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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-
produkten 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 doch 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 wordt 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 
 
Dhr. Dr. C. Baidjnath Misier   President-Commissaris 
Mevr. Drs. D. Ratchasing  
Mevr. S. Kisoensingh, MSc. 
Mevr. Mr. D. Peterhof 

 

Management 
 
Dhr. R. Merhai, Chief Executive Officer    
Dhr. Drs. S.P. Mathura QT, Chief Executive Officer   
Dhr. W. Ramautarsing MBA, Deputy Chief Operation & Financial Officer 

 

De bank kent de volgende afdelingen 
 
• Internal Audit 
• Risk Control 
• Compliance 
• Special Loans 
• Human Resources & Marketing 
• Secretariat 
• Consumer Products & Services 
• Facilities 
• Treasury 
• Global & Transactional Services 
• Administration & Reporting 
• Information Technology Services 
• General Affairs   
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Raad van Commissarissen 
 
 
 

 
Dr. C. Baidjnath Misier    
President-Commissaris 

 

 
Drs. D. Ratchasing 

 

 
S. Kisoensingh, MSc. 

 

 
Mr. D. Peterhof 

  



 

Vijf jaar geconsolideerde kerngegevens (in duizenden SRD) 

 2015 2014 2013 2012 2011 
Balans  

 
  

  
Liquide middelen 58.695 48.428 43.440 34.092 20.061 

Bankiers 203.535 128.888 104.969 106.658 72.834 

Kredieten 210.269 213.816 212.135 170.190 125.474 

Overige activa 17.173 16.070 13.681 11.343 20.234 

Totaal activa 489.672 407.202 374.225 322.283 238.603 

 
 

    
Toevertrouwde middelen 445.884 365.050 335.600 284.813 200.278 

Eigen vermogen 22.769 22.429 20.661 20.148 16.258 

Overige passiva 21.019 19.723 17.964 17.322 22.067 

Totaal passiva 489.672 407.202 374.225 322.283 238.603 

 
 

    
Resultaten  

    
Renteresultaat 9.012 8.935 7.518 5.759 5.175 

Overige baten 9.543 7.197 3.210 7.163 6.734 

Operationele bedrijfslasten 8.562 6.981 6.841 6.259 5.795 

EBITDA 9.993 9.151 4.609 7.262 6.385 
Afschrijvingen 874 781 722 599 270 

 9.119 8.370 3.887 6.663 6.115 
Voorziening kredietrisico's 8.587 3.672 757 585 550 

Bedrijfsresultaat vóór belastingen 532 4.698 3.130 6.078 5.563 
Belastingen 192 1.691 1.127 2.188 2.003 

Nettoresultaat 340 3.007 2.003 3.890 3.560 

 
 

    
Ratio's (in%)  

    
Efficiency ratio 213 217 175 228 218 

Return on assets 0,07 0,74 0,58 1,38 1,84 

Return on equity 1,50 13,41 9,82 21,37 24,58 

Capital ratio 4,65 5,51 5,52 6,25 6,81 

BIS ratio 8,24 8,72 11,00 13,0 16,0 

 
 

    
Overige gegevens  

    
Aantal medewerkers 68 62 64 60 56 
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Verslag van de Raad van Commissarissen 
 
Algemeen 
Hierbij doet de Raad van Commissarissen verslag van de werkzaamheden die door haar in het 
verslagjaar 2015 zijn uitgevoerd, inclusief de werkzaamheden van de Auditcommissie. 
Mede vanwege de financieel economische ontwikkelingen, zowel nationaal als internationaal, 
is de Surichange Bank N.V. (SCB) niet volledig in staat geweest om haar gestelde doelen te 
realiseren. De economische terugval in de bedrijvigheid heeft ook invloed gehad op de 
resultaten van de bank. De EBITDA bedroeg in 2015 SRD 10,0 miljoen; dit is een toename 
van 9% ten opzichte van 2014. De bank heeft voorzieningen getroffen. Het brutoresultaat is 
daardoor met 89% afgenomen ten opzichte van 2014. Het bruto resultaat bedroeg SRD 532 
duizend. Na aftrek van belastingen was het resultaat SRD 340 duizend. Het balanstotaal nam 
in 2015 met 20% toe en steeg naar het niveau van SRD 490 miljoen.  
 
Werkzaamheden en functioneren van de Raad van Commissarissen 
De Raad, die een toezichthoudende en adviserende taak heeft, let bij de uitoefening van haar 
taakstelling in het bijzonder op de mate van realisatie van de doelen van de bank met 
inachtneming van de maatregelen van het management tot risicobeheersing en verbetering 
van het functioneren van de bank.  
 
In de verslagperiode is door de Raad negen keren met het management vergaderd en eenmaal 
zonder het management. In de vergaderingen waren de leden goed vertegenwoordigd. 
Belangrijke punten van bespreking waren het jaarplan inclusief begroting, de jaarcijfers, 
tussentijdse resultaten, financiele-en kredietrapportages, de ontwikkeling van non-performing 
loans, behandeling on-site inspectierapporten van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) 
van 2014 en 2015, aanvullende richtlijnen van de Centrale Bank van Suriname, Corporate 
Governance Code, Risk Management en beleidsstrategie in algemene zin.  
In de verslagperiode is aandacht besteed aan ‘het nakomen van normen in overeenstemming 
met de geldende wet- en regelgeving’ (compliance) alsook aan de interne risicobeheersings- 
en controlesystemen.  
 
In 2015 is uit de Raad getreden de heer K. Raghoebarsing, terwijl de herbenoeming van de 
heer I. Rambharse per juli 2015 in behandeling is bij de Centrale Bank van Suriname. De 
leden, de heer C. Baidjnath Misier en mevrouw S. Kisoensingh zijn herbenoemd. Voorts zijn 
de leden, mevrouw D. Ratchasing en mevrouw D. Peterhof in het verslagjaar toegetreden tot 
de Raad. 
Alle leden zijn getoetst aan de vereisten conform de Corporate Governance Code van de 
Centrale Bank van Suriname. 
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt het honorarium van de leden vast. 
 
  



 

Corporate Governance 
Ten behoeve van de Raad werd in het kader van de Corporate Governance Code een cursus 
door BDO Assurance N.V. verzorgd. In het verslagjaar heeft de Raad een aanzet gedaan tot 
het schrijven van het Raadsreglement alsook het actualiseren van de bestaande Audit 
Committee Charter.  
 
