervaring, lage 
scholingsgraad in het algemeen, trage besluitvorming en fragiel politiek klimaat.

Opportunity: grote afzetmogelijkheden met name in het Caraïbisch gebied, Brazilie en het 
Oosten (India/China); 

Threat: concurrentie op nationaal, regionaal en internationaal niveau en de eventuele 
machtswisseling bij de komende verkiezingen.
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HEt BEDrIJF

Algemeen

Sedert de oprichting in september 2005 maakt  de bank een gestadige groei door.
Het balanstotaal steeg dit verslagjaar met 48% tot SRD 72 miljoen t.o.v. 2007
Het bedrijfsresultaat steeg in het verslagjaar met 72% tot SRD 1.6 miljoen t.o.v. 2007.

De	toevertrouwde	middelen

De aangetrokken middelen zijn in 2008 ten opzichte van 2007 met ruim 22 miljoen SRD 
gestegen tot het niveau van 60 miljoen SRD. De aangeboden rentepercentages alsmede de 
goede service hebben bijgedragen aan deze groei.

Facilities

Met betrekking tot de kwaliteit van de kredietportefeuille mag gezegd worden dat deze in 
2008 op een goed peil is gebleven. De debetrentetarieven bij zowel de consumer loans als 
de corporate loans in SRD zijn in 2008 verlaagd. De rentetarieven voor vreemde valuta voor 
wat betreft de EURO kredietuitzettingen zijn in 2008 ook verlaagd. De debetrente in USD is in 
2008 ongewijzigd gebleven. In 2008 is vanwege de groei van de kredietportefeuille en de aan-
scherping van het kredietbeheer en de kredietbewaking, het accountmanagersbestand uitge-
breid met één functionaris. Binnen het kredietbedrijf van de SCB zal de nadruk in de toekomst 
blijven liggen op  volume groei waarbij de kwaliteit van de dienstverlening, de commerciële 
aanpak en de concurrerende rentecondities heel hoog zullen worden aangeschreven.

ONTWIKKELING	BALANS	TOTAAL 
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Samenstelling van de toevertrouwde middelen in procenten. 

2008 2007 

   
Spaarrekeningen 43.22% 44.73% 

Girorekeningen  27.59% 20.52% 

Termijndeposito's 29.19% 34.21% 
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Riskmanagement

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 door 2 medewerkers op de afdeling.

Administration	&	Reporting

De voornaamste taak van deze afdeling is verzamelen, vastleggen en  verwerken van infor-
maties, alsmede zorgdragen voor alle management informatie, interne en externe rappor-
tages. Ook de administratie van de overmakingen van Nederland-Suriname (Fast Money 
Transfers) valt onder deze afdeling.

SAMENSTELLING KREDIETPORTEFEUILLE IN SRD PER 31 DECEMBER 2008 
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Human	Resource	Management

Human Resource Management (HRM) heeft als  doel een werkomgeving te creëren waarin 
medewerkers zich professioneel uitgedaagd voelen, hun competenties volledig kunnen 
ontwikkelen, succesvol zijn en zich thuisvoelen. HRM draagt hiermede in belangrijke mate bij 
tot het bereiken van de algemene doelstellingen van de SCB Bank NV.

In 2007 bestond het personeelsbestand uit 45 medewerkers.
In 2008 is het personeelsbestand afgenomen met 2 medewerkers.
Om als Bankengroep te kunnen blijven scoren, moeten de talenten van onze medewerkers 
optimaal kunnen worden ingezet. 
Wij willen onze medewerkers in dit spanningsveld uitdagen hun verandervermogen en hun 
competenties te versterken en in te zetten voor onze organisatie. Aan de organisatie is de 
uitdaging om in dit spanningsveld een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven.

Marketing

De SCB bank NV is in 2007 met de Marketing afdeling van start gegaan. Het marketingbeleid is 
erop gericht de bank de nodige bekendheid te geven om op die manier de bedrijfsresultaten 
positief te kunnen beïnvloeden.

De SCB loterijen die werden gehouden i.v.m. het omwisselen van EURO’s zijn in 2008 allen 
succesvol verlopen. In dit kader hebben wij gemeend het als een terugkerend evenement te 
houden.
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Consumer	Services	and	Transactional	Services
Deze afdeling, met name het kasgebied en de infobalie, staat dagelijks in contact met de 
klanten. Verder zorgt deze afdeling ook voor het openen van spaar- en giro rekeningen, als-
mede termijndeposito’s, en het binnen-en buitenlandse betalingsverkeer. Onder de trans-
actional services is inbegrepen de “ Fast Money Transfers ” via ons agentschapsverhouding 
met Surichange B.V. in Nederland. 

Swingrelatie	overige	banken
In het jaar 2008 is SCB een swingrelatie aangegaan met de Hakrinbank N.V. en met de 
Stichting Surinaamse Volkscredietbank. 

