Missie
De Hakrinbank biedt als innovatieve en dynamische instelling
haar klanten een integraal pakket van hoogwaardige financiële diensten aan.
Deskundige medewerkers leveren in teamverband maatwerk voor maximale klanttevredenheid.

Visie
Onze visie is om de geprefereerde aanbieder van financiële diensten in Suriname te zijn
door uitmuntende kwaliteit.

Kernwaarden
De Hakrinbank heeft vier kernwaarden gedefinieerd die richtinggevend zijn voor de realisatie
van de strategische doelen, de acties die deze ondersteunen en de vertaling naar de organisatiestructuur, systemen en de waarden, normen en gedragingen binnen de organisatie, te weten
Betrouwbaarheid
Service en klantgerichtheid
Teamwork
Kwaliteit
Deze kernwaarden die de Hakrinbank heeft gedefinieerd zijn verankerd in de organisatiestructuur en cultuur en vormen de leidraad bij alle activiteiten van Hakrinbank.
Ze maken duidelijk waar de bank voor staat en dienen als toetssteen voor haar handelen.
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Aan de aandeelhouders

In 2011 is een aanvang gemaakt met uitvoering van
het nieuwe strategische plan dat loopt tot 2013. In
het verslag over het boekjaar 2010 zijn de hoofdlijnen daarvan gepubliceerd. Wij zijn tevreden over
de tot nu toe behaalde resultaten, die op geconsolideerde basis boven de begrote doelstellingen van
het jaarplan 2011 liggen.
Onze dochteronderneming, de Nationale Trust- en
Financierings Maatschappij, presteerde echter iets
minder vanwege de flauwe consumentenkredietmarkt en het aangescherpte kredietintake beleid.

Met genoegen presenteren wij het rapport inzake de
verrichtingen van de Hakrinbank in de eerste helft
van het boekjaar 2011. Hierin zijn opgenomen de
geconsolideerde balans per 30 juni, de winst- en
verliesrekening over de aangegeven periode en de
toelichtingen daarop, alsook de beoordelingsverklaring van onze externe accountant.
Het verslag past in ons corporate governance beleid,
dat zich richt op onder meer transparante bedrijfsvoering, alsook op tijdige informatieverstrekking
aan onze stakeholders en aan de samenleving over
de ontwikkeling van ons bedrijf, de macro-economische omgeving waarin wij opereren en de implicaties daarvan voor de bank.

De rentabiliteit verbeterde in opvallende mate,
deels door een eenmalige koerswinst op de eigen
vreemde valutapositie als gevolg van de devaluatie
van de Surinaamse Dollar op 20 januari 2011.
Op grond van deze resultaten en verwachtingen
voor de rest van het jaar, heeft de Raad van Commissarissen op voorstel van de Directie, besloten
een interim dividend van SRD 5 in contanten per
aandeel van SRD 0,15 uit te keren. Dit is SRD 0,60
of circa 14% hoger dan dat van de overeenkomstige
periode van het vorige jaar.

Dit verslag is verluchtigd met foto’s van de viering
van ons 75-jarig bestaan op 28 juni 2011. Het jubileum omvatte onder andere recepties in Paramaribo
en Nieuw Nickerie voor onze zakenrelaties en een
personeelsfeest, terwijl enkele sociale projecten
financieel werden ondersteund. De Hakrinbank,
opgericht door Otto R. Vervuurt als Vervuurt’s
Banking Corporation met als hoofddoel de financiering van de nationale en internationale handel,
levert een bijzondere bijdrage aan de ontwikkeling van de financiële sector en aan de Surinaamse
samenleving. Zij is gestaag uitgegroeid tot een
toonaangevende instelling. Wij zijn verheugd dat de
bank in een uitstekende financiële positie verkeert
en over een goed imago beschikt. Onze dank gaat
daarom uit naar allen die een bijdrage hebben geleverd aan haar ontwikkeling.

Gaarne bedanken wij onze cliënten voor het in ons
gestelde vertrouwen en onze medewerkers voor
hun inzet.