Auditcommissie 
De Auditcommissie bestond in het verslagjaar uit de leden D. Ratchasing en I. Rambharse. 
De Auditcommissie vergadert minimaal vier keer per jaar. In het verslagjaar zijn er vier 
vergaderingen geweest. In de vergaderingen werden o.m. de volgende onderwerpen 
behandeld: implementatie auditjaarplan, bezetting, capaciteit, trainingsbehoefte, 
auditrapporten (financial en operational), compliance rapporten, follow-up on-site 
inspectierapport van de Centrale Bank van Suriname.  
 
Jaarrekening  
De jaarrekening 2015 van Surichange Bank N.V., zoals door het management is opgemaakt 
en besproken met de Raad, heeft de goedkeuring van de Raad. De jaarrekening 2015 is 
conform de statuten van de bank door BDO Assurance N.V. gecontroleerd en voorzien van 
een goedkeurende accountantsverklaring die is opgenomen op pagina 44 van het verslag.  
 
De Raad stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor, om de jaarrekening, zoals 
die samen met de controleverklaring van BDO Assurance N.V. door het management wordt 
aangeboden, vast te stellen. Voorts om décharge te verlenen aan het bestuur voor het 
gevoerde beleid, én aan de Raad voor het gehouden toezicht.  
 
De Raad van Commissarissen dankt het management en medewerkers voor hun inspanning 
en spreekt haar waardering uit over de bijdrage die zij hebben geleverd aan de in 2015 
behaalde resultaten. Voorts bedanken wij onze cliënten voor het in Surichange Bank N.V. 
gestelde vertrouwen.  
 
Paramaribo, 22 juni 2016  
 
Raad van Commissarissen 
Dhr. Dr. C. BaidjnathMisier President-Commissaris 
Mevr. Drs. D. Ratchasing  
Mevr. S. Kisoensingh, MSc. 
Mevr. Mr. D. Peterhof 
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Verslag van het Management 

Inleiding 

Dalende grondstofprijzen, het groot financierings- en begrotingstekort, een forse daling van 
de monetaire reserves hebben de macro-economische ontwikkeling in Suriname negatief 
beïnvloed met als gevolg een matig jaar voor de SCB. Het operationeel resultaat werd nadelig 
beïnvloed door sterk gestegen funding- en operationele kosten, scherpe 
voorzieningsrichtlijnen van de Centrale Bank van Suriname en de macro economische 
situatie gepaard gaande met de onzekerheid voor en na de verkiezingen, slechte 
betalingsdiscipline van de overheid en de druk op de valutamarkt die leidden tot een mindere 
groei van de algemene bedrijvigheid en krappere marges voor de bank.  

Het brutoresultaat van 2015 was SRD 532 duizend, een daling van 89% t.o.v. 2014. Het 
balanstotaal nam in 2015 met 20% toe en steeg naar het niveau van SRD 490 miljoen. 

Zowel internationale als nationale ontwikkelingen hebben het resultaat van de bank 
beïnvloed. Hieronder wordt nader ingegaan op deze ontwikkelingen in 2015 en de mogelijke 
effecten daarvan in 2016. 

 
Internationale ontwikkelingen  

Algemeen 

2015 was een jaar dat gekenmerkt zou kunnen worden als één met daling van internationale 
economische activiteiten. Groei in de opkomende-/ontwikkelingseconomieën, welke meer 
dan 70% van de groei van de wereldeconomie voor hun rekening nemen vertoonde wederom 
een daling; rijke landen daarentegen vertoonden na jarenlange groeivertraging, een matig 
herstel. Tenminste 3 ontwikkelingen hadden invloed op het jaar 2015, waaronder de 
vertraging van de groei in China, lagere grondstofprijzen met name olie, bauxiet en goud en 
het monetair beleid van de USA. 

De groeivermindering in China heeft gezorgd/zorgt voor verminderde exporten en importen, 
zwakker internationaal investeringsklimaat en minder bedrijvigheid. De olieprijzen hebben 
een substantiële daling vertoond in 2015, wat een negatief effect heeft gehad op de inkomsten 
van de olie-exporterende landen, met als gevolg een vraaguitval uit die landen. Daling van de 
olieprijzen hebben ook een negatief effect gehad op de investeringen in de olie- en 
gasindustrie. Lagere olieprijzen hadden ook  positief effect op de vraag naar olie, echter was 
dit volume-effect onvoldoende om het prijseffect te compenseren; daarnaast werd de lagere 
prijs in ontwikkelingslanden niet doorberekend in de eindprijs, vanwege een aantal 
heffingen/indirecte belastingen.  

  



 

Een stringenter monetair beleid in de USA, resulterende in een stijging van de rente, heeft 
geleid tot minder kapitaalstroom naar de ontwikkelingslanden, met als gevolg een verdere 
depreciatie van hun valuta. Dit volgde na het soepel monetair beleid om de economie te 
stimuleren (quantitative easing). 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 3,1% voor het jaar 2015. Voor 2016 wordt een groei verwacht van 3,4% 
(IMF, World Economic Outlook Update, January 2016).  

De groei in ontwikkelingslanden was gemiddeld 4,0% en wordt geschat op 4,3% voor 2016. 
“Ontwikkelde” landen kenden een gemiddelde groei van 1,9%; voor 2016 is de projectie 
2,1%. Bij de “trekkers” van de wereldeconomie waren de schattingen van de groeicijfers als 
volgt: India 7,3% voor 2015 en 7,5% in 2016 en China 6,9% voor 2015 en 6,3% in 2016. De 
Verenigde Staten van Amerika (USA) had een groei van 2,5% in 2015; de verwachting voor 
2016 is 2,6%. Europa kende een groei van 1,5% in 2015; de verwachting voor 2016 is 1,7%. 
Brazilië heeft wederom last van een recessie en kende een negatieve groei in 2015 van 3,5%; 
voor 2016 is de schatting 0,0. 

India profiteert van de lagere olieprijzen en heeft te maken met een toename van 
investeringen. China ziet een afname in investeringen, wat zich uit in minder florissante groei 
dan in het verleden. Deze daling van de groei kan effecten hebben op de export en import van 
de wereldeconomie. 

De USA profiteert van een toename in de investeringen bij een relatief lage inflatiegraad en 
daling van de werkloosheid als gevolg van een initieel accomoderend monetair 
beleid/versoepeling van het monetair beleid (quantative easing); in het laatste kwartaal van 
2015 is echter de rente verhoogd in de USA om een oververhitting van de economie te 
voorkomen, met als gevolg een versterking van de Amerikaanse dollar. Een sterke dollar en 
de lagere olieprijs hebben een negatief effect op zowel de exporten als de investeringen in de 
mijnbouwsector. 

