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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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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 
Dhr. drs. R. Bihariesingh 
 

Bestuur 
 
Dhr. R. Merhai, Chief Executive Officer (gedefungeerd d.d. 31 mei 2017)  
Dhr. drs. S.P. Mathura QT, Chief Executive Officer  
Dhr. W. Ramautarsing MBA, Deputy Chief Operations 

 

De bank kent de volgende afdelingen: 
 
• Internal Audit 
• Risk Control 
• Compliance 
• Legal Affairs 
• Human Resources & Marketing 
• Secretariat 
• Consumer Products & Services 
• Cash Department  
• Facilities 
• Special Loans 
• Treasury 
• Global & Transactional Services 
• Administration & Reporting 
• Information Technology Services 
• General Affairs   
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Vijf jaar kerngegevens (in duizenden SRD) 

 2016 2015 2014 2013 2012 
Balans  

 
  

  
Kasmiddelen 110.127 58.695 48.428 43.440 34.092 

Vordering op bankiers 298.686 203.535 128.888 104.969 106.658 

Kredieten 251.455 210.269 213.816 212.135 170.190 

Overige activa 50.696 17.173 16.070 13.681 11.343 

Totaal activa 710.964 489.672 407.202 374.225 322.283 
 

 
    

Toevertrouwde middelen 645.728 445.884 365.050 335.600 284.813 

Eigen vermogen 27.851 22.769 22.429 20.661 20.148 

Overige passiva 37.385 21.019 19.723 17.964 17.322 

Totaal passiva 710.964 489.672 407.202 374.225 322.283 
 

 
    

Resultaten  
    

Renteresultaat 18.777 9.012 8.935 7.518 5.759 

Overige baten 11.672 9.543 7.197 3.210 7.163 

Operationele bedrijfslasten 12.941 8.697 6.981 6.841 6.259 

EBITDA 17.508 9.858 9.151 4.609 7.262 
Afschrijvingen 691 874 781 722 599 

 16.817 8.984 8.370 3.887 6.663 
Bijzondere waardevermindering 
ingekochte panden 

4.557 - - - - 

Voorziening kredietrisico's 4.319 8.452 3.672 757 585 

Bedrijfsresultaat vóór belastingen 7.941 532 4.698 3.130 6.078 
Belastingen 2.859 192 1.691 1.127 2.188 

Nettoresultaat 5.082 340 3.007 2.003 3.890 

 
 

    
Ratio's (in%)  

    
Efficiency ratio 223 213 231 175 228 

Return on assets 0,85 0,08 0,77 0,58 1,38 

Return on equity 20,08 1,50 13,96 9,82 21,37 

Capital ratio 3,92 4,65 5,51 5,52 6,25 

BIS ratio 7,63 8,25 8,72 11,00 13,0 
 

 
    

Overige gegevens  
    

Aantal medewerkers 64 65 62 64 60 
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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 2016 zijn uitgevoerd, inclusief de werkzaamheden van de Audit Committee. 
De Surichange Bank N.V. heeft in het verslagjaar onder druk gestaan vanwege de 
economische recessie. Mede hierdoor is de bank niet volledig instaat geweest om al haar 
gestelde doelen te realiseren. Desondanks heeft de bank als gevolg van adequate aanpak van 
non performing loans, alsook de positieve beleggingsopbrengsten uit kortlopende 
beleggingen een positief resultaat gerealiseerd. 
 
De EBITDA bedroeg in 2016 SRD 17,5 miljoen; dit is een toename van 75% ten opzichte 
van 2015. Het brutoresultaat bedroeg SRD 7,9 miljoen.Na aftrek van belastingen was het 
resultaat SRD 5miljoen. Het balanstotaal nam in 2016 met 45% toe en steeg naar het niveau 
van SRD 711 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 bestuur tot risicobeheersing en verbetering van het 
functioneren van de bank.  
 
In de verslagperiode is door de Raad elf keren met het bestuur vergaderd en eenmaal zonder 
het bestuur. In de vergaderingen waren de leden goed vertegenwoordigd. Belangrijke punten 
van bespreking waren het jaarplan inclusief begroting, de jaarcijfers, tussentijdse resultaten, 
financiёle-en kredietrapportages, ontwikkelingen op het gebied van IT, toepassing van de 
corporate governance code van de Centrale Bank van Suriname binnen de bank, verhoging 
van de RC limiet met Suri-Change B.V. en het traject van formalisatie van de Audit 
Committee charter en het RvC reglement.  
 
Conform de corporate governance code van de Centrale Bank van Suriname heeft de Raad 
haar functioneren zowel collectief als individueel geëvalueerd. De conclusie is dat de Raad 
zowel collectief als individudeel naar behoren functioneert 
 
In de verslagperiode is tezamen met de externe accountant het accent verder gelegd op het  
upgraden van de afdelingen Internal Audit en Compliance.  
  

10   |   JAARVERSLAG 2016 SURICHANGE  BANK  N.V.  
 



 

Audit Committee 
De Audit Committee bestond in het verslagjaar uit de leden D. Ratchasing en S. Kisoensingh. 
De Audit Committee vergadert minimaal vier keer per jaar. In het verslagjaar zijn er vier 
vergaderingen geweest waarbij o.m. de volgende onderwerpen werden behandeld: Voortgang 
auditjaarplan, bezetting, capaciteit, trainingsbehoefte, auditrapporten, Audit Committee- en 
Internal Audit charter, follow-up on-site inspectierapport van de Centrale Bank van Suriname 
en follow-up van de bevindingen uit diverse interne en externe audits.  
 
 
Jaarrekening  
De jaarrekening 2016 van Surichange Bank N.V., zoals door het bestuur is opgemaakt,  heeft 
de goedkeuring van de Raad. De jaarrekening 2016 is conform de statuten van de bank door 
BDO Assurance N.V. gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende 
accountantsverklaring die is opgenomen op pagina 50 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 bestuur wordt 
aangeboden, vast te stellen. Voorts om décharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerd 
beleid, én aan de Raad voor het gehouden toezicht.  
 
De Raad dankt het bestuur en de medewerkers voor hun inspanning en spreekt haar 
waardering uit voor de bijdrage die zij hebben geleverd aan de in 2016 behaalde resultaten. 
Voorts bedanken wij onze cliënten voor het in Surichange Bank N.V. gestelde vertrouwen.  
 
Paramaribo, 8 augustus 2017 
 
Raad van Commissarissen 
Dhr. dr. C. Baidjnath Misier President-Commissaris 
Mevr. drs. D. Ratchasing 
Mevr. S. Kisoensingh, MSc. 
Mevr. mr. D. Peterhof 
Dhr. drs. R. Bihariesingh 
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Verslag van het Bestuur 

Inleiding 

Banken worden in hun functioneren sterk beïnvloed door internationale en nationale 
ontwikkelingen. In kleine eenzijdig georiënteerde open economieën als de Surinaamse, zijn 
deze invloeden nog sterker dan in gediversifieerde economieën. Het internationaal klimaat 
was vrij stabiel in 2016 en had weinig negatieve effecten op onze nationale economie.  
Het probleem voor Surinaamse banken vormde de ontwikkeling van de nationale economie. 
Een negatieve reële economische groei van 9%, een gemiddelde prijsstijging van 52,4%,  
een daling van de geldvraag met bijna 7%,  een verdere toename van de overheidsschuld naar 
bijna 68% van het BBP, slechte betaaldiscipline van de overheid en de onzekerheid m.b.t. de 
koersontwikkeling van de vreemde valuta, zijn niet de juiste determinanten voor  
een gezond bankbedrijf. Desondanks heeft de SCB in 2016 kans gezien een positief resultaat 
te behalen van SRD 7,9 miljoen, als gevolg van adequate aanpak van nog performing loans 
alsook de positieve beleggingsopbrengsten uit kortlopende beleggingen. 
 

Het brutoresultaat van 2016 betekent een significante stijging van de winst t.o.v. 2015. Het 
geconsolideerd balanstotaal nam in 2016 met ruim 45% toe en steeg naar het niveau van SRD 
711 miljoen, voornamelijk door het koerseffect op vreemde valuta. 