Paramaribo, 12 augustus 2011
Directie Hakrinbank N.V.
Drs. J.D. Bousaid, Algemeen Directeur
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De macro-economische ontwikkeling

Sindsdien is het agio van de wisselkoersen op de
vrije valutamarkt verdwenen. Om deze situatie te
handhaven is het van belang het vertrouwen van
het publiek in het financiele beleid te waarborgen
door onder meer de liquiditeitscreatie uit binnenlandse bron ten behoeve van zowel de overheid als
de private sector te beteugelen, een terughoudend
loonbeleid te voeren, de monetaire reserve op peil
te houden en de inflatie terug te dringen.

In de eerste helft van het jaar 2011 verslechterde de
liquiditeitspositie van de overheid verder, vooral
door hogere personeelskosten als uitvloeisel van
de integrale invoering van het nieuwe functiewaarderingssysteem van de overheid (FISO). Dit
weerspiegelde zich in onder meer toenemende
kastekorten welke werden gefinancierd door voorschotten van de Centrale Bank van Suriname en
oplopende schulden aan private leveranciers.
Volgens voorlopige cijfers van het Bureau voor de
Staatsschuld liep bijgevolg de feitelijke bruto binnenlandse schuld in de eerste 5 maanden van het
jaar op met SRD 303 miljoen of 20% tot SRD 1.803
miljoen. Daardoor steeg de ratio Binnenlandse
Staatsschuld/BBP met 3,5 procentpunt tot 20,2%.
De buitenlandse schuld nam toe met USD 21 miljoen of ruim 3% tot USD 670 miljoen, vooral door
trekkingen op bilaterale leningen. De betreffende
schuldquote liep bijgevolg met bijna 5 procentpunt
op tot 25,1%.

De noodzaak tot terugdringing van de inflatie komt
duidelijk tot uitdrukking in het beloop van het
prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie.
Per ultimo juni 2011 steeg de index met 19,1% en
op jaar-op-jaarbasis (juni 2011-juni 2010) met
17,7%. Aan het einde van 2010 waren deze percentages nog 6,9 en 10,3. Binnenlandse factoren die
hiertoe bijdroegen waren met name de devaluatie
van de nationale munt, de doorvoering van een deel
van de maatregelen in het kader van het Structureel
Verbeteringsprogramma, en forse loonstijgingen.
Sinds mei is er echter sprake van enige vermindering van het inflatietempo; gehoopt wordt dat deze
tendens zich zal voortzetten.

Het financieringsgedrag van de overheid heeft
voorts bijgedragen tot vergroting van de binnenlandse liquiditeitenmassa. De bijdrage van de gezamenlijke kredietverlening door de commerciële
banken aan deze vergroting was beduidend minder
dan in voorgaande jaren. De kredietgroei bedroeg
slechts circa 8%.

Gedurende het eerste halfjaar steeg de export van
goederen en diensten onder invloed van een verdere opleving van de mondiale conjunctuur. Anderzijds liep de invoer iets terug. Per saldo sloot de
lopende rekening met een overschot dat hoger was
dan in de vergelijkbare periode van 2010, wat gunstig doorwerkte op de monetaire reserve die thans
equivalent is aan ruim 6 maanden import.

Het monetaire beleid werd in de verslagperiode
aangescherpt. De voorschotrente van de Centrale
Bank van Suriname werd ingaande mei 2011 verhoogd van 7,5% naar 9% per jaar. Voor overschrijding van de toegestane kredietlimiet werd de rente
vastgesteld op 12%. Ook werd de kasreserve voor
vreemde valuta’s aan het begin van het jaar verder
verhoogd naar 40% van tegoeden die derden bij een
bank aanhouden.

De beschreven ontwikkelingen indiceren dat de
beleidsmakers effectieve maatregelen moeten nemen om de overheidsfinanciën op orde te krijgen
en de hoge inflatie terug te dringen tot een aanvaardbaar niveau. Wij ondersteunen dan ook de
oproep van de Governor van de Centrale Bank van
Suriname aan de regering om een voorzichtig budgettair beleid te voeren, zodat het gerealiseerde begrotingstekort substantieel lager uitvalt dan het gebudgetteerde van 8,7% van het BBP. Een dergelijke
terugdringing is nodig om de monetaire stabiliteit
te waarborgen. Voorts is terughoudendheid vereist
om een verdere stijging van de diverse kostencomponenten in toom te houden en aldus de concurrentiepositie van Suriname te verbeteren.