Europa heeft kunnen profiteren van de lagere olieprijzen, alsook van de versoepeling van het 
monetair beleid met als gevolg een stijging van de particuliere consumptie. 

Brazilie heeft last van de dalende olieprijzen alsook aanhoudende corruptieschandalen, met 
als gevolg een ontwrichting van de economie. 

Latijns-Amerika en de Caraïbische regio kunnen helaas niet profiteren van de groei van de 
wereldeconomie. In 2015 was sprake van een negatieve groei van 0,3%; voor 2016 is de 
schatting eveneens -0,3%. Deze groep is nog steeds sterk afhankelijk van landbouw, toerisme 
en olie. Onze belangrijkste handelspartners in de Caraïbische regio, namelijk Trinidad & 
Tobago, Barbados en Guyana hadden een groei van respectievelijk -1,5%, 1,5% en 2,8% in 
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2015. De schattingen voor 2016 zijn respectievelijk -0,2%, 2,4% en 2,9% (Latin America 
Monitor/Caribbean, Vol 33, Feb 2016). 

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. 2016 zal een moeilijk jaar voor ons land worden door daling van de prijzen 
van commodities, koersstijgingen alsook de binnenlandse politieke situatie. De groei van 
Suriname bedroeg 1,3% in 2015; de verwachting voor 2016 is -2%.  

Tabel 1: economische groei 
 
Land/regio 2015 (in %) verwachting 2016 (in %) 
China 6,9 6,3 
India 7,3 7,5 
USA 2,5 2,6 
Brazilië -3,8 -3,5 
Europa 1,5 1,7 
Caribisch gebied/Latijns Am. -0,3 -0,3 
Suriname 1,3 -2,0 
 IMF, World Economic Outlook Update January 2016 /Latin America Monitor, Caribbean,Vol2 Feb 2016 
 

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. Met het wegvallen van Alcoa en de daling van de goud- en 
olieprijzen met als gevolg hiervan een vermindering van de overheidsinkomsten, zal de 
economie in een negatief spiraal terechtkomen. Vanwege de geringe diversificatie van de 
nationale economie heeft ons land niet maximaal kunnen profiteren van de groei van de 
wereldhandel. 

Tabel 1a: enkele kerngegevens van de wereldeconomie 
 
 2015 (in %) verwachting 2016 (in %) 
Groei wereldhandel 3,1 3,4 
Import ontwikkelde landen 4,0 3,7 
Import ontwikkelingslanden 0,4 3,4 
Olieprijzen -47,1 -17,6 
Overige exportproducten -17,4 -9,5 
Cons.prijzen ontwikkelde landen 0,3 1,1 
Cons.prijzen ontwikkelingslanden 5,5 5,6 
 IMF, World Economic Outlook  Update Januari 2016 

  



 

Koersontwikkeling 

De EUR-USD pariteit en haar ontwikkeling op de internationale markt is belangrijk zowel 
voor onze export als import, alsook de overmakingen vanuit en naar Nederland. Fluctuaties in 
deze pariteit hebben hun weerslag op de koersontwikkeling van de SRD en daarmee op de 
waarde van de exporten(kostprijs per eenheid product) en de kosten voor importen. 

Fluctuaties in de EUR koers kunnen ook bestedingseffecten hebben voor personen, die EUR 
inkomsten om niet genieten (remittances). 

Grafiek 1                        EUR-USD koers ontwikkeling over 2015 
 

 
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 het soepeler monetair beleid van de USA en Europa(quantitative easing) in eerste 
instantie en daarna aan het stringenter monetair beleid, maar ook 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-
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arbitrageanten en valutaspeculanten spelen hierop handig in om financieel voordeel te 
behalen. 

Ons land wordt ook sterk beïnvloed door de internationale ontwikkelingen van de goud- 
bauxiet en olieprijzen; immers ruim 78 % van onze exporten worden door deze 3 sectoren 
bepaald. 

Grafiek 2          Ontwikkeling van goud-, bauxiet-, olieprijzen over 2015 

 

 
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. 

  



 

Geldovermakingen  

Remittances blijven belangrijk en zijn onder invloed van de economische crisis in de wereld. 
De wereldomzet loopt in de miljarden. 

De geldovermakingen van bijkans USD 120 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 staatsfinanciën 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 concurrerend t.o.v. de regio. 
 
In 2014 bedroeg de monetaire reserve USD 625 miljoen en was in 2015 gedaald naar 
USD 300 miljoen (minder dan 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 2014 (zie grafiek 3 op pagina 18). Het surplus op de 
goederenrekening van USD 133 miljoen daalde naar negatief USD 400 miljoen (eigen 
schatting). 
De verslechtering op de lopende rekening van de betalingsbalans lag enerzijds in de 
verminderde exporten en anderzijds in de nog steeds relatief grote tekorten in de 
dienstensfeer. 
Ons land kan nog steeds minder steunen op de sectoren aardolie, goud, bauxiet en hout. 
Echter zijn onze tradables sterk afhankelijk van de wereldmarktprijzen, die een dalende 
tendens vertonen; 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. 
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Grafiek 3       Suriname : Betalingsbalans (in mln USD) 
 

 
 

Geldaanbod/geldvraag 

Gelet op het tot nog toe gevoerd monetair beleid van de Centrale Bank van Suriname en de 
inflatiegraad van 25%  kunnen wij stellen dat het geldaanbod (chartaal geld afkomstig van de 
CBvS en giraal geld van de algemene banken) redelijk beheersbaar was. 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). Uiteraard heeft de 
devaluatie van het afgelopen jaar een koers verhogend effect. Een koersstijging kan aldus een 
negatief effect hebben op het binnenlands prijsniveau. 

Tabel 2: overzicht van enkele monetaire grootheden in Suriname periode 2014-2015 
 

Bedragen in : x 1 miljoen SRD 2014 2015 
Chartaal geld 921,3 972,6 
Giraal geld 3.729,1 3.953,8 
Maatschappelijke geldhoeveelheid (M1) 4.650,4 4.926,4 
Secundaire liquiditeiten 4.852,1 5.694,0 
Binnenlandse liquiditeitenmassa (M2) 9.520,2 10.639,3 
Vreemde valuta deposito`s ingezetenen 4.536,8 5.569,9 
Internationale reserves in USD 625,1 330,2 
Reserve base in SRD 3.907,5 3.988,2 
Reserve base in USD 924,4 962,6 
Reserve base in EUR 368,2 361,3 
Kredietverleningen & beleggingen in totaal 6.370,9 6.884,4 
Aandeel Kredietverlening in vreemde valuta  uitgedrukt in SRD 2.112,2 2.500,0 
Inflatie 3,4 25,0 
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 

Wij zijn niet positief gestemd over het economisch perspectief van de komende jaren gelet op 
de sterke daling van de grondstofprijzen, koopkrachtverlies, de devaluatie als gevolg van een 
lage deviezenvoorraad, die leidt tot verhoogde koersen en een onvriendelijk 
investeringsklimaat, waardoor investeringen negatief worden beïnvloed. Tenslotte baart de 
ontwikkeling van de overheidsfinanciën ons ook zorgen! 

