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halfjaarrapport

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 de bank.
Ze maken duidelijk waar het concern voor staat en dienen als toetssteen voor haar handelen.
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1. Aan de aandeelhouders

De gedurende de verslagperiode gerealiseerde resultaten liggen goeddeels in lijn met de doelstellingen vastgelegd in het jaarplan, dat ingekaderd is
in het strategisch beleidsplan 2011-2013. Inmiddels
zijn de voorbereidingen voor het opstellen van een
nieuw plan 2014-2017 opgestart, welke in november aanstaande haar beslag zal krijgen. Onze bank is
in het eerste halfjaar 2013 gegroeid ten opzichte van
ultimo 2012 en de rentabiliteit is verbeterd in vergelijking met deze periode in het vorig boekjaar. Het
balanstotaal steeg met 3% tot SRD 1.922,1 miljoen,
terwijl de winst vóór belasting met 10% toenam tot
SRD 22,2 miljoen.

Met genoegen presenteren wij het verslag inzake
de verrichtingen van onze bankinstelling in de
eerste helft van het boekjaar 2013. Hierin zijn opgenomen de macro-economische ontwikkeling in
2013 en het verloop der zaken bij de bank en haar
dochterondernemingen, de Nationale Trust‒ en
Financierings Maatschappij N.V. en Hakrinbank
Real Estate N.V., evenals de geconsolideerde balans
vóór winstverdeling per 30 juni 2013, de geconsolideerde winst- en verliesrekening over de aangeduide periode en de toelichtingen daarop. Deze
cijfers zijn beoordeeld door de externe accountant
van de vennootschap.

Op grond hiervan en rekening houdend met de
verwachtingen voor de rest van het boekjaar, heeft
de Raad van Commissarissen op voorstel van de
directie besloten een interim-dividend in contanten
van SRD 6,40 per aandeel van nomimaal SRD 0,15
uit te keren. Dit is SRD 0,80 of 14% hoger dan het
interim-dividend van vorig boekjaar.

Met de presentatie van dit verslag, dat verlucht is
met foto’s van onze medewerkers in traditionele
kledij ter gelegenheid van de viering van 150 jaar
Keti Koti op de bank, wordt invulling gegeven
aan één van onze corporate governance principes
namelijk het tijdig, adequaat en transparant informatie verstrekken aan alle stakeholders omtrent
de bedrijfsvoering en de mate waarin de gestelde
doelen zijn bereikt. Aangezien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) over het boekjaar 2012 pas in juli 2013 werd gehouden, zijn de
balanscijfers 2012 per rapportagedatum van 30 juni
2013 conceptcijfers. Op de aangeduide AvA werden
de jaarcijfers wel integraal goedgekeurd.

Gaarne brengen wij dank uit aan onze cliënten voor
het in ons gestelde vertrouwen en onze medewerkers voor hun inzet en loyaliteit, waardoor goede
bedrijfsresultaten zijn bereikt.
Paramaribo, 6 september 2013
Drs. J.D. Bousaid, Algemeen Directeur

4

2. Macro-economisch omgevingsklimaat

aan laatstgenoemde sector groeide met 6% en was
vooral gericht op de importerende handel en op consumenten; deze groei droeg bij tot een voortgaande
toename van de lokale bestedingen. Door de ruime
binnenlandse bestedingen en de hiermede gepaard
gaande stijging van de importen, alsook door de eerder genoemde verminderde performance van de
exportindustrie, verzwakte de betalingsbalans; deze
verzwakking kwam tot uitdrukking in een tekort op
de lopende rekening en een daling van het netto buitenlands actief van de geldscheppende banken met
SRD 612 miljoen of 12%. De internationale reserves
die daar onderdeel van vormen krompen met circa
17% tot USD 832 miljoen, maar schommelden rond
een aanvaardbaar equivalent van bijna 5 maanden
import van goederen en diensten. Per saldo steeg
de liquiditeitenmassa met slechts 1,5% tot SRD 8,2
miljard. Niettemin bleven de liquiditeitsverhoudingen ruim, wat risico’s inhoudt voor toename van de
inflatie en druk op de wisselkoers.