Hieronder wordt nader ingegaan op internationale en nationale ontwikkelingen in 2016 en de 
mogelijke effecten daarvan in 2017. 

 

Internationale ontwikkelingen  

Algemeen 

Het afgelopen jaar zou de wereldeconomie, welke ongeveer 3% groeide, gekenmerkt kunnen 
worden als één van stabilisatie en een voorzichtig herstel in een deel van de wereld als gevolg 
van herstel van prijzen van tradables, wat zich terugvertaalde in een lichte inflatie; in een 
ander deel was sprake van recessie door o.a. wanbeleid van overheden, toenemende 
criminaliteit en welige corruptie.  

Opkomende-/ontwikkelingseconomieën, welke meer dan 70% van de groei van de 
wereldeconomie voor hun rekening nemen, zoals China en India, alsook de ASEAN, het 
Midden-Oosten/Noord Afrika en de Oost Europese landen, vertoonden een relatief stabiele 
ontwikkeling; China en India hadden afgelopen jaar de hoogste groeipercentages (zie figuur 1 
en tabel 1). In Latijns-Amerika en het Caraїbisch gebied was nog sprake van een negatieve 
groei.  

Ontwikkelde economieën (o.a. USA en Europa) vertoonden een matig herstel. De Chinese 
economie trok wat aan vanwege het stimulerend beleid van de regering in infrastructurele 
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werken alsook in de woningbouw met als gevolg een herstel in o.a. de metaalprijzen, echter 
niet zoals voorspeld was. In India zou de groei hoger uitvallen, echter vanwege een tekort aan 
cashgeld a.g.v. de uitgifte van nieuwe bankbiljetten van INR 500, is de consumptie minder 
gegroeid dan verwacht. 

De groei in de USA en de West Europese landen was te merken aan de daling van voorraden 
en herstel van de productie als gevolg van het stimuleringsbeleid van voorgaande jaren.  

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. Meer dan in 
voorgaande jaren, zal de groei van de wereldeconomie in 2017 afhankelijk zijn van de 
opkomende- en ontwikkelingseconomieën (EMDEs). 

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 dan verwachte 
groei zoals in het verleden. Dit kan effecten hebben op de export en import van de wereld. 

Latijns-Amerika en de Caraïbische regio kunnen helaas niet profiteren van de groei van de 
wereldeconomie. In 2016 was er sprake van een negatieve groei van 0,7%; voor 2017 wordt 
een opleving verwacht. Deze groep is nog steeds sterk afhankelijk van landbouw, toerisme en 
olie. De groei van Suriname bedroeg -9% in 2016; de verwachting voor 2017 is -0,7%. 

 

Grafiek 1         Procentuele bijdrage aan de groei van de wereldeconomie 2016 
 

 
Bron: Haver Analytics; IMF; The Economist 
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Tabel 1: economische groei 
 

Land/regio 2016 (in %) verwachting 2017 (in %) 
China 6,7 6,5 
India 6,6 7,2 
ASEAN 4,8 4,9 
Midden Oosten/Noord Afrika 3,8 3,1 
Oost Europa  2,9 3,1 
USA 1,6 2,3 
Brazilië -3,5 0,2 
Europa 1,7 1,6 
Caribisch gebied/Latijns Am. -0,7 1,2 
Suriname -9,0 -0,7 
Bron: IMF, World Economic Outlook Update January 2017/Latin America Monitor, Caribbean, Feb 2017 
 

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, kwam de 
Surinaamse economie in een negatief spiraal terecht. De start van New Mont Gold Mining en 
het voorzichtig herstel in de goud- en olieprijzen, zijn hoopgevend. Vanwege de geringe 
diversificatie van de nationale economie profiteert ons land nog steeds te weinig van de groei 
van de wereldhandel. 

Tabel 1a: enkele kerngegevens van de wereldeconomie 
 

 2016 (in %) verwachting 2017 (in %) 
Groei wereldhandel 3,1 3,4 
Import ontwikkelde landen 2,0 3,6 
Import ontwikkelingslanden 1,9 4,0 
Olieprijzen -15,9 19,9 
Overige exportproducten -2,7 2,1 
Cons.prijzen ontwikkelde landen 0,7 1,7 
Cons.prijzen ontwikkelingslanden 4,5 4,5 
Bron: IMF, World Economic Outlook  Update January 2017 
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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 eenheidproduct) en de kosten voor importen. 

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

Grafiek 2                        EUR-USD koers ontwikkeling over 2016 
 

 
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-
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- en olieprijzen; immers ruim 70% van onze exporten worden door deze 2 sectoren 
bepaald. 
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Grafiek 3          Ontwikkeling van goud- en olieprijzen  

 

 
Bron: www.infomine.com 

 
Het relatief herstel van de prijzen van deze tradables, heeft als gevolg een verbetering van de 
ruilvoet (“terms of trade”) bij gelijkblijvende of afnemende importprijzen, met als gevolg een 
verbetering voor onze economie; immers, wij moeten bij verslechtering van de ruilvoet meer 
goederen exporteren voor een importproduct. Opgemerkt dient te worden, dat wij als land 
verzuimd hebben om een financiële buffer te vormen bij verslechtering van de ruilvoet in het 
verleden, alsook geen diversifiërend productiebeleid hebben gevoerd. Er wordt dan ook een 
verdere verslechtering van de ruilvoet in 2017 verwacht. 

 

Geldovermakingen  

Remittances blijven internationaal belangrijk en zijn onder invloed van de economische crisis 
in de wereld. De wereldomzet loopt in de miljarden.  
De totale geldovermakingen (inkomensoverdrachten) van bijkans USD 162 miljoen per jaar 
vanuit het buitenland naar Suriname hebben een impact op onze nationale economie. Door de 
economische groei in Europa, met name Nederland, zijn de overmakingen zowel in volume 
als bedrag toegenomen. 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 worden uitgedrukt in SRD. 
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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 2015 bedroeg de monetaire reserve (inclusief leningen) USD 330 miljoen en was in 2016 
gestegen naar USD 447 miljoen (minder dan 3 maanden importdekking). Wanneer we de 
gecorrigeerde cijfers van de monetaire reserve bekijken, dan was 2015 goed voor USD 36 
miljoen en 2016 USD 150 miljoen (minder dan 1 maand importdekking). De lopende 
rekening van de betalingsbalans in 2016 vertoonde een aanzienlijke verbetering ten opzichte 
van 2015 (van USD -808 miljoen naar USD -157 miljoen). 
De verbetering op de lopende rekening van de betalingsbalans lag enerzijds in de zwaar 
verminderde importen en anderzijds in de sfeer van de verbeterde diensten. 
Ons land kan nog steeds minder steunen op de sectoren aardolie, goud, 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 
overheidsinkomsten/overheidsfinanciën, de overheidsschuld en de economische groei. 
 
Grafiek 4   Betalingsbalans (in mln USD) 
 

 

Bron: CBvS macro-economische tabellen 
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Geldaanbod/geldvraag 

Gelet op het tot nog toe gevoerd monetair beleid van de CBvS en de inflatiegraad van 52,4% 
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 gehad. Een koersstijging kan aldus een negatief 
effect hebben op het binnenlands prijsniveau. 

Tabel 2: overzicht van enkele monetaire grootheden in Suriname periode 2015-2016 
 

Bedragen in: x 1 miljoen SRD 2016 2015 
Chartaal geld 1.204,5 972,6 
Giraal geld 5.635,6 3.953,8 
Maatschappelijke geldhoeveelheid (M1) 6.840,1 4.926,4 
Secundaire liquiditeiten 9.352,9 5.694,0 
Binnenlandse liquiditeitenmassa (M2) 16.193,0 10.639,3 
Vreemde valuta deposito’s ingezetenen 6.928,7 5.569,9 
Internationale reserves in USD  381,1 330,2 
Reserve base in SRD 4.350,4 3.988,2 
Reserve base in USD 1.044,0 962,6 
Reserve base in EUR 476,3 361,3 
Kredietverlening & beleggingen in totaal 9.212,3 6.884,4 
Aandeel Kredietverlening in vreemde valuta uitgedrukt in SRD 4.775,1 2.500,0 
Inflatie 52,4 25,0 
Bron: CBvS, monetaire tabellen mei 2016 en eigen berekening 
 

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. In 2016 was er sprake van een vraagdaling van bijna 7%. 