Door het aangescherpte monetaire beleid en door
de vermindering van de liquiditeitspositie in Surinaamse Dollars, waren banken genoodzaakt zowel
hun credit- als debetrentes voor deze valuta enigszins te verhogen. Dit droeg bij tot herstel van de rust
op de valutamarkt na de per 20 januari 2011 doorgevoerde officiële devaluatie van de Surinaamse
Dollar met 20%.
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Het bedrijf van de bank

werd de kredietportefeuille opgesplitst in 2 hoofd
categorieën namelijk die van het midden- en kleinbedrijf en de grote corporate cliënten, welke via
gespecialiseerde units worden bediend. De Credit
Administration Department werd eveneens geherstructureerd. Op korte termijn zal de back-office
van deze afdeling uit efficiency overwegingen
worden samengevoegd met die van de Nationale
Trust- en Financierings Maatschappij.

De door onze bank gerealiseerde resultaten in de
eerste helft van het boekjaar lagen gemiddeld genomen boven de doelstellingen uit het jaarplan
2011 en de begroting zoals herzien na de devaluatie van de SRD op 20 januari en de afronding van
de CAO – besprekingen met de Hakrinbank Werknemers Organisatie (HWO).
Onze dochteronderneming, de Nationale Trusten Financierings Maatschappij, realiseerde slechts
gedeeltelijk haar doelstellingen vanwege een flauwte op de markt voor het consumentenkrediet en
het aangescherpte kredietintake beleid. De gerealiseerde groei in de kredietverlening en het resultaat
stemt echter tot tevredenheid.

Onze bijkantoren zullen meer dan voorheen worden ingezet als verkoopcentra van voornamelijk
consumentenkredieten en leningen ten behoeve
van het midden- en kleinbedrijf (MKB). Met het
oog hierop werd vorig jaar gestart met een ambitieus uitbreidings- en vernieuwingsprogramma
voor de bijkantoren.
In dit kader werd het filiaal aan de Jaggernath Lachmonstraat gesloopt en gestart met de bouw van een
groter en moderner kantoor, dat volgens planning
in het derde kwartaal van 2012 zal worden opgeleverd. Aldaar zal er ook een back-up computerruimte worden opgezet. Het filiaal aan de Anamoestraat te Tourtonne zal spoedig uitgebreid en gemoderniseerd worden. Onze planning is om in de nabije toekomst één of meer nieuwe filialen op te zetten.

Het geconsolideerd balanstotaal steeg met
SRD 146,2 miljoen of 11,5% tot SRD 1.419,6 miljoen per ultimo juni 2011. De kredietverlening nam
toe met SRD 70 miljoen of 9,7% tot SRD 788 miljoen. Een verdere stijging werd bemoeilijkt door
de verminderde liquiditeitspositie in Surinaamse
Dollars; een verschijnsel dat in de gehele financiële
sector waarneembaar was. Dit droeg bij tot aanscherping van het kredietintake beleid. De nonperforming ratio nam iets toe, maar bleef absoluut
bezien op een aanvaardbaar niveau. De US dollariseringsratio van de kredietverlening steeg met
1,1 procentpunt naar 31,7% door de herwaardering
van de vreemde valuta portefeuille na devaluatie
van de SRD. Ons beleid blijft gericht op verlaging
van deze ratio. Doordat de wisselkoersen zich bewogen binnen de door de Centrale Bank van Suriname
vastgestelde nieuwe bandbreedte, nam ons marktaandeel in de valutahandel belangrijk toe. Het
liquiditeitsbeheer werd verder aangescherpt. De
groei van de baten overtrof die van de lasten wat
resulteerde in een daling van de efficiencyratio met
circa 1 procentpunt tot 55,7%. Per saldo liet de rentabiliteit van de bank een opvallende verbetering
zien van 38%, deels vanwege gerealiseerde eenmalige koerswinsten.