De beschikbare statistische informatie vanuit diverse bronnen indiceert dat de groei van de algemene bedrijvigheid gedurende de eerste helft van
2013 enigszins afvlakte, onder invloed van de teruggang op de mondiale grondstoffenmarkten. Nadat
de goudprijs in 2012 slechts in beperkte mate was
gestegen, brokkelde deze prijs vergeleken met het
jaarultimo met ruim een kwart af tot USD 1.212
per troy ounce rond eind juni 2013. De Brent olieprijs daalde aanvankelijk en liep daarna weer op tot
vrijwel het op het eind 2012 bereikte niveau van
USD 105 per barrel als gevolg van de maatschappelijke turbulentie in Egypte en de hierdoor aangewakkerde onzekerheid. De productie van Staatsolie
Maatschappij Suriname N.V. ondervond enige hinder van technische problemen. De aluinaardesector
in Suriname werd geconfronteerd met zowel een
volume als een prijsdaling. De rijstsector kampte
met een zwakke internationale vraag en prijsdalingen, terwijl de bananensector redelijk presteerde.

Het inflatietempo liep verder terug, mede als gevolg
van de gunstige importprijzen verband houdende
met de flauwe mondiale conjunctuur en de verzwakking van de euro. De officiële koers van de Amerikaanse dollar bleef ongewijzigd, doch een vraagoverschot naar vreemde valuta en opwaartse druk
op de wisselkoers noopten de Centrale Bank van
Suriname van tijd tot tijd het aanbod op de valutamarkt wat te verruimen. In de periode maart augustus 2013 werd er voor USD 132 miljoen door
de Bank geïntervenieerd. Per juni 2013 was de prijsindex van de gezinsconsumptie bijna 3,6% hoger
dan een jaar eerder, terwijl de gemiddelde inflatie
terugliep van 5% per ultimo 2012 tot 3%. Voorts
bleven de rentetarieven van banken nagenoeg onveranderd. De ontwikkeling van indicatoren van de
interne en externe waarde gaf de Centrale Bank van
Suriname geen aanleiding haar monetaire beleid te
wijzigen in de verslagperiode.

Het effect van de verminderde performance van
onze exportindustrie op de algemene bedrijvigheid
werd deels gecompenseerd door de uitvoering van
enkele grote investeringsprojecten en door de mede
daarmee samenhangende levendige activiteiten
in vooral de sectoren handel, constructie, financiële dienstverlening, transport en communicatie.
Bovendien bleef het uitgavenbeleid van de overheid
expansief. Gedurende de eerste 4 maanden van 2013
waren haar uitgaven significant groter dan haar
inkomsten, onder andere als gevolg van toegekende
loonsverhogingen en de uitvoering van projecten.
Hierdoor beliep het kastekort SRD 353 miljoen. Dit
tekort werd goeddeels gefinancierd door het interen
op tegoeden bij de Centrale Bank van Suriname en
het doen van een beroep op overige binnenlandse
bronnen van financiering, waaronder de commerciële banken. De nominale overheidsschuld nam
bijgevolg verder toe, maar bleef ruim onder het wettelijk toegestane plafond van 60% van het BBP.

Het voorgaande geeft aan dat onze economie als
geheel bezien gedurende de verslagperiode redelijk
op de gewenste koers bleef, ondanks de slapte in de
wereldeconomie. Algemeen wordt aangenomen dat
de vooruitzichten voor voortzetting van een bevredigende groei in belangrijke mate afhankelijk zijn
van het tempo waarin de voorgenomen grootschalige investeringen in de goudsector zullen worden