Internal	Audit
De rol van deze afdeling is in de loop der tijd duidelijk veranderd. Naar analogie van ont-
wikkelingen bij grote financiële instellingen is de traditionele controlefunctie uitgebreid met 
sturing en beheersing van de operationele processen. Deze controlefunctie komt onder meer 
tot uiting in de financiële en operationele auditrapporten. Naast de waarde van deze 
rapporten voor het management vormen deze ook een belangrijke steun voor de werkzaam-
heden van de externe accountant inzake de jaarrekeningcontrole. De werkzaamheden van de 
afdeling Internal Audit is meer gericht op “ risk based auditing principles ”.

InformationTechnology	Service
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.

AccOUNtANtSVErklArING

Opdracht
Wij hebben gecontroleerd of de in dit verslag opgenomen jaarrekening op de juiste wijze is 
ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekening 2008 van de Surichange Bank N.V.

Verantwoordelijkheid	van	het	bestuur
Het bestuur van de Surichange Bank  N.V. is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaar-
rekening met de grondslagen zoals gehanteerd in de jaarrekening 2008 van de Surichange 
Bank N.V.Het is onze verantwoordelijheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening 
te verstrekken. Wij dienen onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat er met 
betrekking tot de jaarrekening een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen.

Verantwoordelijkheid	van	de	accountant
Wij vestigen er de aandacht op dat voor het inzicht dat vereist is voor de verantwoorde 
oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van de Surichange Bank N.V. 
de jaarrekening dient te worden gelezen in samenhang met de algemeen aanvaarde richt-
lijnen met  betrekking tot controleopdrachten.

Oordeel
Naar ons oordeel is de jaarrekening 2008 van de Suichange Bank N.V. in alle van materieel 
belang zijnde aspecten op de juiste wijze ontleend.
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BAlANS  PEr  31  DEcEMBEr  2008
(vóór	resultaatbestemming)

Paramaribo, 15 april 2009
  
Raad van Commissarissen       Directie:
   
Prof.dr.C.Badjnath Misier - President Commissaris    R.Merhai
Mr.J.C.P. Nannan Panday - Waarnemend President Commissaris  Drs.S.P.Mathura QT
Drs.A.Brahim  
Mr.drs.A.Marshall  
Drs.I.Sandel  

Paramaribo, 15 april 2009

Raad van Commissarissen       Directie:
 
Prof.dr.C.Badjnath Misier - President Commissaris    R.Merhai
Mr.J.C.P. Nannan Panday - Waarnemend President Commissaris  Drs.S.P.Mathura QT
Drs.A.Brahim
Mr.drs.A.Marshall
Drs.I.Sandel

Activa 

(in duizenden SRD) 2008     2007 

SRD SRD

Kasmiddelen 2.584 3.865

Bankiers 27.885 18.920

Kredieten 36.691 21.674

Onroerende goederen en bedrijfsmiddelen 3.415 3.546

Overige activa 952 156

Overlopende activa 274 96

Totale activa 71.801 48.257

Totale passiva 71.801 48.257

Passiva  

 

 2008       2007

 SRD SRD 

Toevertrouwde middelen   60.278 38.692 

Overige schulden  2.510 1.786 

Overlopende passiva   843 632 

Voorzieningen   214 219 

   

Eigen vermogen   

Kapitaal   4.500 4.500 

Herwaarderingsreserve 1.355 1.363 

Algemene reserve    1.073      466 

   6.928 6.329 

Resultaat lopend boekjaar         1.028      599 

  7.956 6.928 
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Paramaribo, 15 april 2009  
Raad van Commissarissen       Directie:
   
Prof.dr.C.Badjnath Misier - President Commissaris    R.Merhai
Mr.J.C.P. Nannan Panday - Waarnemend President Commissaris  Drs.S.P.Mathura QT
Drs.A.Brahim  
Mr.drs.A.Marshall  
Drs.I.Sandel  

WINST-  EN  VERLIESREKENING  OVER  2008

(in duizenden SRD)       2008 2007 

 SRD SRD 

Baten  

Rentebaten  3.232 1.891 

Rentelasten 2.002 1.308 

Rentemarge 1.230 583 

Opbrengsten vreemde valutabedrijf   2.342 2.399 

Provisie en overige baten       972    468 

   4.544 3.450 

 

Lasten
  

Personeelskosten
   

1.338 1.123
 

Afschrijvingen   427 467 

Overige beheerskosten  1.138 888 

Toevoeging aan de voorziening voor dubieuze debiteuren   35      36 

   2.938 2.514 

 

Resultaat vóór belastingen 1.606 936 

Inkomstenbelasting      578    337 

Resultaat na belastingen 1.028    599 

 

     

 

(in duizenden SRD)       2008 2007 

 SRD SRD

Kasstroom uit operationele activiteiten 
  

Resultaten vόόr belastingen  1.606 936 

Belastingen over het resultaat -578 -337

Resultaat na belastingen 1.208 599 

Afschrijvingen    427 467 

Aanpassing voorzieningen       35    36 

   1.490 1.102 

 

Toename vorderingen op banken -8.965 -11.982 

Toename kredietverlening   -15.053 -10.498 

Afname/ (toename) overige- en overlopende activa -1.085 -320 

Toename vertrouwde middelen 21.586 21.360

Toename overige schulden en overlopende passiva 931 1.201

1.096 863
  

Kasstroom uit investeringsactiviteiten   

Investeringen in materiële vaste active (netto)    -185 -105 

 

Mutatie liquid middelen (kasmiddelen) -1.281 758 

Liquide middelen begin van het boekjaar 3.865 3.107 

Liquide middelen einde van het boekjaar 2.584 3.865 

kASStrOOMOVErZIcHt
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AlGEMEEN tOElIcHtING

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 
vreemde valutabedrijf”.