 

Paramaribo, 22 juni 2016 

 

Het Management: 

Dhr. R. Merhai      

Dhr. Drs. S.P. Mathura QT  

Dhr. W. Ramautarsing MBA 
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Het bedrijf van de bank 
Algemeen 

Surichange Bank N.V. maakt sedert haar oprichting in september 2005 een gestadige groei 
door en vervult hiermee een belangrijke rol in het financieel bestel van Suriname. Het jaar 
2015 was het tweede jaar van uitvoering van het strategisch plan 2014-2016, waarin de 
volgende strategische doelen zijn geformuleerd: 

1. Verbetering van de dienstverlening naar onze cliënten. 
2. Uitbreiding van de governancestructuur van de bank. 
3. Verhoging van de competenties van onze medewerkers. 
4. Verdere uitbreiding van onze clientèle en daarmee vergroten van het marktaandeel 

van de bank. 

Verbetering van de dienstverlening naar onze cliënten is gericht op een efficiënte en 
professionele klantenservice, waarbij de doorlooptijd voor de klant zo kort mogelijk is. De 
snelheid in dienstverlening is het instrument waarmee SCB zich onderscheidt van haar 
concurrenten. Immers, de verwachting is dat tevreden klanten meer business zullen doen met 
de bank. 

Met uitbreiding van de governancestructuur van de bank wordt beoogd dat de 
doeltreffendheid van de bedrijfsvoering voortdurend wordt verbeterd en gewaarborgd. De 
Centrale Bank van Suriname heeft haar controle en inspectie op het gebied van governance 
en naleving van de richtlijnen verder aangescherpt. Om hieraan te kunnen voldoen, heeft 
SCB haar Three Lines of defence verder geïntensiveerd. Ook de rapportagelijnen van de 
afdeling Special Loans die voornamelijk belast is met non-performing kredieten zijn verder 
aangescherpt. Deze afdeling rapporteert simultaan naar het management en de Raad van 
Commissarissen. Daarnaast is ook een Audit Committee in 2014 ingesteld die erop toeziet dat 
de administratieve organisatie (AO) en de interne beheersing (IB) van de bank strikt worden 
nageleefd. De Audit Committee legt haar verantwoording af aan de totale Raad van 
Commissarissen die belast is met het algeheel toezicht van de bank. 

In 2015 heeft het management wederom aandacht geschonken aan de verdere opbouw van de 
institutionele capaciteit van de bank teneinde de bankorganisatie duurzaam te versterken en 
daarmee de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Het management heeft dit kunnen 
realiseren door enkele functionarissen de mogelijkheid te bieden zich verder te scholen en 
hun studie met succes af te ronden. Hiermee wordt getracht de competenties van onze 
medewerkers te verhogen teneinde de nieuwe uitdagingen aan te kunnen. 

Een van de strategische doelen van SCB is uitbreiding van haar clientèle door middel van 
acquisitie. Hiermee wordt getracht het marktaandeel van SCB te vergroten. Door steeds in te 
spelen op de klantenbehoeften, snelle en professionele dienstverlening alsook  bieden van 
concurrerende tarieven probeert SCB dit te realiseren. De gerealiseerde financiële 
doelstellingen t.o.v. het budget zijn bevredigend. Het balanstotaal steeg dit verslagjaar met 
20% tot SRD 490 miljoen t.o.v. 2014. Het bedrijfsresultaat vóór aftrek van belastingen, 
voorzieningen en afschrijvingen (EBITDA) steeg in het verslagjaar met 9% tot  
SRD 10,0 miljoen t.o.v. 2014.  

 



 

Grafiek 4       Ontwikkeling balanstotaal (in mln SRD) 
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Grafiek 5                              EBITDA  (in mln SRD) 
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Grafiek 6   Ontwikkeling van de totale aangetrokken middelen (in mln SRD) 
 

 

 

Grafiek 7   Samenstelling van de aangetrokken middelen per 31 december 2015 
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Grafiek 8 Ontwikkeling van de totale kredietportefeuille per 31 december 2015 (in mln SRD) 
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Kredietverlening 

In het verslagjaar zijn de gestelde commerciële doelen niet volledig gerealiseerd. Met name 
de kredietverlening bleef achter bij de projecties. De totale geconsolideerde kredietverlening 
van de private sector was per ultimo 2015 SRD 3.547 duizend of 1,7% lager dan een jaar 
eerder en beliep SRD 210.269 duizend wat onder het budget lag. De dollariseringsratio in de 
geconsolideerde kredietverlening bleef constant met 49% zowel in 2014 als in 2015.  

Ons beleid inzake terugdringing van de US dollarisering wordt onverkort voortgezet.  

 

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

Grafiek 9  De sectorale spreiding van de kredietportefeuille per 31 december 2015 (in duizenden SRD) 
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Grafiek 10   Samenstelling kredietportefeuille in SRD en vreemde valuta per 31 december 2015 
 

 

 

Grafiek 11 Samenstelling kredietportefeuille in SRD per 31 december 2015 (in duizenden SRD) 
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Facilities 

Facilities behoort tot een commerciële afdeling bij SCB en houdt zich voornamelijk bezig 
met het verstrekken van consumptieve en commerciële kredieten. In 2015 zijn de targets voor 
deze afdeling niet gerealiseerd. Vanwege de slechte macro- economische situatie in Suriname 
en de devaluatie van de Surinaamse munt ten opzichte van de US dollar, was de kredietvraag 
enorm gedaald. Ook de verhoging van het SRD-kasreservepercentage met 5% in oktober 
2015 door de Centrale Bank van Suriname had een negatieve impact op het kredietbedrijf. 
Banken waren hierdoor genoodzaakt om hun kredietrente te verhogen, waardoor de vraag 
naar kredieten terugliep. De vraag naar kredieten in vreemde valuta was ook aanzienlijk 
minder als gevolg van de koersontwikkelingen.  Het beheer van de kredietportefeuille ligt 
primair in handen van de accountmanagers, terwijl de administratie door de afdeling Credit 
Administration wordt verricht.  
De afdeling Special Loans houdt zich bezig met kredieten die betalingsachterstanden 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. 
De kwaliteit van onze kredietportefeuille nam af wat tot uiting kwam in een stijging van de 
non-performing ratio en de hogere dotatie aan de kredietvoorzieningen. Dit is mede 
veroorzaakt door het verslechterde macro-economisch klimaat en de slechte 
betalingsdiscipline van de overheid, waardoor enkele klanten hun betalingsverplichtingen niet 
optimaal konden nakomen. De dotaties aan de kredietvoorzieningen hadden een negatieve 
invloed op de rentabiliteit van de bank. 
 