Op de Surinaamse Effectenbeurs bleef de belangstelling voor aandelen Hakrinbank levendig. De
beurskoers liep in het eerste halfjaar met SRD 10 op
tot SRD 215, een toename van bijna 5%. De beursindex steeg echter sneller en wel met 18% tot 4.319.

Nationale Trust- en Financierings
Maatschappij N.V.
Onze dochteronderneming, de Nationale Trust- en
Financierings Maatschappij, heeft in het eerste halfjaar 2011 haar begrote doelstellingen niet geheel
gerealiseerd, vooral vanwege de flauwe consumentenkredietmarkt en het aangescherpte kredietintake
beleid. Er was wel sprake van bescheiden groei. Het
balanstotaal steeg met SRD 4 miljoen of 2,2% tot
SRD 187 miljoen en de winst vóór belasting nam
in vergelijking met dezelfde periode van het vorige
jaar toe met SRD 0,2 miljoen of 5,8% tot SRD 3,9
miljoen.

Met betrekking tot de interne organisatie valt op te
merken dat binnen de Credits Department verder
werd gewerkt aan verbetering van de dienstverlening en de efficiency. Aan het begin van het jaar
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onze vreemde valuta effectenportefeuille. De Liquide middelen verminderden met 25% tot SRD 146,3
miljoen, wat verband hield met de groei van de
kredietverlening.
Aan de passiefzijde stegen de Schulden aan klanten, onze belangrijkste bron van funding, met
SRD 171,4 miljoen of 16,3% tot SRD 1.220,3 miljoen. Zowel de op kortere als op langere termijn
toevertrouwde gelden namen toe. De Schulden
aan kredietinstellingen verminderden met 34% tot
SRD 67,9 miljoen.

In alle productcategorieën, met uitzondering van
de 7% hypotheekleningen en de persoonlijke leningen, namen de kredietuitzettingen iets toe. Ook de
kredietverlening in het kader van vermogensbeheer
ten behoeve van derden steeg, na een dalende trend
in voorgaande jaren. Er zijn maatregelen getroffen
om de productie te verhogen en het managen van
de bestaande kredietportefeuille aan te scherpen.
Opmerkelijk was dat de concessionele kasreserve
hypotheekleningen slechts in bescheiden mate
groeiden, wellicht als gevolg van de gestegen bouwen andere kosten en beperkte aflossingscapaciteit
van de doelgroep. De hoger dan gebudgetteerde
dotatie aan de voorziening kredietrisico’s beïnvloedde de rentabiliteit nadelig. De kwaliteit van de
kredietportefeuille bleef op peil. Doordat de groei
van de lasten die van de baten overtrof, verslechterde de efficiencyratio tot 42,3%. Niettemin wordt
verwacht dat de rentabiliteit gedurende de tweede
helft van het jaar zal verbeteren.

De rentabiliteit van de bank steeg aanzienlijk vooral
als gevolg van grotere opbrengsten. De winst vóór
belasting nam met SRD 4,9 miljoen of 38% toe
tot SRD 17,9 miljoen in vergelijking met dezelfde
periode in 2010. Door de groei van de corporate
kredietportefeuille en de herwaardering van de
vreemde valutakredieten stegen de rente-inkomsten. De provisie-inkomsten namen toe, deels
door commissies uit het buitenlands betalingsverkeer, alsook door baten uit creditcard- , spot- en
assurantietransacties. Het resultaat uit financiële
transacties liet een toename zien van SRD 4,8 miljoen, vooral door gerealiseerde koerswinsten en
de toegenomen vreemde valutahandel. Anderzijds
verminderden de inkomsten uit onze internationale
beleggingsportefeuille, maar deze waren nog steeds
bevredigend. De dotatie aan de Voorziening
kredietrisico’s steeg tot SRD 4,1 miljoen vanwege
ons prudent debiteurenvoorzieningenbeleid.