Binnenlandse financieringstransacties droegen voor
SRD 720 miljoen bij tot de groei van de liquiditeitenmassa. Van dit bedrag nam de overheid 58%
voor haar rekening; de private sector zorgde voor
het resterende deel. De kredietverlening van banken
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In de eerste helft van 2013 heeft onze bankinstelling wederom bevredigende resultaten geboekt die
gemiddeld genomen in lijn zijn met de doelstellingen uit het jaarplan en de daarbij behorende
begroting. Het geconsolideerd balanstotaal steeg
met 3%, echter was de toename minder dan in
dezelfde periode in 2012. De geconsolideerde kredietverlening groeide met SRD 72,5 miljoen of 8%
tot SRD 995,2 miljoen. Onze beleggingen in schatkistpapier van de Republiek Suriname stegen met
bijna 49% tot SRD 171,4 miljoen. Onze verwachting
is dat deze portefeuille niet verder zal worden uitgebreid en mogelijkerwijs zal afnemen door conversie
naar de kredietverlening. De aan de bank toevertrouwde spaargelden groeiden met ruim 15%.

uitgevoerd. Vooralsnog wordt niet verwacht dat
deze uitvoering onoverkomelijke hinder zal ondervinden van het verder verloop van de mondiale
grondstoffenprijzen, te meer omdat op wat langere
termijn bezien de perspectieven voor verbetering
van het mondiale economisch beeld betrekkelijk
gunstig worden beoordeeld nu de naweeën van de
financiële crisis over hun hoogtepunt heen lijken te
zijn.
In brede kring wordt beseft dat de mate waarin wij
zullen kunnen profiteren van het geleidelijk ontluikend herstel van de wereldeconomie afhankelijk is
van het succes van een beleid dat zich richt op het
simultaan waarborgen van de macro-economische
stabiliteit en op het bevorderen van de algemene
bedrijvigheid. Concreet vereist één en ander onder
meer het voeren van een weloverwogen budgettair
en monetair beleid, dat er voor zorgt dat het op zich
lovenswaardige sociale programma van de overheid
wordt ingebed in een verantwoord financieel kader.
De monetaire autoriteiten dienen ervoor te waken
dat de Surinaamse economie niet oververhit raakt
door een expansief begrotingsbeleid en een accommoderende monetaire politiek, wat ook spanning
kan veroorzaken op de vreemde valutamarkt. Aanscherping van de macro-economische monitoring
is dan ook vereist. Private actoren dienen op hun
beurt een extra impuls te geven aan de bedrijfsdynamiek, terwijl de stijging van de diverse kostencomponenten waaronder lonen in toom moet
worden gehouden om aldus additionele comparatieve voordelen te creëren. Eén en ander moet ertoe leiden dat de macro-economische stabiliteit kan
worden behouden.

Op de Surinaamse effectenbeurs bleven aandelen
Hakrinbank in trek bij beleggers. De koers steeg in
de eerste helft van de verslagperiode met SRD 30 ofwel 10% tot SRD 325. De aandelenindex nam toe met
10% van 7901 tot 8703 door de kennelijk verbeterde
vooruitzichten van de beursgenoteerde bedrijven.
Eind juni 2013 werd het geheel gemoderniseerde monumentale kantoorpand aan de Saramaccastraat 20,
allernaast ons hoofdkantoor, officieel in gebruik genomen. Hierin zijn de afdelingen ICT, Marketing en
Public Relations en Business Process Efficiency ondergebracht. Op de bovenste verdieping is een ICT
test- en trainingsruimte ingericht. Hiermee is het
gebrek aan kantoorruimte op het hoofdkantoor wat
teruggedrongen. Inmiddels zijn de voorbereidingen
om een nieuw kantoor op te zetten aan de Anamoestraat in Paramaribo - Noord in volle gang. Tegen
het jaareinde zal het bestaande kantoorgebouw gesloopt worden. De dienstverlening zal gecontinueerd
worden vanuit een pand aan de Gompertsstraat.