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. 
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Overheidsfinanciën 

Binnen de economie heeft de overheidssector een belangrijke functie te vervullen, met name 
het zorgen voor collectieve goederen, quasi-collectieve goederen en collectieve overdrachten. 
In dit kader kunnen wij de overheidsuitgaven onderverdelen in overheidsinvesteringen en 
overheidsconsumptie (materieel en immaterieel).Om alle uitgaven te financieren is de 
overheid afhankelijk van belastingen/niet-belastingen alsook leningen (binnen- en buitenland) 

De Surinaamse overheid is sterk afhankelijk van de exporten van olie en goud. Bijna 25% 
van de overheidsinkomsten zijn afhankelijk van deze 2 sectoren. Mede als gevolg van o.a. 
een daling van de grondstofprijzen en de stijging van de uitgaven heeft de overheid de 
afgelopen jaren een constant tekort op haar begroting (schema1) welke indirect heeft geleid 
tot inflatie.  

Schema 1 Gevolgen lage goud prijs 

 

Gold price ↓ 

GDP defiator ↓ Real GDP growth ↓ Exports ↓ 

Imports ↓ 

Nominal GDP growth ↓ 

Fiscal revenue ↓ 

Fiscal balance ↓ 
Government debt ↑ 

Reserves ↓ 

Current Account ↓ 
Decline in exports larger

than decline in imports

 
Bron: Country Report Suriname  
 
Een toename van de inflatie kan leiden tot een daling van de particuliere absorptie (is 
afhankelijk van het reëel inkomen, reële fiscale uitgaven, reële wisselkoersen, het vermogen 
en eventueel externe leningen) alsook daling van de export.  Ook kan een toename van de 
inflatie leiden tot een verdere verslechtering van de fiscale positie a.g.v. daling van de reële 
inkomsten van de overheid alsook vermindering van de directe en indirecte 
belastinginkomsten door daling van de exporten en het BBP (zie schema 2). 
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Schema 2 Gevolgen tekorten overheid op geldhoeveelheid, inflatie en productie 

Government 
Expenditure

Government 
Revenue

Fiscal Balance

Money

Real GDP

Prices

Private Absorption Exports

 
Bron: Manmohan S.Kumar, Hossein Samiei, and Sheila Bassett: An Extended Scenario and Forecast 
Adjustment Model for Developing Countries 
 

Een toename van de overheidsuitgaven zal bij gelijkblijvende ontvangsten het tekort op de 
overheidsbegroting vergroten. Indien dit tekort niet monetair neutraal gefinancierd kan 
worden, zullen de geldhoeveelheid alsook de inflatie toenemen. Op korte termijn zal de 
toename van de overheidsuitgaven de vraag naar goederen en diensten doen toenemen 
ondanks “crowding-out” effecten. Op middellange termijn zal door de hoge inflatie en de 
toename van het crowding-out effect een daling in de vraag naar goederen en diensten 
optreden (daling particuliere absorptie); ook zullen de exporten dalen als gevolg van 
verslechtering van de concurrentiepositie. Inflatie heeft een negatief effect op de inkomsten 
van de overheid als gevolg van hoge prijzen die de overheid moet betalen en verminderde 
inkomsten uit directe en indirecte belasting door de lage economische groei en lagere 
exporten (het zgn. Tanze-effect).  

De particuliere absorptie is afhankelijk van het reëel inkomen, de reële fiscale uitgaven, het 
vermogen van de particuliere sector en de externe leningen. De geldhoeveelheid wordt 
bepaald door de geldvraag, het aanbod van geld door kredietverlening en veranderingen in de 
deviezenvoorraad. De exporten zijn afhankelijk van de prijzen op de wereldmarkt en het 
wereld inkomen; het aanbod van de exportsector is afhankelijk van de 
kapitaalgoederenvoorraad van de tradable-sector alsook de relatieve prijzen in de non 
tradable-sector (als eventuele toeleveranciers). Het hierboven beschreven effect van een 
tekort in de overheidshuishouding op de inflatie en het reëel BBP heeft uiteraard ook 
gevolgen voor de importen en de officiële deviezenreserve.  
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Hieronder een overzicht van de inkomsten, uitgaven, de tekorten in 2016 en 2015 in mln. 
SRD alsook de binnenlandse en buitenlandse schuldpositie. 
 
Tabel 3: Overheidsfinanciën 
 

 2016 2015 
Ontvangsten 3.374 3.399 
Waarvan   
Directe belastingen 1.196 1.119 
Indirecte belastingen 1.310 1.595 
Niet belastingmiddelen 868 685 
   
Uitgaven 4.646 5.076 
Waarvan primaire uitgaven   
Lonen/Salarissen 1.602 1.533 
Subsidies/transfers 1.557 1.385 
Kapitaaluitgaven 546 434 
Overige uitgaven 639 1.475 
Interest 302 249 
Saldo -1.272 -1.677 
   
Binnenlandse schuld in mln SRD 3.760,0 3.817,5 
Buitenlandse schuld in mln USD 1.436,4 1.214,4 
Totale schuld in mln USD 1.947,7 2.159,3 
 

Bron: Ministerie van Financien 
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Tenslotte 

Surichange Bank is niet positief gestemd over het economisch perspectief van de komende 
jaren gelet op het koopkrachtverlies, de devaluatie als gevolg van een lage deviezenvoorraad, 
die leidt tot verhoogde prijzen, toenemende criminaliteit en corruptie en een onvriendelijk 
investeringsklimaat in het algemeen waardoor investeringen negatief worden beïnvloed. Ook 
de ontwikkeling van de overheidsfinanciën baart ons zorgen m.n. toename van de leningen, 
resp. het beslag dat de verplichting tot het doen van aflossingen en het betalen van rente legt 
op de inkomsten van de overheid zonder dat er duidelijk perspectief is op vergroting van de 
staatsinkomsten. Enig lichtpunt is het herstel van de grondstofprijzen. 
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Het bedrijf van de bank 
 

Algemeen 

In dit onderdeel wordt het in het verslagjaar gevoerde beleid op de diverse beleidsgebieden 
beschreven en toegelicht. Het strategisch plan 2014 – 2016 vormt het referentiekader voor het 
gevoerde beleid in het verslagjaar. In het verslagjaar zijn de marktomstandigheden veranderd 
en zijn ook het toezicht en de richtlijnen waar SCB aan moet voldoen aangescherpt. SCB wil 
ten alle tijde voldoen aan de wensen van haar klanten. Dat is de belangrijkste doelstelling van 
de bank. Door ons in te spannen voor onze klanten, groeit het vertrouwen in de bank. Door 
onze kernwaarden consequent te hanteren als uitgangspunt bij ons handelen, verdiepen wij de 
relatie met onze klanten en kunnen we die prestaties leveren die we met onze stakeholders 
zijn overeengekomen. 

Ook in 2016 was het strategisch beleid erop gericht om onze ambitie welke is vastgelegd in 
onze visie, namelijk om zo optimaal mogelijk in te spelen op de behoefte van klanten aan 
bancaire produkten, te realiseren. In het verslagjaar is gewerkt aan de uitvoering van het 
strategisch plan 2014 – 2016, waarin de verdere verbetering van de dienstverlening aan onze 
klanten als belangrijkste doelstelling is opgenomen. De doelstelling van het verder uitbreiden 
van de governancestructuur van de bank is aangescherpt naar upgrading van de interne 
organisatie, waardoor diverse bedrijfsprocessen en rapportagelijnen in het kader van 
corporate governance zijn verbeterd. 

De andere strategische doelstellingen van de bank zijn de verhoging van de competenties van 
onze medewerkers en verdere uitbreiding van onze clientèle en daarmee vergroten van het 
marktaandeel van de bank. Door steeds in te spelen op de behoeften van onze klanten, snelle 
en professionele dienstverlening alsook bieden van concurrerende tarieven probeert SCB haar 
strategische doelstellingen te realiseren. 
 