Credit Administration  
Credit Administration (CAD) is een subafdeling van Facilities 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 van zowel actieve 
kredieten alsook afgewikkelde kredieten. Verder is deze afdeling belast met de administratie 
van verstrekte bankgaranties en garantieprovisies. In 2015 heeft het management gewerkt aan 
de kwantitatieve en kwalitatieve versterking van deze afdeling middels het aantrekken van 
een extra persoon en verdere (bij)scholing van de CAD medewerkers. 

 
Special Loans  

Special Loans is een heel belangrijke afdeling die in 2015 nog viel onder afdeling Facilities. 
Vanaf 2016 valt deze afdeling vanwege haar cruciale rol met betrekking tot aanpak van non-
performing kredieten en incasso van achterstallige aflossingen, rechtsreeks onder het 



 

management met direkte rapportagelijnen naar zowel het management als de Raad van 
Commissarissen. Deze afdeling houdt zich voortdurend bezig met monitoring van consumer 
loans die achterstanden vertonen vanaf 60 dagen en meer en corporate loans met 
achterstanden groter dan 90 dagen. De bewaking en het beheer van de overige kredieten ligt 
bij de accountmanagers. Het beleid van het management met deze afdeling is erop gericht om 
alle non-performing kredieten tijdig aan te pakken om het risico van credit losses als gevolg 
van non-performing loans (NPL’s) te minimaliseren.  
 

Risk Control 

Bankieren brengt risico’s met zich mee. Voor een effectieve beheersing van deze risico’s 
hanteert de bank een “enterprise wide” benadering. SCB tracht steeds op verantwoorde- en 
klantgerichte wijze haar producten aan te bieden aan de klant. Dit houdt in dat de aan haar 
toevertrouwde middelen ook op een verantwoorde wijze worden uitgezet. Om dit te kunnen 
waarborgen is het van eminent belang dat  medewerkers op elk niveau “risico bewust” zijn 
ingesteld, zodat zij ten alle tijde de belangen van de bank enerzijds en die van de klant 
anderzijds kunnen afwegen. 

Vanuit dit oogpunt wordt als uitgangspunt het ̍  three lines of defense ̍ model gehanteerd 
binnen de bank. De first line of defence is het lijnmanagement dat primair verantwoordelijk is 
voor de beheersing van de risico’s. De second line of defence wordt gevormd door de 
afdelingen Compliance en Risk Control die belast zijn met het ontwikkelen van procedures, 
beoordelen van risico’s en beheersmaatregelen en het adviseren van de first line over risico-
acceptatie en aanscherping van beheersmaatregelen. De afdelingen Compliance en Risk 
Control vormen samen de risicobeheersfunctie. Risk Control vervult haar rol op het gebied 
van operationele en financiële risico’s, terwijl Compliance haar rol vervult op het gebied van 
compliance en juridische risico’s. De third line of defence wordt gevormd door Internal Audit 
die onafhankelijk van de first en second line of defence, belast is met de toetsing van de 
effectiviteit van de interne beheersmaatregelen en eventuele verbetering daarvan. Er is 
inmiddels een beleidsdocument voor risicomanagement door het management goedgekeurd, 
waarin de uitgangspunten voor risicobeheersing zijn geformuleerd. 

Op elk niveau wordt er getracht de risico’s die de huidige macro- economische situatie met 
zich meebrengt op te vangen door nieuwe limieten, voorwaarden en maatregelen te 
introduceren  en of aan te scherpen. Ook zijn de diverse richtlijnen van de CBvS zoveel 
mogelijk geïmplementeerd en waar nodig zijn er interne procedures en werkinstructies 
aangepast om hieraan gevolg te geven. In 2015 is SCB meer dan voorheen geconfronteerd 
geworden met toenemende externe risico’s die hun impact hadden op de bedrijfsvoering. Met 
name het kredietrisico (terugbetalingsrisico) is significant toegenomen. Ondanks een intensief 
beheer en monitoring van non-performing kredieten, heeft het kredietrisico geresulteerd in 
een aanzienlijke dotatie aan de post kredietvoorzieningen met als gevolg afname van het 
bedrijfsresultaat. 
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In 2016 zal het management haar beleid met betrekking tot kredietbeoordeling, kredietbeheer 
en bewaking verder aanscherpen. Met name de risico’s die verbonden zijn aan vreemde 
valuta kredieten als gevolg van revaluatie zullen voldoende aandacht krijgen en beheersbaar 
gemaakt worden.  

Compliance 

In 2015 is wederom veel aandacht besteed aan verdere aanscherping van ons compliance 
beleid en de inbedding hiervan binnen de gehele organisatie. SCB waarborgt haar reputatie en 
integriteit door de vigerende wet- en regelgeving strikt na te leven. SCB heeft een compliance 
beleid, voert een jaarlijks complianceprogramma uit en heeft een Compliance Officer ter 
ondersteuning hiervan.  Zoals de organisatiestructuur van de bank aangeeft, rapporteert het 
hoofd van de afdeling Compliance rechtsreeks aan het Management en de Raad van 
Commissarissen van de bank. 

De compliance afdeling voert onafhankelijk toezicht uit op de mate waarin SCB haar eigen 
regels en procedures naleeft, waaronder het accepteren van nieuwe klanten, het toezicht op 
financiële transacties en het voorkomen van witwaspraktijken en terrorisme financiering. In 
het kader hiervan is het klantacceptatiebeleid bij het openen van rekeningen (Know your 
Customer) verder verbeterd teneinde de compliance risico’s te beheersen. Met het oog op het 
actualiseren van alle klantengegevens, zoals vereist volgens het nieuw klantacceptatiebeleid, 
zijn er stappen voortgezet om het gehele klantenbestand te actualiseren. 
De compliance afdeling werd in 2015 kwalitatief versterkt middels continue bijscholing van 
de compliance officer met als doel de opgedane kennis en ervaring op het gebied van 
compliance, klantenacceptatie, tegengaan van witwaspraktijken, terrorismefinanciering en 
integriteit te delen met alle bankmedewerkers.  
  