De financiële ontwikkeling van de bank
Onze bankinstelling heeft in de eerste helft van het
boekjaar 2011, geconsolideerde bedrijfsresultaten
geboekt die boven de begrote doelstellingen van
het jaarplan lagen. Het balanstotaal nam in vergelijking met ultimo 2010 toe met SRD 146,2 miljoen
of 11,5% tot SRD 1.419,6 miljoen. Per 30 juni 2010
beliep dit totaal SRD 1.134,9 miljoen. De nettowinst
vóór belastingen bedroeg SRD 17,9 miljoen, een
stijging van circa 38%. De cijfers werden zoals eerder opgemerkt mede beïnvloed door de herwaardering van de vreemde valutaposten als gevolg van
de meergenoemde devaluatie van de Surinaamse
Dollar.

Mede als uitvloeisel van de afgesloten collectieve
arbeidsovereenkomst zullen de personeelskosten
en de daaraan gerelateerde pensioen- en andere
bijdragen in 2011 flink toenemen. Aangezien deze
kosten het hoofdbestanddeel van de totale kosten
uitmaken, is het van wezenlijk belang deze effectief te beheersen. De kostenstijging werd vooralsnog opgevangen door verbetering van de doelmatigheid van de bedrijfsvoering. Indicatief is dat de
efficiencyratio (zijnde de verhouding tussen kosten
en opbrengsten) met circa één procentpunt afnam
tot 55,7%. Ons streven is er op gericht deze ratio
verder omlaag te brengen via aanscherping van het
balansbeheer, vergroting van de verdiencapaciteit,
strakke doorvoering van kostenbesparende en
efficiencyverhogende maatregelen middels stroomlijning van de bedrijfsorganisatie en -processen.

Aan de activazijde van de balans namen de Vorderingen op kredietinstellingen toe met SRD 133 miljoen of 50% tot SRD 398 miljoen door de groei
en herwaardering van vreemde valutategoeden,
welke deels bij buitenlandse banken worden
aangehouden. De post Vorderingen op klanten steeg van SRD 718 miljoen ultimo 2010 tot
SRD 788 miljoen per 30 juni 2011; een toename
van SRD 70 miljoen of 9,7%, die zich vooral
voordeed in het corporate marktsegment. De
post Effecten groeide door de herwaardering van
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de geconsolideerde balans en de geconsolideerde
winst- en verliesrekening met de toelichting beoordeeld. Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opstellen en het weergeven
van de geconsolideerde halfjaarcijfers in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen
voor financiële verslaggeving. Het is onze verantwoordelijkheid een conclusie te formuleren bij de
halfjaarcijfers op basis van onze beoordeling.

Een en ander moet ook bijdragen tot meer bevredigende Returns on Assets (RoA) en Returns on
Equity (RoE). Doordat de winst sneller groeide dan
het balanstotaal steeg de RoA van 1,67% per ultimo
2010 tot 1,70% per 30 juni 2011. De RoE verbeterde
met 0,6 procentpunt tot 24,9%. De BIS solvabiliteitsratio steeg van 14,7% tot 15,1%.
In de verslagperiode vond er een on-site inspectie
van de Centrale Bank van Suriname plaats met
speciale focus op het kredietbedrijf en de Treasury
Department. De na de inspectie aan de Hakrinbank
toegekende camels rating was wederom uitstekend.

Werkzaamheden
Wij hebben onze beoordeling van de geconsolideerde halfjaarcijfers verricht in overeenstemming
met algemeen aanvaarde standaarden met betrekking tot het beoordelen van tussentijdse financiële
verslaggeving. Een beoordeling van financiële informatie bestaat uit het inwinnen van inlichtingen, met name bij personen die verantwoordelijk
zijn voor financiën en verslaggeving, en het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle
die is uitgevoerd in overeenstemming met algemeen
aanvaarde controlestandaarden en stelt ons niet in
staat zekerheid te verkrijgen dat wij kennis hebben
genomen van alle aangelegenheden van materieel
belang die bij een controle onderkend zouden
worden. Om die reden geven wij geen controleverklaring af.