3. Het bedrijf van de bank

In april werd er door het Directoraat Toezicht
Kredietwezen van de Centrale Bank van Suriname
een on-site inspectie bij onze bankinstelling verricht. Deze was gericht op de beoordeling van het
anti money laundering/combating terrorism financing compliance programma van onze bankinstelling. De inspectie had een vlot en goed verloop en het
inspectierapport is inmiddels ontvangen. De aanbevelingen van de Bank zullen worden opgevolgd.
Vermeldenswaard is dat in het tweede kwartaal een
Risk- en Compliance commissie binnen de Raad

3.1 Algemeen
Onze bank streeft ernaar de geprefereerde aanbieder
van financiële diensten in Suriname te zijn. Onze
missie is een innovatieve en dynamische financiële
instelling te zijn middels het aanbieden van hoogwaardige diensten die inspelen op de behoeften van
de klant. Adequate corporate governance geeft de
juiste prikkels aan het management voor het nastreven van de doelstellingen welke van belang zijn
voor de vennootschap en voor haar stakeholders.
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SRD 9 miljoen, ofwel 31,1% toenamen. De renteinkomsten stegen vooral door uitbreiding van de
kredietportefeuille en van de beleggingen in schatkistpapier. De ontvangen provisies namen met 8,7%
toe door gestegen commissies uit het buitenlands
betalingsverkeer, garantieprovisies en baten uit
hoofde van creditcardtransacties. Het resultaat uit
financiële transacties nam toe met 44,2%, vanwege
toename van gerealiseerde koerswinsten op onze
Europositie.

van Commissarissen is geïnstalleerd onder voorzitterschap van commissaris G. Lau, MBA.
Het meerjaren Risk Based Auditproject is voortgezet. Het kredietbedrijf en de ICT department
worden doorgelicht. De focus zal ook gelegd worden op IT security en business continuity van onze
kritische bedrijfsprocessen. Doelstelling van dit belangrijk project is onder andere de strategie, interne
organisatie, bedrijfsprocessen, risicomanagement
en interne controle te analyseren en verbetervoorstellen te doen. Uiteindelijk doel is de versterking
van de interne organisatie en het ‘in control’ zijn
van de leidinggevenden.

De toename van de personele kosten vloeide voort
uit de toegekende loonsverhoging als uitvloeisel
van de afgesloten CAO per begin 2013. De toename
van de afschrijvingskosten hangt samen met de uitvoering van ons investeringsprogramma. Aan de
stijging van de overige beheerskosten droegen
vooral een toename van de huisvestingskosten, alsmede ICT en begeleidings- en advieskosten bij.

3.2 De financiële ontwikkeling
De financiële ontwikkeling van de bank was bevredigend. Het geconsolideerd balanstotaal nam ten
opzichte van ultimo 2012 toe met SRD 57,6 miljoen
of 3% tot SRD 1.922,1 miljoen. Per 30 juni 2012 beliep dit totaal SRD 1.654,5 miljoen. De winst vóór
belasting bedroeg SRD 22,2 miljoen, een stijging
van circa 10% ten opzichte van de overeenkomstige
periode van het vorig jaar.

De toename van de dotatie aan de voorziening
kredietrisico’s is de consequentie van ons beleid
om prudente voorzieningenniveaus aan te houden
bij toegenomen omgevingsonzekerheden en daaruit voortvloeiende kredietrisico’s. Een deel van de
hogere dotatie hangt samen met betalingsachterstanden van de Republiek Suriname aan cliënten
waardoor zij hun kredietlimiet overschreden of toegezegde aflossingsafspraken niet konden nakomen,
hetgeen leidde tot een lagere kredietrating. Ook
werden in verband met de op handen zijnde aanscherping van regelgeving inzake kredietclassificatie
en debiteurenvoorziening bepaalde voorzieningen
aangepast. De kwaliteit van onze kredietportefeuille
bleef overall bezien op een bevredigend peil met
een non-performing ratio van 3%.

Aan de activazijde van de balans nam de post
Vorderingen op klanten toe met SRD 72,5 miljoen
of met 8% tot SRD 995,2 miljoen per 30 juni 2013.
Deze toename heeft zich met name gemanifesteerd
in het corporate marktsegment. De beleggingen
in schatkistpapier van de Republiek Suriname
namen met SRD 56,1 miljoen, ofwel 48,7% toe,
vanwege ons beleid om liquide middelen zoveel
mogelijk rentedragend uit te zetten. De Vorderingen op kredietinstellingen namen iets af van
SRD 432,7 miljoen tot SRD 390,8 miljoen, met name
vanwege de herallocatie van deze fondsen naar
de kredietverlening.