De aanbevelingen van de CBvS, die in de on-site inspectie rapporten van 2014 en 2015 zijn 
opgenomen, worden strikt gevolgd en nageleefd en waar nodig worden procedures en 
instructies voortdurend aangescherpt en geïmplementeerd. De transacties op 
cliëntenrekeningen worden periodiek beoordeeld op bijvoorbeeld het smurfgedrag van 
cliënten, frequentie en hoogte van stortingen in verhouding tot het doel waarvoor de 
rekeningen zijn geopend. Waar nodig wordt een verscherpt cliëntonderzoek verricht met als 
doel de cliëntinformatie te actualiseren. 
In het kader van Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act) regelgeving is onze 
compliance afdeling reeds gestart met het verifiëren van relevante klantgegevens. Omdat 
Suriname tot nu toe geen bilaterale overeenkomst (Inter Governmental Agreement) met de 
Amerikaanse overheid heeft gesloten, waren individuele banken genoodzaakt een 
overeenkomst aan te gaan met de Internal Revenue Service (IRS), de Amerikaanse 
belastingdienst. Ook SCB is reeds lid geworden van de IRS. 
  



 

Administration & Reporting 

De voornaamste taak van de afdeling Administration & Reporting is het verzamelen, 
vastleggen en verwerken van informatie, alsmede zorg dragen voor alle relevante en 
betrouwbare management informatie op tactisch en operationeel niveau en voor alle interne 
en externe rapportages. Daarnaast het continu aanscherpen van het “management information 
system” ter verbetering van de management rapportages alsmede het doorlichten van de 
administratieve processen, waarbij de nadruk wordt gelegd op de kosten en opbrengsten 
analyse, behoren tot de taken van de afdeling.  In 2015 is de behoefte aan meer diepgaande 
financiële informatie toegenomen. Niet alleen is meer gedetailleerde data nodig voor sturing 
van de bank, ook de door de CBvS afgekondigde richtlijnen ingaande 1 juli 2014 vereisen 
steeds meer en uitgebreidere rapportages. 

De afdeling richt zich daarom op een efficiënte financiële administratie met de focus op een 
effectieve kostenbeheersing alsook op het inzichtelijk maken van het rendement op 
productniveau. Naast de financiële management informatie, is management accounting van 
eminent belang voor een optimale bedrijfsvoering door het management en voor het afleggen 
van verantwoording daarover aan de Raad van Commissarissen. 

 

Human Resources & 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 2015 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 2015 2014 

Aantal medewerkers jaar ultimo 68 62 

Verhouding man/ vrouw 28/40 24/38 

Opleidingskosten in SRD 108.243,50 133.477,64 

Instroom 15 6 

Uitstroom 9 8 
 

Duurzame inzetbaarheid van personeel vraagt om een goede planning van leidinggevenden. 
Zoals elk jaar, hebben leidinggevenden ook in 2015 de personeelsbehoefte afgestemd op de 
doelstellingen die SCB als organisatie nastreeft. 
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Onderwijsondersteuning 

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

Training & Educatie 

In 2015 is wederom geïnvesteerd in de ontwikkeling van kennis en ervaring van onze 
medewerkers. Medewerkers van diverse afdelingen namen deel aan zowel interne als externe 
trainingen en cursussen om hun vakbekwaamheid op peil te houden en daarmee de 
dienstverlening te verbeteren. 

Marketing 

Ook in 2015 was het marketingbeleid  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 onderwijs,  zijn geldsbedragen gedoneerd.  

 

Consumer Products and Services 

In 2015 zijn de doelstellingen voor deze afdeling volledig gerealiseerd. De toevertrouwde 
middelen door crediteuren zijn in 2015 met 22% toegenomen ten opzichte van 2014. Dit is 
meer dat wat geprojecteerd was voor deze commerciële afdeling. De kredietuitzettingen 
daarentegen bleven achter bij de projectie voor 2015, hetgeen negatief doorwerkte op de 
rentemarge. Deze afdeling, waar ook Cash handling, Information desk en Customer services 
zijn ondergebracht, staat dagelijks in contact met onze klanten. Verder zorgt deze afdeling 
voor het openen van spaar- en giro rekeningen, alsmede termijndeposito’s. De voornaamste 
taak van deze afdeling is het aantrekken van nieuwe klanten voor de bank en het behouden 
van bestaande klanten die actief bankieren bij SCB. Daarnaast is deze afdeling belast met het 
regelmatig evalueren en opschonen van het crediteurenbestand. Met name klanten met een 
dormant account worden regelmatig benaderd door medewerkers van de afdeling Consumer 
Products and Services. Het is de bedoeling dat alle klanten van de bank zoveel mogelijk 
gebruik maken van hun rekeningen.  

 

Global Transactional Services 

De afdeling Global Transactional Services is verantwoordelijk voor het verwerken van alle 
overschrijvingen – zowel lokaal als internationaal – en het verwerken van alle girale 
transacties via Automated Clearing House (ACH), waarop alle lokale banken in Suriname 



 

zijn aangesloten. De Centrale Bank van Suriname is belast met de implementatie van dit 
ACH project samen met deskundigen uit het buitenland. Het is een hele grote stap vooruit 
voor het girale geldverkeer tussen lokale banken en de Centrale Bank van Suriname die een 
intermediaire rol vervult (centrale clearing van interbancaire transacties). 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. In 2015 daalde het aantal verwerkte 
overschrijvingen naar het buitenland met 16% ten opzichte van 2014. Het aantal ingekomen 
overmakingen met name de remittances daalde met 8% ten opzichte van 2014. Dit is mede 
veroorzaakt door het verslechterde macro-economisch klimaat in Suriname en de mondiale 
economische crisis, waarvan de naschokken nog voelbaar zijn in ons land. 

 

Internal Audit 

De voornaamste taak van de Internal Audit  binnen onze bankinstelling is het verschaffen van 
zekerheid op het aandachtsgebied van de interne (controle) beheersing aan het management, 
het operationele management en aan de toezichthoudende Audit Committee. Ook de externe 
auditor valt onder deze doelgroep in het kader van de beoordeling van de 
jaarrekeningcontrole van onze bankinstelling. 

In dit verband heeft de Internal Audit in haar taakstelling onder meer het uitvoeren van 
verschillende typen audits, waaronder operational en financial audits. 