Corporate Governance 

De bank hecht veel waarde aan goede ondernemingsbesturing. Het bestuur en de Raad van de 
bank houden rekening met de belangen van de verschillende stakeholders, inclusief de voor 
de bank relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. Vertrouwen van de 
stakeholders dat hun belangen goed en zorgvuldig worden behartigd, wordt door het bestuur  
en de Raad gezien als één van de belangrijkste waarden van de bank. 

Goed ondernemerschap, waaronder integer en transparant handelen door het bestuur, evenals 
goed toezicht hierop, waaronder het afleggen van verantwoording over het uitgeoefende 
toezicht, zijn belangrijke condities voor het stellen van vertrouwen in de bank. Deze zijn de 
twee steunpilaren waarop een goede corporate governance rust. In het verslagjaar heeft SCB 
getracht verder invulling te geven aan de naleving van de Corporate Governance Code welke 
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in 2015 geformuleerd en gepubliceerd is door de Centrale Bank van Suriname. Het bestuur en 
de Raad zijn verantwoordelijk voor de naleving van de code en leggen hierover 
verantwoording af aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en in het jaarverslag. 

SCB voldoet grotendeels aan de vereisten die door de Corporate Governance Code van de 
Centrale Bank van Suriname aan de bank worden gesteld. Op enkele punten moeten de 
procedures mogelijk worden aangescherpt. In 2017 zal hieraan verder invulling worden 
gegeven, waarna er een evaluatie zal worden gehouden teneinde te bepalen als de code van de 
Centrale Bank van Suriname op alle aspecten volledig wordt nageleefd. De SCB zal werken 
aan een eigen code welke niet zal afwijken van de code van de CBvS.  

 

De jaarrekening 

Door de recessie, de inflatie en de depreciatie van de Surinaamse dollar werden onze 
financiële resultaten in het verslagjaar sterk beïnvloed. Ook het balanstotaal als belangrijkste 
indicator van de bedrijfsomvang is hierdoor beïnvloed. Deze aspecten moeten bij het 
beoordelen van de groei van de balansposten in ogenschouw genomen worden. 

De geconsolideerde balans groeide in 2016 met SRD 221,3 miljoen ofwel 45,2% tot SRD 711 
miljoen. De stijging werd voornamelijk veroorzaakt door de herwaardering van de vreemde 
valuta activa en passiva na depreciatie van de SRD. In reële termen is er sprake van 
marginale groei geweest. 

Aan de actiefzijde van de balans was de stijging voornamelijk zichtbaar in de posten: 
Kasmiddelen, Vorderingen op bankiers, Kredieten en Overige activa. De kasmiddelen namen 
toe met SRD 51,4 miljoen, oftewel 87,6% tot SRD 110,1 miljoen per ultimo van het boekjaar. 
De post Vorderingen op bankiers nam  toe met SRD 89,6 miljoen tot SRD 256,3 miljoen, 
oftewel 53,7%. De stijging van de posten Kasmiddelen en Vorderingen op bankiers was 
voornamelijk het gevolg van de appreciatie van de vreemde valuta. De post Kredieten nam 
toe met SRD 41,2 miljoen (oftewel 19,6%) tot SRD 251,5 miljoen. De toename werd vooral 
veroorzaakt door herwaardering van de vreemde valuta kredieten. De post Overige activa 
nam toe als gevolg van ingekochte panden door de bank vanwege weinig belangstelling door 
derden bij veilingen van in dekking gegeven zekerheden door kredietnemers. 

Aan de passiefzijde van de balans was de stijging zichtbaar in de posten : Toevertrouwde 
middelen en Overige schulden. De toevertrouwde middelen door crediteuren namen met SRD 
199,8 miljoen, oftewel 44,8% toe tot SRD 645,7 miljoen. Ook hier werd de toename vooral 
veroorzaakt door herwaardering van de vreemde valuta tegoeden van crediteuren als gevolg 
van appreciatie van de vreemde valuta. De post Overige schulden nam met SRD 14,4 miljoen 
toe tot SRD 27,2 miljoen. 

Het eigen vermogen van de bank zal met goedkeuring van het winstbestemmingsvoorstel 
(toevoeging aan de Algemene Reserve) door de aandeelhouders met SRD 5,1 miljoen ofwel 
22,3% toenemen tot SRD 27,9 miljoen. De aangroei van het eigen vermogen is van groot 
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belang voor de financiële soliditeit van de bank teneinde te voldoen aan de kapitaaleisen van 
de CBvS. 

De nettowinst in het verslagjaar steeg met SRD 4,7 miljoen tot SRD 5,1 miljoen. De baten 
namen toe met SRD 11,9 miljoen oftewel 64,1% tot SRD 30,4 miljoen. De groei werd 
voornamelijk veroorzaakt door enerzijds de revaluatie van de vreemde valuta opbrengsten en 
anderzijds de verbetering van de non-performingloans. Hierdoor zijn met name de rentebaten 
positief beïnvloed, wat verder heeft geleid tot een positief effect op de rentemarge. Verder 
hebben de beleggingsopbrengsten uit schatkistpapier, opbrengsten uit het vreemde 
valutabedrijf en overige provisie-opbrengsten de totale baten positief beïnvloed. 

De bedrijfslasten stegen met SRD 4,2 miljoen of 48,8% naar SRD 12,9 miljoen. De groei van 
de bedrijfslasten werd voornamelijk veroorzaakt door hogere overige beheerskosten en 
personeelskosten. De dotatie aan de voorziening kredietrisico’s daalde tot SRD 4,3miljoen, 
een afname van SRD 4,3 miljoen. 

Grafiek 5      Ontwikkeling balanstotaal (in mln SRD) 
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Grafiek 6                             EBITDA (in mln SRD) 

 
 

 

Grafiek 7     Ontwikkeling van de totale aangetrokken middelen (in mln SRD) 
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Grafiek 8   Samenstelling van de aangetrokken middelen per 31 december 2016 

 
 

 

Grafiek 9   Ontwikkeling van de totale kredietportefeuille per 31 december 2016 (in mln SRD) 
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Internal Audit  

De afdeling Internal Audit (IAD) ondersteunt het bestuur bij het nemen van beslissingen en 
de RvC bij het houden van toezicht op de organisatie. Zij toetst de opzet, bestaan en werking 
van de interne beheersmaatregelen. De audits zijn bedoeld om onafhankelijk vast te kunnen 
stellen of de interne risicobeheer- en controlesystemen  binnen de bank goed werken.  

De IAD rapporteert simultaan aan de Audit Committee en het bestuur (tweevoudige 
rapportagelijn). Dit versterkt de onafhankelijke positie van de afdeling en benadrukt haar rol 
als third line of defence. In 2016 is in opdracht van de Raad, BDO Business Advisory gestart 
met een doorlichtingtraject op de afdeling IAD teneinde deze afdeling verder in te richten 
conform CBvS richtlijn nr. 8: Interne Audit afdeling bij kredietinstellingen. Dit traject wordt 
in 2017 afgerond. De IAD medewerkers zijn gedurende dit doorlichtingtraject verder 
getraind. 

Ook zijn de Risk Based Audits uit het Internal Audit Jaarplan 2016 uitgevoerd om 
aanvullende zekerheid te geven aan het bestuur en de Audit Committee over de interne 
beheersingsmaatregelen. Hierbij is de samenwerking met de tweede verdedigingslinie (Risk 
Control en Compliance) verder geïntensiveerd. De IAD heeft in het verslagjaar een aantal 
operational audits uitgevoerd, waarbij de focus vooral lag op de beoordeling van de interne 
beheersingsvraagstukken binnen de diverse processen. De verrichtingen en bevindingen zijn 
vastgelegd in audit rapporten. Naast de waarde van deze rapporten voor het management en 
de Audit Committee, vormen deze ook een belangrijke steun voor de werkzaamheden van de 
externe accountant inzake de jaarrekeningcontrole en bij de onsite inspektie door de Centrale 
Bank van Suriname.  