Het vooruitzicht voor het tweede halfjaar is bemoedigend. Verwacht wordt dat de groei van ons
bedrijf bevredigend zal blijven, terwijl het geconsolideerde resultaat boven dat van 2010 zal
uitkomen.

Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de geconsolideerde halfjaarcijfers van
de Hakrinbank N.V. over de periode 1 januari 2011
tot en met 30 juni 2011 niet, in alle van materieel
belang zijnde aspecten, zijn opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen
voor financiële verslaggeving.

Beoordelingsverklaring

Paramaribo, 12 augustus 2011

Aan: de Aandeelhouders, de Raad van Commissarissen en de Directie van de Hakrinbank N.V.

Lutchman & Co
An independent correspondent firm of Deloitte
Touche Tohmatsu

Opdracht
Wij hebben de in dit halfjaarbericht opgenomen
geconsolideerde halfjaarcijfers over de periode
1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011, van de
Hakrinbank N.V. te Paramaribo bestaande uit

Namens deze
was getekend drs. M.R.A. Lutchman RA
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 30 JUNI 2011
VÓÓR WINSTVERDELING (in SRD)
30-06-2011

31-12-2010

ACTIVA		
Liquide middelen
146.256.201
Schatkistpapier
27.928.899
Vorderingen op kredietinstellingen
398.012.714
Vorderingen op klanten
787.947.063
Effecten
20.301.004
Deelneming
1.411.550
Materiële vaste activa
33.137.865
Overlopende activa
4.575.716

195.716.790
39.062.249
265.019.499
718.062.078
16.431.132
1.411.550
33.681.754
4.005.647

1.419.571.012

1.273.390.699

PASSIVA		
Schulden aan kredietinstellingen
67.888.271
Schulden aan klanten:		
- Spaargelden
576.000.582
- Andere schulden
644.265.959
Overige schulden
6.231.998
Overlopende passiva
7.548.870
Voorzieningen
18.123.872

103.146.816
506.327.735
542.584.686
4.063.496
3.124.014
21.161.055

1.320.059.552

1.180.407.802

Maatschappelijk kapitaal SRD 120.000		
Gestort en opgevraagd kapitaal
69.854
Agioreserve
916
Herwaarderingsreserve
17.660.115
Algemene reserve
70.328.317
Resultaat verslagperiode
11.452.258

69.854
916
17.926.850
55.080.812
19.904.465

99.511.460

92.982.897

1.419.571.012
		
Verplichtingen wegens verstrekte borgtochten en garanties
28.527.033
Verplichtingen wegens onherroepelijke accreditieven
2.887.064

1.273.390.699

31.414.097

30.324.265
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28.707.929
1.616.336

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET EERSTE
HALFJAAR 2011
(in SRD)
1e halfjaar 2011

1e halfjaar 2010

BEDRIJFSOPBRENGSTEN		
Interestbaten
46.639.912
Interestlasten
12.548.711

38.743.614
10.993.140

Interestmarge
Provisie
Resultaat financiële transacties
Overige bedrijfsopbrengsten

34.091.201
10.637.036
4.668.503
172.677

27.750.474
7.976.009
(141.287)
4.125

49.569.417
		
BEDRIJFSLASTEN		
Personeelskosten
17.940.650
Afschrijvingen
2.759.077
Overige bedrijfslasten
6.894.430
Voorziening kredietrisico’s
4.081.107

35.589.321

31.675.264
		
WINST VÓÓR BELASTING
17.894.153
Inkomstenbelasting
6.441.895

22.582.182

WINST NA BELASTING

11.452.258
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14.053.706
2.246.060
5.047.052
1.235.364

13.007.139
4.682.570
8.324.569

waarderingsreserve is, na aftrek van deze latente
belastingverplichting, afzonderlijk onder het eigen
vermogen opgenomen. De belastinglatentie is berekend op haar contante waarde, uitgaande van een
belastingtarief van 36%.