De voortschrijdende implementatie van het ERM-raamwerk binnen onze bankinstelling zal  
een positieve bijdrage leveren aan de verdere aanscherping van de internal audit rol binnen 
SCB. De Internal Audit  als 3rd Line of Defence van dit raamwerk zal hierdoor het sluitstuk 
worden van zekerheidsverschaffing van de goede werking van de administratieve organisatie 
(AO) en interne beheersing (IB) van de bank. 

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 simultaan rapporteert naar het 
management en de Audit Committee. 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 met het management en de Audit Committee.  
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Information Technology Services 

Informatie technologie en de inrichting van de informatie voorziening zijn zeer belangrijke 
aspecten voor de bank. 

Zoals het in de missie van de bank is vervat "Wij streven ernaar om op maat gesneden 
financiële producten aan te bieden" is daarvan ook de missie van de afdeling IT afgeleid. 
Getracht wordt de IT diensten, met name de informatie voorziening voortdurend af te 
stemmen op de behoeften van de business. 

Door een efficiënte en effectieve inrichting hiervan draagt de afdeling IT bij aan het succes 
van de bank. Het ontwikkelen van diverse applicaties ter ondersteuning van de 
bedrijfsprocessen en daarmee de bedrijfsvoering is het bewijs hiervan.  

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

Ook in de upgrading van IT medewerkers is geïnvesteerd. Dit in de vorm van training en 
educatie t.b.v. het IT personeel. IT ondersteuning samen met goed op elkaar afgestemde 
bedrijfsprocessen vormen de motor voor een professionele dienstverlening en daarmee het 
succes van de bank. 

 

Dankbetuiging 

Wij willen onze dank en waardering uitspreken voor het werk dat alle medewerkers van de 
Surichange Bank N.V. hebben verricht. Wij zijn de leden van de Raad van Commissarissen 
erkentelijk voor de vruchtbare samenwerking en onze gewaardeerde klanten voor hun 
business, loyaliteit en het gestelde vertrouwen.  

 

Paramaribo, 22 juni 2016 

 

Management Surichange Bank N.V. 

Dhr. R. Merhai, Chief Executive Officer      

Dhr. Drs. S.P. Mathura QT, Chief Executive Officer  

Dhr. W. Ramautarsing MBA, Deputy Chief Operations & Financial Officer 



 

Jaarrekening 2015 
Balans per 31 december 2015 (vóór resultaatbestemming) 

Activa     

(in duizenden SRD)  2015  2014 

Liquide middelen   58.695  48.428 

Bankiers  166.762  89.915 

Schatkistpapier  36.773  38.973 

Kredieten  210.269  213.816 

Onroerende goederen en bedrijfsmiddelen  6.427  7.099 

Overige activa  5.690  5.368 

Overlopende activa  5.056  3.603 
     

Totale activa  489.672  407.202 
 

Passiva     

(in duizenden SRD)  2015  2014 

Toevertrouwde middelen  445.884  365.050 

Overige schulden  12.815  12.430 

Overlopende passiva   8.022  7.106 

Voorzieningen  182  187 

     

Eigen vermogen     

Kapitaal   4.500  4.500 

Agioreserve   1.350  1.350 

Herwaarderingsreserve  15.280  12.265 

Algemene reserve  1.299  1.307 

   22.429  19.422 

Resultaat lopend boekjaar  340  3.007 

  22.769  22.429 
     
Totale passiva   489.672  407.202 
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Winst- en Verliesrekening over 2015 
(in duizenden SRD)  2015  2014 

Baten     

Rentebaten   28.288  27.083 

Rentelasten  19.276  18.148 

Rentemarge  9.012  8.935 
Beleggingsopbrengsten  3.456  1.480 

Opbrengsten vreemde valutabedrijf    3.883  3.640 

Provisie en overige baten  2.204  2.077 

  18.555  16.132 
Lasten     

Personeelskosten  5.392  4.658 

Afschrijvingen  874  781 

Overige beheerskosten  3.170  2.323 

Mutatie voorziening voor dubieuze debiteuren  8.587  3.672 

  18.023  11.434 
     

Resultaat vóór belastingen  532  4.698 

Inkomstenbelasting   192  1.691 

Resultaat na belastingen  340  3.007 
 



 

Kasstroomoverzicht over 2015 
(in duizenden SRD)  2015  2014 

Kasstroom uit operationele activiteiten     

Resultaat vóór belastingen  532  4.698 

Afschrijvingen  874  781 

  1.406  5.479 
Aanpassing voorzieningen  -5  -4 

     
Mutatie vorderingen op banken  -76.847  5.367 

Mutatie schatkistpapier  2.200  -29.286 

Mutatie kredietverlening  3.547  -701 

Mutatie overige- en overlopende activa  -1.775  -3.511 

Mutatie toevertrouwde middelen  80.834  29.450 

Mutatie overige schulden en overlopende passiva  2.960  2.791 

  10.919  4.110 
Betaalde inkomstenbelasting  -1.851  -2.719 

  9.068  1.391 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten     

Investeringen in materiële vaste activa (netto)  -202  -639 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten     

Uitbetaalde dividend in contanten  -  -1.239 

     

Mutatie liquide middelen   10.267  4.988 
Liquide middelen begin van het boekjaar  48.428  43.440 

Liquide middelen eind van het boekjaar  58.695  48.428 
 
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 

In 2015 zijn er herrubriceringen geweest tussen de posten overige activa, overlopende activa, 
overige schulden en overlopende schulden en als gevolg hiervan zijn de vergelijkende cijfers 
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 overgangsregeling 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% en ultimo 2015 reeds 50% 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 2014. De minimum eisen onder deze classificering 
heeft invloed gehad 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. Mutaties van vreemde valuta worden 
omgerekend tegen de koers op transactiedatum. 
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: 
  2015  2014 
USD  3,96  3,25 
EUR  4,327  3,952 

 
Grondslagen van waardering 
 
Liquide middelen 

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 kasreserve staan niet ter vrije beschikking aan de SCB 
N.V. De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.  

Bankiers  

Vorderingen op bankiers omvatten direct opeisbare vorderingen bij buitenlandse en 
binnenlandse banken en zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Schatkistpapier 

De onder dit hoofd opgenomen schatkistpapier, welke ten laste van de Staat zijn 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 
8%  per jaar (2014: 8%).  
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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. Hertaxatie heeft in 2015 niet plaatsgevonden en in 2016 zal aandacht 
worden besteed hieraan. 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 gepassiveerd. 
 
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 33⅓% 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 2015 had Surichange Bank N.V. voor een bedrag van USD 3.910.482,99 en 
EUR 5.373.740,98 (2014: USD 3.910.483 en EUR 5.373.741) 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 per balansdatum 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. 
 