 

Risk Control 

Het nemen van risico’s is inherent aan het bankieren. Ter waarborging van een effectieve 
beheersing van deze risico’s hanteren wij een  ̍enterprisewide̍ benadering die gestoeld is op 
het ̍ threelines of defence ̍ governance model , waarbij de verantwoordelijkheid voor 
risicobeheer binnen de bank op drie niveaus wordt gedragen. De primaire 
verantwoordelijkheid voor het identificeren en beheersen van de risico’s verbonden aan de 
bedrijfsactiviteiten wordt gedragen door de first line of defence, welke wordt gevormd door 
het lijnmanagement. De onafhankelijke risicobeheersfunctie die verantwoordelijk is voor het 
ontwikkelen van het risicobeleid en de procedures, het beoordelen van risico’s en 
beheersmaatregelen en het adviseren aan de first line over risico-acceptatie en eventuele 
verbeteringen van beheersmaatregelen, vormt de second line of defence. Zij is 
verantwoordelijk voor de monitoring van risico’s in verhouding tot de vastgestelde 
risicolimieten (risk appetite). De afdeling Risk Control vormt samen met de afdeling 
Compliance de risicobeheerfunctie. 

De scope van Risk Control betreft de strategische, financiële en operationele risico’s, terwijl 
die van Compliance betrekking heeft op de compliance en juridische risico’s. De third line of 
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defence wordt gevormd door de Internal Audit Department (IAD), welke onafhankelijk van 
de first en second line, de effectiviteit van de interne beheersingsmaatregelen beoordeelt en 
ook adviseert over mogelijke verbetering. De verslechtering van het macro-economisch 
klimaat van Suriname, met als gevolg wisselkoersinstabiliteit en hoge inflatie, heeft zijn 
weerslag gehad op het bankwezen, waarbij met name de krediet-, liquiditeits- en 
solvabiliteitsrisico’s sterk zijn toegenomen. Wij hebben in het verslagjaar een verdere 
evaluatie gemaakt van onze Enterprise Risk Management (ERM) framework en het 
risicomanagementbeleid van onze bank verder aangescherpt. 

Zo hebben wij ons beleid met betrekking tot kredietacceptatie en kredietbewaking aangepast 
teneinde het risico dat wij als gevolg van een slechte aflossingsdiscipline bij debiteuren 
verliezen leiden, te minimaliseren. Daarnaast hebben wij onze dagelijkse en maandelijkse 
liquiditeitsmanagement verder aangescherpt, waarbij de dagelijkse beschikbare liquiditeit in 
SRD, EUR en USD adequaat wordt gerelateerd aan de verwachte opvragingen. Onze 
instelling hecht grote waarde aan het steeds voldoen aan de solvabiliteits- en 
liquiditeitsvoorschriften van de CBvS die de basis vormen voor een gezond bankbedrijf. Wij 
monitoren de ontwikkeling van de BIS ratio nauwgezet en hebben reeds acties ondernomen 
om deze ratio verder te verbeteren. 

 

Compliance 

In het verslagjaar is wederom veel aandacht besteed aan de aanscherping van ons compliance 
beleid en de facilitering van de bankbrede inbedding hiervan. Zo werd het 
cliëntacceptatiebeleid (Know Your Customer) verbeterd en in lijn gebracht teneinde de 
compliance risico’s te beheersen. Ook zijn de activiteiten voor het updaten van het gehele 
cliëntenbestand voortgezet. Het doel hiervan is het actualiseren van de gegevens van alle 
rekeninghouders zoals vereist door ons cliëntacceptatiebeleid. 

De afdeling compliance werd kwalitatief en kwantitatief versterkt middels het aantrekken van 
personeel en continue (bij)scholing en training van de compliance officer en zijn medewerker 
conform het daarvoor opgesteld trainingsprogramma. Met als doel het bewustzijn bij alle 
medewerkers permanent te vergroten op het gebied van compliance, integriteit, het tegengaan 
van witwassen en terrorismefinanciering, cliëntacceptatie en transactiemonitoring heeft de 
compliance afdeling in het verslagjaar diverse trainingssessies verzorgd.  

In 2016 is in opdracht van de Raad, BDO Business Advisory gestart met een 
doorlichtingstraject op de compliance afdeling teneinde deze afdeling verder in te richten 
conform de door CBvS gestelde eisen. Dit traject wordt in 2017 afgerond. De compliance 
medewerkers zijn gedurende dit doorlichtingtraject verder getraind. 

De FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) regelgeving van de Amerikaanse 
overheid, waarbij financiële instellingen dienen na te gaan of bepaalde van hun klanten 
mogelijk belastingplichtig zijn in de USA, is sinds medio 2014 in werking getreden. 
Surinaamse banken zijn sindsdien verplicht om hieraan te voldoen. De Surinaamse 
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Bankiersvereniging heeft reeds het initiatief genomen om in sectorverband de FATCA 
compliance programma’s bij de lokale banken aan te scherpen, ter verkleining van het risico 
van non-compliance. De Surichange Bank ondersteunt dit initiatief. 

In februari 2016 werd met algemene stemmen in de Nationale Assemblee de wetgeving 
inzake tegengaan van het witwassen van gelden en/of financiering van terrorisme verscherpt, 
waardoor een dreigende blacklisting van ons land door de Financial Action Task Force 
(FATF) werd voorkomen. De overheid zal haar beleid continu moeten evalueren teneinde het 
AML/CTF risicoprofiel van Suriname te verbeteren. Gezien het grote belang dat buitenlandse 
financiers en banken hieraan hechten, bij beoordeling van het landenrisico, is dit van grote 
importantie. 

 

Human Resources en Marketing 

Het HRM beleid heeft zich in het verslagjaar gericht op de competentie ontwikkeling van 
onze medewerkers en verdere upgrading van de HR functie. De ontwikkelingen op het gebied 
van met name de klantbehoeften, risicobeheersing en regelgeving enerzijds en anderzijds 
intern organisatorische aanpassingen om effectief te kunnen inspelen op deze 
ontwikkelingen, doen een relatief groot beroep op de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen 
van onze medewerkers. De hiervoor noodzakelijke competenties dienen in relatief korte tijd 
eigen gemaakt te worden, hetgeen het belang van een goed functionerende performance 
beoordelingscyclus accentueert. 

Personeelsbestand 
Surichange Bank N.V. is een jonge, ambitieuze en op groei gerichte organisatie. De recente 
organisatorische veranderingen hebben in het verslagjaar gezorgd voor 
doorstroommogelijkheden naar nieuwe functies. In 2016 telde ons personeelsbestand 64 
medewerkers, onderverdeeld in 25 mannelijke medewerkers en 39 vrouwelijke medewerkers. 
Er was een instroom van 5 medewerkers en een uitstroom van 6 medewerkers, waarvan 1 
medewerker ons helaas is komen te ontvallen. 

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

Kerncijfers medewerkers 2016 2015 
Aantal medewerkers jaar ultimo 64 65 
Verhouding man/ vrouw 25/39 25/ 40 
Instroom 5 15 
Uitstroom 6 8 

 
Passend bij de groei van het bedrijf, hebben we ook verscheidene nieuwe medewerkers 
mogenverwelkomen.  
Om optimaal te kunnen bijdragen aan de groei en de ambities van de Surichange Bank, zullen 
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er in het komend jaar vervolgstappen worden gemaakt met verdere professionalisering van 
processen binnen het HR gebied. 

 

Onderwijsondersteuning 

In het verslagjaar hebben wij twee studenten van het IMEAO en twee studenten van de Anton 
de Kom Universiteit 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 2016 heeft HRM een Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO) verricht onder het 
personeel, waarvan de resultaten in oktober met het bestuur zijn besproken. Ook in 2016 is 
veel aandacht geschonken aan de verdere ontwikkeling van de competenties van onze 
medewerkers. Hierbij is kennisoverdracht in de vorm van on the job trainingen belangrijker 
geworden voor onze lerende organisatie. Hierop is onder andere ingespeeld door 
trainingsmogelijkheden aan te bieden aan diverse medewerkers op het gebied van onder 
andere ICT, riskmanagement, financieelmanagement, audit en HBO Human Resource 
Management. 

