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Paramaribo - Met een vooropgestelde visie om na 3 jaren van operatie op een break-
even point te zitten, is de Surichange Bank erin geslaagd om binnen een jaar winst te 
boeken. 
 
En die ziet er comfortabel uit. De winst vóór belastingen bedroeg SRD 707.000. Het deel van 
de fiscus is SRD 254.000, wat betekent dat er een nettowinst overblijft van SRD 453.000. 
Besloten is om dit aan de algemene reserve toe te voegen. Daarenboven is de balansgroei 
van de achtste bank, zoals ze zich zelf noemen, in Suriname met 478 procent toegenomen. 
“Dat betekent dat we van een SRD tot wel bijna vijf SRD hebben gemaakt,” zegt directielid 
Ewald Joemratie. “Dat we deze groei zo snel hebben kunnen boeken, komt door het 
vertrouwen die de cliënten in ons stellen. Maar ook het beleid dat we hebben uitgestippeld en 
de doelstellingen die we daarvan hebben weten te realiseren.” 
Volgens hem is het bestaansrecht van de Surichange Bank hiermee bewezen, omdat het zeer 
zelden voorkomt dat een onderneming binnen een jaar winstgevend wordt. Dat Surichange 
Bank al winst boekt in haar eerste jaar, betekent niet dat de leiding van de bank hard van 
stapel zal lopen.  
President-commissaris Chan Baidjnath Misier, voegt zich ook bij het gesprek en benadrukt dat 
zijn organisatie erop uit is om steeds goedkopere producten en diensten aan de cliënten te 
bieden. “Kijk we zijn er niet uit om eigen Surinamers uit te buiten, we zijn er om te helpen en 
zaken te ontwikkelen; doel is om de rentes nog verder omlaag te brengen. 
In het uitgegeven jaarverslag van de bank, dat door BDO AbrahamsRaijman & Partners 
Assurance NV is gecontroleerd, staat dat “internationale, nationale en sectorale 
ontwikkelingen met als resultante een redelijk macro-economische stabiliteit, bijgedragen 
hebben aan het resultaat van de bank.”-. 
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