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 2015 (in duizenden SRD) 

  2015  2014 

Liquide middelen   58.695  48.428 
Onder dit balans hoofd zijn opgenomen de voorraad 
kasmiddelen in Surinaams courant en in vreemde 
valuta. 

 
 

 
 

     
Bankiers  203.535  128.888 
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  210.269  213.816 
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  6.427  7.099 
De investeringen in het lopend boekjaar hebben vooral 
betrekking op de aanschaf van kantoorinventarissen en 
kantoormachines. 

 
 

 
 

Onroerende goederen     
Boekwaarde begin van het jaar  5.707  5.887 
Af: afschrijvingen  -180  -180 

Boekwaarde eind van het jaar  5.527  5.707 
     
Bedrijfsmiddelen     
Boekwaarde begin van het jaar  1.392  1.354 
Bij: investeringen  202  639 

  1.594  1.993 
Af: afschrijvingen  -694  -601 

Boekwaarde eind van het jaar  900  1.392 
     



 

  2015  2014 

Overige activa  5.690  5.368 
Deze post bestaat voornamelijk uit een rekening-
courantvordering op Suri-Change B.V. uit hoofde van 
ingekomen overmakingen en termijntransacties. 

 
 

 
 

     
Overlopende activa  5.056  3.603 
Hieronder zijn opgenomen vooruit betaalde bedragen 
en nog te verrekenen posten met cliënten 
(overgemaakte gelden). 

 
 

 
 

 

 

 

  2015  2014 

Toevertrouwde middelen   445.884  365.050 
Hieronder zijn opgenomen de door de klanten 
toevertrouwde middelen, gespecificeerd als volgt: 

  
 

 

- Spaargelden  159.608  127.761 

- Depositogelden  197.543  165.044 

- Giro tegoeden   88.733  72.245 

     

Overige schulden  12.815  12.430 
Deze post betreft diverse verplichtingen z.a.: uit te 
betalen overmakingen, uit te betalen leningen en 
overige financiële transacties. 

 
 

 
 

     

Overlopende passiva  8.022  7.106 
Dit betreft voornamelijk nog te betalen deposito rente 
en nog af te rekenen assurantiepremie.  

  
 

 

     

Voorzieningen   182  187 
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. 
 

  2015  2014 

Kapitaal  4.500  4.500 
     
Agioreserve  1.350  1.350 
     

Herwaarderingsreserve     

Het verloop in de herwaarderingsreserve is als volgt:      

Saldo begin van het jaar  1.307  1.315 

Gerealiseerde herwaardering  -8  -8 

Saldo eind van het jaar  1.299  1.307 
     

Algemene reserve     

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:     

Stand begin van het jaar  12.265  11.493 

     
Nettowinst vorig boekjaar  3.007  2.003 

Uitgekeerd dividend 2014 respectievelijk 2013  -1.239  -1.239 

Terugstorting door aandeelhouders dividend 2014      1.239  - 

Gerealiseerde herwaardering  8  8 

Stand eind van het jaar  15.280  12.265 
 



 

Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2015 (in duizenden SRD) 

  2015  2014 

Rentemarge  9.012  8.935 
Hieronder is het voordelig saldo tussen de rentebaten van 
de uitzettingen en de rentelasten van de toevertrouwde 
middelen opgenomen. 

 
 

 
 

     

Beleggingsopbrengsten  3.456  1.480 
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  3.883  3.640 
Dit betreft de met vreemde valutahandel behaalde 
koersresultaten en provisiebaten. 

 
 

 
 

     

Provisie en overige baten  2.204  2.077 
Onder dit hoofd zijn opgenomen baten uit de 
kredietverlening, exclusief rente, diensten verleend in het 
binnen- en buitenlandse betalingsverkeer alsmede het 
assurantiebedrijf. 

 

 

 

 

     

Personeelskosten   5.392  4.658 
Hieronder zijn de salarissen en sociale lasten van het 
personeel opgenomen.  

  
 

 

     

Afschrijvingen   874  781 
Deze post betreft de afschrijving op onroerende goederen 
en bedrijfsmiddelen. 

  
 

 
     

Overige beheerskosten  3.170  2.323 
Hieronder zijn onder andere opgenomen algemene 
kosten, kantoorkosten en huisvestingskosten. 

  
 

 

     

Toevoeging voorziening voor dubieuze vorderingen  8.587  3.672 
De toevoeging aan de voorziening voor dubieuze 
vorderingen heeft voornamelijk betrekking op ‘non 
performing’ investeringskredieten.  

 
 

 
 

     

Inkomstenbelasting  192  1.691 
De commerciële belastingdruk bedraagt 36% van de 
winst vóór belastingen ad SRD 532 duizend, uitkomend 
op SRD 192 duizend; (2014: ca. SRD 1.691 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 33 tot en met 43 opgenomen jaarrekening 2015 van 
Surichange Bank N.V. te Paramaribo gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans 
per 31 december 2015, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht over 2015 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 
beroepsorganisatie 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.  

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld 
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de 
omstandigheden. Deze risico-inschattingen 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 2015 en van het resultaat en 
de kasstromen over 2015 in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor 
financiële verslaggeving. 

 

Paramaribo, 22 juni 2016 

 

BDO Assurance N.V. 

w.g. drs. R. Abrahams RA 
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Afdelings verantwoordelijken 

 
Internal Audit 
A. Bhawanie, Head    J. Baidjoesingh, Coördinator 
Tel: 471151 ext. 246    Tel: 471151 ext. 207 
 
Risk Control  
M. Hasan, Coördinator 
Tel: 471151 ext. 222 
 
Compliance 
D. Ramadhin, Head 
Tel: 471151 ext. 245 
 
Human Resources & Marketing 
M. Schmeltz - Soerowintono, Head 
Tel: 471151 ext. 229 
 
Secretariat 
L. van Ams, Head 
Tel: 471151 ext. 111 
 
Consumer Products & Services 
K. Samoedj, Head 
Tel: 471151 ext. 218 
 
Facilities 
R. Kirpal, Head    H. Parmin, Coördinator 
Tel: 471151 ext. 106    Tel: 471151 ext. 221 
 
Global & Transactional Services 
D. Legiman, Head 
Tel: 471151 ext. 228 
 
Administration & Reporting 
O. Naipal – Mohan,  Head 
Tel: 471151 ext. 212 
 
Information Technology Services 
R. Tjon Soe Tsoi, Head 
Tel: 471151 ext. 237 
 
General Affairs  
K. Binda, Head 
Tel: 471151 ext. 235 
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