Om de veiligheid in en om het SCB bankgebouw verder te verhogen hebben enkele 
medewerkers trainingen gehad in Bedrijfshulpverlening. Bij ongewenste gebeurtenissen die 
de veiligheid en/of gezondheid van medewerkers, klanten en andere aanwezigen bedreigen, 
zoals brand en ongevallen, zal er hulp kunnen worden verleend door een speciaal getrainde 
groep van 10 medewerkers oftewel BHV’ers. 

 

Marketing 

De betrokkenheid met de samenleving heeft de SCB ook dit jaar uitgedragen middels 
ondersteuning van het welzijn van bepaalde doelgroepen binnen de samenleving. Diverse 
organisaties werden door middel van donaties bedacht. Er werd invulling gegeven door het 
ondersteunen van projecten op het gebied van sport, cultuur, gezondheid en onderwijs. 

 

Consumer Products & Services 

De afdeling Consumer Products & Services houdt zich voornamelijk bezig met het 
aantrekken en beheren van spaar- en girogelden en lange termijn beleggingen (termijn 
deposito’s). In 2016 is de primaire doelstelling voor deze commerciële afdeling volledig 
gerealiseerd. De toevertrouwde middelen door crediteuren namen met SRD 199,8 miljoen, 
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ofwel 44,8% toe tot SRD 645,7 miljoen. De toename van de crediteurenportefeuille was meer 
dan wat geprojecteerd was voor het verslagjaar. Ook hier werd de toename vooral 
veroorzaakt door herwaardering van de vreemde valuta tegoeden van crediteuren als gevolg 
van appreciatie van de vreemde valuta. Deze afdeling, waar ook Cash handling, Information 
desk en Customer Services zijn ondergebracht, staat voor een optimale en professionele 
dienstverlening dagelijks in contact met onze cliënten. De primaire doelstellingen voor deze 
afdeling zijn met name het aantrekken van nieuwe klanten voor de bank en het behouden van 
bestaande klanten die actief bankieren bij de Surichange Bank.  

 

Facilities 

De afdeling Facilities houdt zich voornamelijk bezig met het verstrekken en beheren van 
consumptieve en commerciële kredieten. In 2016 is de primaire doelstelling voor deze 
commerciële afdeling met name het verstrekken van voldoende nieuwe kredieten niet 
volledig gerealiseerd. De realisatie als gevolg van herwaardering van de vreemde valuta 
kredieten overtroffen  de projecties wel hetgeen positief doorwerkte op de batenontwikkeling. 
In het verslagjaar zijn de overige commerciële doelen van de bank volledig gerealiseerd. De 
kredietportefeuille per ultimo 2016 nam toe met SRD 41,2 miljoen tot SRD 251,5 miljoen. 
De toename werd vooral veroorzaakt door herwaardering van de vreemde valuta kredieten. In 
reële termen is er sprake van marginale groei geweest.  

Onze beleggingen in schatkistpromessen van de Republiek Suriname stegen met SRD 5,6 
miljoen tot SRD 42,4 miljoen. De toename van de kredietverlening aan de private sector en 
aan de overheid (schatkistpapier) bedroeg SRD 46,7 miljoen ofwel 18,9%.     
Onze dollariseringratio in de geconsolideerde kredietverlening liep op met 17 procentpunt tot 
66 %.De stijging is veroorzaakt door de herwaardering van de vreemde valuta kredieten na de 
depreciatie van de Surinaamse dollar. Ons beleid inzake terugdringing van de US 
dollarisering van de kredietportefeuille zal onverkort worden voortgezet. 

De kwaliteit van onze kredietportefeuille nam toe, wat tot uiting kwam in een daling van de 
non-performing ratio en de lagere dotatie aan de voorziening kredietrisico’s. Dit is mede te 
danken aan de verdere aanscherping van het krediet- en incassobeleid door het bestuur, 
waardoor debiteuren met achterstanden sneller en effectiever aangepakt kunnen worden.  
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Grafiek 10 De sectorale spreiding van de kredietportefeuille per 31 december 2016 (in duizenden SRD) 

 
 

 

Grafiek 11 Samenstelling kredietportefeuille in SRD en vreemde valuta per 31 december 2016 
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Grafiek 12 Samenstelling kredietportefeuille in SRD per 31 december 2016 (in duizenden SRD) 

 
 

 

Global Transactional Services 

De afdeling Global Transactional Services is belast met het verwerken van alle 
overschrijvingen – zowel lokaal als internationaal – en het verwerken van alle girale 
transacties via het Nationaal Elektronisch Betaalsysteem (SNEPS), waarop alle lokale banken 
in Suriname zijn aangesloten. De Centrale Bank van Suriname is belast met de implementatie 
van dit SNEPS project samen met deskundigen uit het buitenland. Dit betaalsysteem 
faciliteert de settlement van chequebetalingen in het interbancaire betalingsverkeer. In 2016 
is verder gewerkt aan de implementatie van fase 3 van het SNEPS betaalsysteem. Deze fase 
is in de eerste helft van 2017 succesvol afgerond. 

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). Ook de bancaire overmakingen (overmakingen op een rekening in 
het buitenland) en de "Fast Money Transfers" via ons agentschapsverhouding met Suri-
Change B.V. in Nederland, behoren  tot  een van de dagelijkse activiteiten van deze afdeling. 
Verder is deze afdeling belast met de rapportering aan de CBvS van de deviezen transacties 
(in- en verkopen) van vreemde valuta.  
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Administration & Reporting 

De voornaamste taak van de afdeling Administration & Reporting is het verzamelen, 
registreren, analyseren en rapporteren van zowel financiële als niet financiële informatie aan 
het bestuur en de Centrale Bank van Suriname. Ook in 2016 is veel aandacht besteed aan het 
voorzien in meer gedetailleerde informatie, maar ook aan een hogere informatiekwaliteit. 
Informatie moet daarnaast op de meest efficiënte en effectieve manier worden geleverd aan 
de business om de besluitvorming adequaat te ondersteunen. Deze afdeling is in het kader 
van de maandstaatrapportage met diverse bijlagen en overige rapportages naar de Centrale 
Bank van Suriname dagelijks daarmee in contact  en is daardoor  uitgegroeid tot een 
volwaardige gesprekspartner voor de Bank. De afdeling Administration & Reporting stelt niet 
alleen rapporten samen, maar werkt ook aan uitgebreidere analyses die de basis vormen voor 
verdere bedrijfsontwikkelingen. Het continu aanscherpen van het Management Information 
System (MIS) ter verbetering van de managementrapportages alsmede het inzichtelijk maken 
en doorlichten van de  administratieve processen, waarbij de nadruk wordt gelegd op een 
gedegen analyse van de kosten en opbrengsten en diverse jaarrekeningposten  behoren tot één 
van de dagelijkse werkzaamheden van deze afdeling. 

Gedurende het verslagjaar heeft de afdeling Administration & Reporting veel werk verzet 
teneinde te kunnen voldoen aan diverse richtlijnen en  rapportage eisen van de Centrale Bank 
van Suriname. 

 

Information Technology Services 

De toepassing van de informatietechnologie is niet meer weg te denken binnen de moderne 
bedrijfsvoering. Ook bij Surichange Bank is dit het geval. Door goed IT beleid en strategie te 
ontwikkelen, is de bank in staat geweest haar processen efficiënter en effectiever in te richten. 
Dit komt tot uiting in de solide producten en diensten die de bank te bieden heeft. Om steeds 
te voldoen aan de behoeften van de nieuwe trends in banking (mobile banking, electronische 
markt) zal de komende jaren worden geïnvesteerd in hardware, software en wederom in 
training van het IT-personeel. 

De belangrijkste doelstellingen van de afdeling Information Technology Services, die 
verantwoordelijk is voor de automatisering van onze bedrijfsprocessen, alsmede voor het 
ontwikkelen en beheren van de IT-infrastructuur en applicaties, zijn een effectieve 
ondersteuning geweest voor de beheersing van met name de business continuity en IT 
security risico’s van de bank. De business continuity en IT-security kwetsbaarheden en 
risico’s zijn bepalend voor de IT projecten die naar prioriteitstelling worden uitgevoerd. 
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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 erkentelijk voor de 
vruchtbare samenwerking en onze gewaardeerde klanten voor hun business, loyaliteit en het 
gestelde vertrouwen.  