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

Grondslagen	van	waardering

Kredieten
De verstrekte kredieten in de corporate en consumersfeer omvatten hypothecaire leningen, 
investeringskredieten, autofinancieringen alsmede persoonlijke leningen. Deze worden ge-
waardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van de nodig geachte specifieke voorziening.
De vooruit berekende rente op persoonlijke leningen en autofinancieringen is in mindering 
gebracht op de uitstaande vorderingen uit dien 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 voor-
ziening voor latente inkomstenbelasting op bankgebouwen opgenomen als herwaarderings-
reserve onder het eigen vermogen, terwijl  de latente belastingverplichting tegen het geldende 
inkomstenbelastingtarief onder de voorzieningen is gepassiveerd.

De onder bedrijfsmiddelen opgenomen kantoorinventarissen en vervoermiddelen zijn ge-
waardeerd tegen de aanschaffingsprijs verminderd met lineair berekende afschrijvingen, 
welke zijn gebaseerd op de economische levensduur; gebruikte en nieuwe transportmiddelen 
worden afgeschreven in resperctievelijk 3 en 5 jaren, terwijl het afschrijvingspercentage voor 
ICT infrastructuur 33⅓% beloopt en voor overige kantoorinventarissen 20% per jaar.

Overige	Activa
De hieronder meer opgenomen initiële kosten die betrekking hebben op de periode voor 
aanvang van de bancaire activiteiten, worden in 3 jaren lineair afgeschreven.

Voorzieningen
Hieronder is een voorziening voor latente belastingverplichtingen opgenomen, welke is ont-
staan als gevolg van het verschil in de bedrijfseconomische- en fiscal waardering van de bank-
gebouwen. De latenties worden berekend tegen het geldende nominale inkomstenbelasting 
tarief. De voorziening valt vrij naarmate het verschil tussen de bedrijfseconomische – en 
fiscal 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 vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd 
tegen de nominale waarde.

Grondslagen	van	resultaatbepaling

De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grond-
slagen 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 
vennootschappelijk tarief, rekeninghoudend met fiscal vrijgestelde opbrengsten.

De te betalen inkomstenbelasting wordt berekend op basis van de verantwoorde resultaten 
tegen het geldende nominale belastingtarief, rekening houdend met fiscal niet aftrekbare 
kosten zoals de afschrijving over de herwaardering en fiscal vrijgestelde opbrengsten.

        2008   2007
              SRD   SRD
Noord Amerikaanse dollar       2.71   2.71
Euro         3.82   3.98
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RATIO'S(%) 2008 2007 

 

   

return on Equity 13.81 9.04 

Return on Assets 1.71 1.63 

Exploition ratio/Efficiency ratio 156.53 139 

Verhouding personeelskosten/baten 20.44 22.55 

Verhouding personeelskosten/lasten 27.09 45.32 

Verhouding rentebaten/rentelasten 161.44 144.57 

Winst ratio 32.74 37.23 

Verhouding rentebaten/netto kredietverlening 8.8 11.13 

Verhouding rentelasten /toevertrouwde middelen 3.32 4.70 

Capital ratio 11.08 12.03 

BIS-ratio 23.95 28.14 

REV 12.92 9.04 

RTV 5.03 6.12 

Rentedekkingsfactor 180.22 171.55 

Verhouding korte schulden/totale activa 62.8 59.86 

Verhouding netto kredietverlening/deposito's 208.53 162.12 

Verhouding netto kredietverlening/toevertrouwde middelen 60.87 56.02 

Verhouding netto kredietverlening/totale activa 51.1 44.91 

Verhouding toevertrouwde middelen/totale activa 83.95 80.18 
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Managementteam
Dhr. Rajindrekoemar Merhai
Drs.Stanley Mathura QT

Treasury
Drs.Stanley Mathura QT

Secretariaat

Mw.Lucille van Ams
tst # 111

HRM/ Marketing
Mw.Melissa Schmeltz - Soerowintono
tst # 229

Internal Audit
Dhr.Wiedjairadj Ramautarsing
tst # 113

Customer Services/GTS
Dhr. Ruben Boedhoe
tst # 222

Facilities
Dhr.Remie Sewberath Misser
tst # 220

Risk Management
Mej.Maitrie Mahabir Bsc.
tst # 225

Administration & Reporting

Drs. Oesha Naipal - Mohan
tst # 112

IT Services
Dhr. Andishsoebhaas Sewradj
tst # 115

General Affairs
Dhr.Krishnadath Binda
tst # 101

cONtActPErSONEN
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