Wij zijn verheugd over de verbetering van de
efficiencyratio. Deze ratio welke de verhouding tussen de operationele kosten en opbrengsten weergeeft, en de primaire indicator voor de operationele
efficiency is, verbeterde met 3,1 procentpunt tot
52,8%. Ter verdere verbetering hiervan werken wij
aan aanscherping van het balansbeheer, vergroting
van de verdiencapaciteit, strakke doorvoering van
kostenbesparende en efficiencyverhogende maatregelen middels stroomlijning van de bedrijfsorganisatie en -processen. De Return on Assets nam af
tot 1,50% per 30 juni 2013, ten opzichte van 1,68%

De Schulden aan klanten, onze belangrijkste bron
van funding, stegen met SRD 67,4 miljoen of 4,3%
tot SRD 1.650,3 miljoen. De groei heeft zich met
name voorgedaan bij de op langere termijn toevertrouwde gelden. De Schulden aan kredietinstellingen namen af met 22% tot SRD 88,2 miljoen.
De toename van de winst vóór belasting werd
veroorzaakt door een groei van de baten met
SRD 11 miljoen, ofwel 22,3%, terwijl de lasten met
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verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie over de periode 1 januari 2013 tot en met
30 juni 2013, van de Hakrinbank N.V. te Paramaribo
bestaande uit de geconsolideerde balans per 30 juni
2013 en de geconsolideerde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2013 tot en met 30 juni
2013 met de toelichting beoordeeld. Het bestuur van
de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken en het weergeven van de tussentijdse financiële informatie in overeenstemming met algemeen
aanvaarde grondslagen voor tussentijdse financiële
verslaggeving. Het is onze verantwoordelijkheid een
conclusie te formuleren bij de tussentijdse financiële
informatie op basis van onze beoordeling.

per 31 december 2012, terwijl de Return on Equity
terugliep van 23,7% tot 20,6%. De BIS solvabiliteitsratio nam toe van 15,1% tot 15,6%.
De vooruitzichten voor het tweede halfjaar zijn
redelijk, echter zal het in september 2013 aangescherpte monetaire beleid van de Centrale Bank
van Suriname invloed hebben op het groeitempo
en de rentabiliteit van de bank.
3.3 Nationale Trust- en Financierings
Maatschappij N.V. / Hakrinbank Real Estate N.V.
Onze dochteronderneming, de Nationale Trust- en
Financierings Maatschappij, heeft in de eerste helft
van het boekjaar 2013 gematigd positieve resultaten geboekt. Het balanstotaal groeide met 9% tot
SRD 243 miljoen, echter daalde de winst vóór belasting met bijna 1% tot SRD 4,2 miljoen.

Werkzaamheden
Wij hebben onze beoordeling van de geconsolideerde halfjaarcijfers verricht in overeenstemming
met algemeen aanvaarde standaarden met betrekking tot het beoordelen van tussentijdse financiële
informatie door de openbaar accountant van de
vennootschap. 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.

De groei van de activa werd voornamelijk veroorzaakt door de toename van de objectfinancieringen met 8% tot SRD 61,2 miljoen en van de hypotheekleningen met 7% tot SRD 138,4 miljoen.
De totale bedrijfsopbrengsten stegen in vergelijking met dezelfde periode in 2012 met ruim
SRD 0,9 miljoen ofwel 12% tot bijna SRD 9 miljoen.
Door toegenomen operationele kosten en hogere
dotaties aan de voorziening kredietrisico’s, nam de
winst echter iets af.
Er zijn maatregelen getroffen om de rentabiliteit te
verbeteren, zodat alsnog de gebudgetteerde jaarresultaten gerealiseerd kunnen worden.

Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de tussentijdse financiële informatie van
de Hakrinbank N.V. over de periode 1 januari 2013
tot en met 30 juni 2013 niet, in alle van materieel
belang zijnde aspecten, is opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen
voor tussentijdse financiële verslaggeving.

Onze dochteronderneming Hakrinbank Real Estate
N.V. ontplooide in het eerste halfjaar 2013 vooralsnog geen activiteiten. Wel werd gewerkt aan de opstelling van een strategisch beleidsplan.