 

Paramaribo, 8 augustus 2017 

 

 

Bestuur Surichange Bank N.V. 

Dhr. R. Merhai, Chief Executive Officer (gedefungeerd d.d. 31 mei 2017)   
Dhr. drs. S.P. Mathura QT, Chief Executive Officer 
Dhr. W. Ramautarsing MBA, Deputy Chief Operations 
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Jaarrekening 2016 
Balans per 31 december 2016 (vóór resultaatbestemming) 

Activa     

(in duizenden SRD)  2016  2015 

Kasmiddelen   110.127  58.695 

Vorderingen op bankiers  256.315  166.762 

Schatkistpapier  42.371  36.773 

Kredieten  251.455  210.269 

Onroerende goederen en bedrijfsmiddelen  6.266  6.427 

Overige activa  41.604  5.690 

Overlopende activa  2.826  5.056 
     

Totale activa  710.964  489.672 
 

Passiva     

(in duizenden SRD)  2016  2015 

Toevertrouwde middelen  645.728  445.884 

Overige schulden  27.242  12.815 

Overlopende passiva   9.965  8.022 

Voorzieningen  178  182 

     

Eigen vermogen     

Kapitaal   4.500  4.500 

Agioreserve   1.350  1.350 

Algemene reserve  15.628  15.280 

Herwaarderingsreserve  1.291  1.299 

  22.769  22.429 

Resultaat lopend boekjaar  5.082  340 

  27.851  22.769 
     
Totale passiva   710.964  489.672 
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Winst- en Verliesrekening over 2016 
(in duizenden SRD)  2016  2015 

Baten     

Rentebaten   44.695  28.288 

Rentelasten  25.918  19.276 

Rentemarge  18.777  9.012 
Beleggingsopbrengsten  3.753  3.456 

Opbrengsten vreemde valutabedrijf   4.834  3.883 

Provisie en overige baten  3.085  2.204 

  30.449  18.555 
Lasten     

Personeelskosten  8.031  5.392 

Afschrijvingen  691  874 

Overige beheerskosten  4.910  3.170 

Bijzondere waardevermindering ingekochte panden  4.557  - 

DotatieVoorziening dubieuze debiteuren  4.319  8.587 

  22.508  18.023 
     

Resultaat vóór belastingen  7.941  532 

Inkomstenbelasting   2.859  192 

Resultaat ná belastingen  5.082  340 
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Kasstroomoverzicht over 2016 
(in duizenden SRD)  2016  2015 

Kasstroom uit operationele activiteiten     

Resultaat vóór belastingen  7.941  532 

Afschrijvingen  691  874 

  8.632  1.406 
Aanpassing voorzieningen  -4  -5 

     
Mutatie vorderingen op bankiers  -89.553  -76.847 

Mutatie schatkistpapier  -5.598  2.200 

Mutatie kredietverlening  -41.186  3.547 

Mutatie overige- en overlopende activa  -33.684  -1.775 

Mutatie toevertrouwde middelen  199.844  80.834 

Mutatie overige schulden en overlopende passiva  14.452  2.960 

  44.275  10.919 
Betaalde inkomstenbelasting  -941  -1.851 

  43.334  9.068 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten     

Investeringen in materiële vaste activa (netto)  -530  -202 

     

Mutatie kasmiddelen   51.432  10.267 
Kasmiddelen begin van het boekjaar  58.695  48.428 

Kasmiddelen eind van het boekjaar  110.127  58.695 
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Toelichting op de jaarrekening 
 

Algemeen 
 

Toegepaste standaarden 

 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor 
financiële verslaggeving, uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

Verbonden partijen 

Als verbonden partijen worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende 
zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen kunnen worden aangemerkt als verbonden 
partijen. Ook de statutaire directie, andere sleutelfunctionarissen in het management van de 
vennootschap en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. 

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. Als de 
schattings-wijziging ook betrekking heeft op toekomstige perioden vindt wijziging 
prospectief plaats in de hiervoor relevante perioden.  

Schattingswijziging 

In het boekjaar 2014 heeft een schattingswijziging plaatsgevonden als gevolg van de 
doorvoering van de nieuwe richtlijn van de Centrale Bank van Suriname die per 1 juli 2014 is 
ingegaan terzake 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 richtlijn. De overgangsregeling houdt in dat over het verschil in 
de voorziening tussen de oude en de nieuwe richtlijn er per ultimo 2015 reeds 50% en ultimo 
2016 reeds 75% moet zijn meegenomen ten laste van het resultaat. 
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Ter zake de kredietclassificatie en bepaling van de voorziening gelden de hiernavolgende 
minimum eisen: 

Voldoende door de kredietinstelling te bepalen 
Speciale vermelding 5% 
Substandaard 20% 
Dubieus 50% 
Oninbaar 100% 
 

De classificering van kredieten onder ‘speciale vermelding’ en ‘substandaard’ verhogen de 
voorziening significant ten opzichte van 2015. De minimum eisen onder deze classificering 
heeft invloed 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 aan het eind van het jaar 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 die ontstaan bij de waardering van de valutaposities worden, evenals de 
resultaten ontstaan bij de in- en verkoop van vreemde valuta, in de winst- en verliesrekening 
opgenomen onder de post ‘Opbrengsten vreemde valutabedrijf’. 

De voor omrekening in lokale valuta gebruikte koersen per balansdatum zijn als volgt: 

  2016  2015 
USD  7,354  3,960 
EUR  7,687  4,327 

 

 

Grondslagen van waardering 
 
Kasmiddelen 

Deze betreffen de wettige betaalmiddelen zowel in SRD als vreemde valuta en direct 
opeisbare vorderingen op de Centrale Bank van Suriname c.q. kasreserves aangehouden bij 
de Centrale Bank van Suriname. De kasreserve staan niet ter vrije beschikking van de SCB. 
De kasmiddelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.  
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Vordering op 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 9% 
per jaar (2015: 9%).  

 

Kredieten 

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

 

Onroerende goederen en bedrijfsmiddelen 

De gebouwen en terreinen zijn tegen de actuele waarde opgenomen vermeerderd met 
investeringen nadien en voorts verminderd met lineair berekende afschrijvingen op gebouwen 
welke zijn gebaseerd op de economische levensduur van 50 jaar. De actuele waarde is 
ontleend aan taxatie van een beëdigde makelaar/taxateur van 31 mei 2006. Herwaardering 
vindt in de regel plaats eens in de drie jaren, tenzij door markante prijsontwikkelingen 
daartoe eerder aanleiding bestaat. Hertaxatie heeft in 2016 niet plaatsgevonden en in 2017 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 inkomstenbelastingtarief 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 331/3% beloopt en voor overige kantoorinventarissen 20% per jaar. 
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Overige activa en overlopende activa 

Voor zover in het voorgaande niet anders is vermeld, worden de schulden en overlopende 
passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

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. 

 

Overige schulden en overlopende passiva 

Voor zover in het voorgaande niet anders is vermeld, worden de schulden en overlopende 
passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Swaps 

Op 31 december 2016 had Surichange Bank N.V. voor een bedrag vanUSD 3.910.483 en 
Euro5.373.741(2015: USD 3.910.483 en Euro 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 activa opgenomen als meerwaardeSwap deals. 

 

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 
inkomstenbelastingtarief. De voorziening valt vrij naarmate vanwege afschrijvingen het 
verschil tussen de bedrijfseconomische- en fiscale waardering kleiner wordt, ter nivellering 
van de werkelijk te betalen belasting, zodat het in de winst- en verliesrekening opgenomen 
resultaat vóór belastingen in overeenstemming is met de normale belastingdruk. 

De pensioenen zijn via een collectieve pensioenverzekering herverzekerd bij Assuria 
Levensverzekering N.V.  
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Grondslagen van resultaatbepaling 

De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen 
van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten 
worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Lasten worden in 
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De inkomstenbelasting in de 
resultatenrekening wordt berekend over het resultaat vóór belastingen tegen het gangbare 
vennootschappelijke tarief, rekening houdend 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. 