Toelichting behorende bij de
geconsolideerde balans per 30 juni 2011
en de geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2011

De post Effecten bestaat uit beleggingen in buitenlandse effecten/fondsen via een internationale
investmentbank, het bezit in aandelen Nationale
Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. (NOB) en
een belegging in 7% obligaties Staatsolie N.V. De
beleggingen in buitenlandse fondsen zijn gewaardeerd tegen de marktprijs per balansdatum, de aandelen NOB op de laagste van aanschaf- en marktwaarde en de belegging in 7% obligaties Staatsolie N.V. tegen de verkrijgingsprijs.

Algemeen
De winstverdeling over 2010 is op de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van 27 april 2011
als volgt vastgesteld:
Winstverdeling 2010 (in SRD)
		
Nettowinst
19.904.465
Contant dividend
6.706.022
Toevoeging aan de algemene reserve

Onder de post Deelneming is opgenomen de deelname in het kapitaal van BNETS N.V. De waardering is geschied tegen de verkrijgingsprijs.

13.198.443

Voor zover niet anders vermeld zijn activa en passiva gewaardeerd op hun nominale waarde.

De post Voorzieningen bestaat in hoofdzaak uit
voorzieningen voor latente belastingverplichtingen,
pensioenen en medische kosten en gratificaties
gepensioneerden.

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de cijfers
verwerkt van de bank en haar 100% dochteronderneming de Nationale Trust- en Financierings
Maatschappij N.V.

De inkomstenbelasting zoals deze is opgenomen in
de Winst- en Verliesrekening is berekend over de
commerciële winst (na aftrek van het resultaat op
deelnemingen). Het verschil met het werkelijk verschuldigde bedrag is gemuteerd in de voorziening
latente belastingverplichtingen.

De uitstaande vorderingen en schulden in vreemde
valuta zijn omgerekend tegen de op balansdatum
geldende koersen van de Centrale Bank van Suriname voor aankoop van bankbiljetten
(USD 1 = SRD 3,250 en EUR 1 = SRD 4,674;
31 december 2010: USD 1 = SRD 2,710 en
EUR 1 = SRD 3,588).
Op de vorderingen op klanten zijn specifieke voorzieningen uit hoofde van kredietrisico’s in mindering gebracht. De (per saldo) mutatie in deze
voorzieningen is in de Winst- en Verliesrekening
verantwoord.
De onroerende goederen zijn gewaardeerd op basis van vervangingswaarden. De opstallen worden
lineair afgeschreven gedurende de geschatte gebruiksduur. Veranderingen in de waarde worden
ten gunste of ten laste van de herwaarderingsreserve gebracht, onder aftrek van de op die
mutaties betrekking hebbende belastingen. De her-
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Dr. Sophie Redmondstraat 11-13
Telefoon: (597) 477722
Fax: (597) 472066, 475073
P.O.Box 1813 Paramaribo
E-mail: clientenservice@hakrinbank.com
executiveboard@hakrinbank.com
internetbanking@hakrinbank.com
Website: www.hakrinbank.com
Swiftcode: HAKRSRPA
Credits Department (597) 477722 ext. 309
Treasury & Securities Department (597) 477722 ext. 298
Foreign Transfer Department (597) 477722 ext. 290
PR & Marketing Department (597) 477722 ext. 478
BIJKANTOREN
Nieuwe Haven
Havencomplex
Telefoon: (597) 477722 ext. 435
Tel./Fax: (597) 402466
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Mr. Jagernath Lachmonstraat 35
Telefoon: (597) 477722 ext. 701
Fax: (597) 404985
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Hk. Anamoestraat/Plutostraat
Telefoon: (597) 477722 ext. 804
Fax: (597) 551362
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Telefoon: (597) 477722 ext. 415
Tel./Fax: (597) 481856

DOCHTERMAATSCHAPPIJ
Nationale Trust- en Financierings
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Dr. Sophie Redmondstraat 11-13
Telefoon: (597) 410000
Fax: (597) 479874
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Fax: (597) 0231931

Ontwerp/layout: Claudett de Bruin - I.D. Graphics
Foto’s: collectie Hakrinbank
Druk: Leo Victor N.V.