4. Halfjaarcijfers 2013
4.1. Beoordelingsverklaring externe accountant
Aan: de Aandeelhouders, de Raad van Commissarissen en de Directie van de Hakrinbank N.V.

Paramaribo, 6 september 2013

Opdracht
Wij hebben de in dit halfjaarbericht opgenomen

Namens deze
was getekend drs. M.R.A. Lutchman RA
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4.2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 30 JUNI 2013
VÓÓR WINSTVERDELING (in SRD)
30-06-2013

31-12-2012

ACTIVA		
Liquide middelen
290.669.812
Schatkistpapier
171.449.514
Vorderingen op kredietinstellingen
390.835.520
Vorderingen op klanten
995.239.365
Effecten
20.646.362
Deelneming
1.411.550
Materiële vaste activa
41.337.819
Overlopende activa
10.555.814

325.446.516
115.311.885
432.692.887
922.729.199
20.534.446
1.411.550
40.592.406
5.834.481

1.922.145.756

1.864.553.370

PASSIVA		
Schulden aan kredietinstellingen
88.166.590
Schulden aan klanten:		
- Spaargelden
830.969.730
- Andere schulden
819.295.286
Overige schulden
5.235.072
Overlopende passiva
7.718.672
Voorzieningen
22.379.026

113.023.337
719.715.395
863.191.516
7.070.168
5.599.277
21.716.548

1.773.764.376

1.730.316.241

Maatschappelijk kapitaal SRD 120.000		
Geplaatst en gestort kapitaal
73.347
Agioreserve
916
Herwaarderingsreserve
17.122.783
Algemene reserve
88.915.474
Onverdeelde winst 2012
28.057.293
Resultaat verslagperiode
14.211.567

73.347
916
17.190.099
88.915.474
28.057.293

148.381.380
		
1.922.145.756
		
Verplichtingen wegens verstrekte borgtochten en garanties
48.036.835
Verplichtingen wegens onherroepelijke accreditieven
3.458.779
51.495.614
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134.237.129
1.864.553.370
54.102.473
6.985.598
61.088.071

4.3 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET
EERSTE HALFJAAR 2013 (in SRD)
1e halfjaar 2013

1e halfjaar 2012

BEDRIJFSOPBRENGSTEN		
Interestbaten
64.500.321
Interestlasten
19.239.514

49.621.746
13.803.659

Interestmarge
Provisie
Resultaat financiële transacties
Overige bedrijfsopbrengsten

45.260.807
13.512.206
1.179.224
72.740

35.818.087
12.426.179
817.627
27.355

60.024.977
		
BEDRIJFSLASTEN		
Personeelskosten
19.200.035
Afschrijvingen
3.117.689
Overige bedrijfslasten
9.370.798
Voorziening kredietrisico’s
6.130.881

49.089.248

37.819.403
		
WINST VÓÓR BELASTING
22.205.574
Inkomstenbelasting
7.994.007

28.850.075

WINST NA BELASTING

12.953.071

14.211.567
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17.761.078
2.463.781
7.420.933
1.204.283

20.239.173
7.286.102

ties betrekking hebbende belastingen. De herwaarderingsreserve 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%.

4.4 Toelichting behorende bij de
geconsolideerde balans per 30 juni 2013
en de geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013
Algemeen
De winstverdeling over 2012 is op de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van 24 juli 2013
als volgt vastgesteld:

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

Winstverdeling 2012 (in SRD)
		
Nettowinst
28.057.293
Contant dividend
9.779.620
Toevoeging aan de algemene reserve

18.277.673

Voor de waardering van activa, passiva en resultaatbepaling worden dezelfde grondslagen gehanteerd als in de jaarrekening. De grondslagen zijn
opgenomen in ons jaarverslag over 2012 gedateerd
12 april 2013.
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 bankpapier (USD 1 =
SRD 3,250 en EUR 1 = SRD 4,223; 31 december
2012: USD 1 = SRD 3,250 en EUR 1 = SRD 4,272).
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 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 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 muta-
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