 

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht 

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 kasmiddelen in vreemde valuta zijn in het kasstroomoverzicht 
verwerkt in het resultaat vóór belastingen. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2016 (in duizenden SRD) 

  2016  2015 
Kasmiddelen  110.127  58.695 
Onder dit balans hoofd zijn opgenomen de voorraad 
kasmiddelen in Surinaams courant en in vreemde 
valuta. 

 
 

 
 

     

Vordering op bankiers  256.315  166.762 
Betreft de vorderingen in rekening-courant op de 
binnenlandse en buitenlandse banken alsook de  
kasreserve en overige vorderingen op de CBvS. 

 
 

 
 

     

Schatkistpapier     
De onder dit hoofd opgenomen schatkistpapier, welke 
ten laste van de Staat zijn uitgegeven door de CBvS, 
zijn gewaardeerd tegen de nominale eind waarde per 
balansdatum. 

 

42.371 

 

36.773 

     

Kredieten  251.455  210.269 
Onder deze post zijn opgenomen de vorderingen uit 
hoofde van kredietverlening onder aftrek van waar 
nodig geacht specifieke voorzieningen voor dubieuze 
debiteuren.  

 

 

 

 

     

Onroerende goederen en bedrijfsmiddelen  6.266  6.427 
De investeringen in het lopend boekjaar hebben vooral 
betrekking op de aanschaf van kantoorinventarissen en 
kantoormachines. 

 
 

 
 

Onroerende goederen     
Boekwaarde begin van het jaar  5.527  5.707 
Bij : investeringen - netto  40   
Bij : onderhanden werken gebouwen  75   
Af: afschrijvingen  -159  -180 
Boekwaarde eind van het jaar  5.483  5.527 
     

Bedrijfsmiddelen     
Boekwaarde begin van het jaar  900  1.392 
Bij: investeringen–netto  416  202 
  1.316  1.594 
Af: afschrijvingen  -533  -694 
Boekwaarde eind van het jaar  783  900 
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  2016  2015 

Overige activa  41.604  5.690 
Deze post bestaat voornamelijk uit een rekening-
courantvordering op Suri-Change B.V. uit hoofde van 
ingekomen overmakingen en de meerwaarde op 
SWAP deals Centrale Bank van Suriname. 

 

 

 

 

     
Overlopende activa  2.826  5.056 
Hieronder zijn opgenomen vooruitbetaalde bedragen, 
nog te verrekenen posten met cliënten (overgemaakte 
gelden) en de vordering op de fiscus 

 
 

 
 

 

 

  2016  2015 

Toevertrouwde middelen   645.728  445.884 
Hieronder zijn opgenomen de door de klanten 
toevertrouwde middelen, gespecificeerd als volgt: 

  
 

 

- Spaargelden  253.253  159.608 

- Depositogelden  290.360  197.543 

- Giro tegoeden   102.115  88.733 

     

Overige schulden  27.242  12.815 
Deze post betreft diverse verplichtingen z.a.: uit te 
betalen overmakingen, uit te betalen kredieten en 
overige financiële transacties. 

 
 

 
 

     

Overlopende passiva  9.965  8.022 
Dit betreft voornamelijk nog te betalen deposito rente 
en nog af te rekenen assurantiepremie.  

 
 

 
 

     
Voorzieningen  178  182 
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. 
 

  2016  2015 

Kapitaal  4.500  4.500 
     
Agioreserve  1.350  1.350 
     

Algemene reserve     

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:     

Stand begin van het jaar  15.280  12.265 

     
Nettowinst vorig boekjaar  340  3.007 

Gerealiseerde herwaardering  8  8 

Stand eind van het jaar  15.628  15.280 
     

Herwaarderingsreserve     

Het verloop in de herwaarderingsreserve is als volgt:     

Saldo begin van het jaar  1.299  1.307 

Gerealiseerde herwaardering  -8  -8 

Saldo eind van het jaar  1.291  1.299 
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Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2016 (in duizenden SRD) 

  2016  2015 

Rentemarge  18.777  9.012 
Hieronder is het voordelig saldo tussen de rentebaten van 
de uitzettingen en de rentelasten van de toevertrouwde 
middelen opgenomen. 

 
 

 
 

     

Beleggingsopbrengsten  3.753  3.456 
De post beleggingsopbrengsten heeft betrekking op het 
rendement genoten op beleggingen bij de CBvS in 
schatkistpapier en buitenlandse banken. 

 
 

 
 

     

Opbrengst vreemde valutabedrijf  4.834  3.883 
Dit betreft de met vreemde valutahandel behaalde 
koersresultaten en provisiebaten. 

 
 

 
 

     

Provisie en overige baten  3.085  2.204 
Onder dit hoofd zijn opgenomen baten uit de 
kredietverlening, exclusief rente, diensten verleend in het 
binnen- en buitenlandse betalingsverkeer alsmede het 
assurantiebedrijf. 

 

 

 

 

     

Personeelskosten   8.031  5.392 
Hieronder zijn de salarissen en sociale lasten van het 
personeel opgenomen.  

  
 

 

     

Afschrijvingen   691  874 
Deze post betreft de afschrijving op onroerende goederen 
en bedrijfsmiddelen. 

  
 

 
     

Overige beheerskosten  4.910  3.305 
Hieronder zijn onder andere opgenomen algemene 
kosten, kantoorkosten en huisvestingskosten. 

  
 

 

     
Bijzondere waarde verminderingen ingekochte 
panden 

 4.557 
 

- 

De ingekochte panden en terreinen op de veiling zijn 
gewaardeerd tegen de kostprijs. In het onderhavige 
boekjaar is sprake geweest van bijzondere waarde 
verminndering ad SRD 4.557 en verwerkt in de winst-en 
verliesrekening onder de post “bijzondere 
waardevermindering ingekochte panden”. 
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  2016  2015 

Dotatie Voorziening dubieuze vorderingen  4.319  8.452 
De toevoeging aan de voorziening voor dubieuze 
vorderingen heeft voornamelijk betrekking op ‘non 
performing’ investeringskredieten.  

 
 

 
 

     

Inkomstenbelasting  2.859  192 
De commerciële belastingdruk bedraagt 36% van de 
winst vóór belastingen ad SRD 7.941 duizend, uitkomend 
op SRD 2.859 duizend; (2015: ca. SRD 192 duizend). 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
Aan: De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Surichange Bank N.V. 

 

 

A.  Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016 

Ons oordeel 

Wij hebben de in dit jaarverslag op pagina 37 tot en met 49 opgenomen jaarrekening 2016 van 
Surichange Bank N.V., te Paramaribo gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 
grootte en de samenstelling van het vermogen van Surichange Bank N.V. per 31 december 
2016 en van het resultaat en kasstromen over 2016 in overeenstemming met algemeen 
aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. De balans per 31 december 2016; 
2. De volgende overzichten over 2016: 

De winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht over 2016; en  
3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 
 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd in overeenstemming met de door onze beroepsorganisatie 
uitgevaardigde controlestandaarden. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van De Surichange Bank N.V. zoals vereist door de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels. Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende 
en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
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B.  Verklaring over de in dit rapport opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit: 

• Het verslag van de directie; 
• De overige gegevens. 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met 
de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden. 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de 
jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening 
in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. In dit 
kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is 
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te 
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten 
in de jaarrekening. 
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat 
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te 
geven oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen 
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De 
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de 
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de door onze 
beroepsorganisatie uitgevaardigde controlestandaarden, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en 
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.  
Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan 
bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken 
of het doorbreken van de interne beheersing; 
 

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van 
de interne beheersing van de entiteit; 
 

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

 
• Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen 
dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 
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Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze 
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe 
leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

 
• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 

opgenomen toelichtingen; en 
 
• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties 

en gebeurtenissen. 
 

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande 
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle 
naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne 
beheersing. 

 

 

Paramaribo, 8 augustus 2017 

 

BDO Asurance 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. TjonSoeTsoi, Head 
Tel: 471151 ext. 237 
 
General Affairs  
K. Binda, Head 
Tel: 471151 ext. 235 
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