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Paramaribo -  ‘Het kredietbedrijf binnen de Surichange Bank N.V, de overmakingen en 
provisies hebben geresulteerd in de nettowinst van SRD 453.000 voor de SCB in december 
2006.’ Dit zei de directeur van SCB, Stanley Mathura, in het vraaggesprek met DBS. Wat 
ook heeft bijgedragen tot de behaalde winst in 2006, zijn de lage tarieven van de Surichange 
Bank N.V. die worden gehanteerd. ‘ Hiermede hebben wij als bankinstelling duidelijk 
kunnen aantonen dat wij ondanks de lage tarieven, toch winst hebben kunnen boeken, terwijl 
wij, zoals in het businessplan opgenomen, verwacht hadden het break-even punt in het derde 
jaar te bereiken.  
 
Indien wij totaal commercieel zouden draaien, dan zouden wij als bankinstelling een 
verdubbelde winst hebben. Maar in het belang van de cliënten worden de tarieven zo laag 
mogelijk gehouden. Rekening houdend met de forse investering die een pas opkomende bank 
doet , zou er pas na drie jaren break- even gespeeld kunnen worden, terwijl wij reeds in het 
eerste jaar een groei bereikt hebben.’ Ook het publiek dat vertrouwen stelt in de Surichange 
Bank, is naar woorden van de SCB- directeur een goede indicatie van het groeiende 
vertrouwen in de bank. ‘SCB telt momenteel meer dan zevenduizend rekeninghouders. 
 
Het bereikte resultaat ad SRD 453.000 wordt niet uitgekeerd aan de aandeelhouders, maar in 
de algemene reserve gestopt met als doel het eigen vermogen te versterken. Het resultaat van 
SCB voor aftrek van belastingen bedroeg in december 2006 SRD 707.000. Na aftrek van 
belastingen ad SRD 254.000 resteert er een bedrag van SRD 453.000. SCB is in mei 1996 
opgericht en heeft in september 2005 haar deuren geopend voor het publiek. In het 
businessplan is ervan uitgegaan dat de SCB haar break - even punt pas na 3 jaren zal 
bereiken. Echter heeft de bank kans gezien het eerste boekjaar af te sluiten met een 
brutowinst, hetgeen enerzijds impliceert dat onze bank haar bestaansrecht heeft bewezen ,’ 
aldus Mathura.  


