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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
Met genoegen presenteren wij het verslag betreffende de verrichtingen en prestaties van onze bankinstelling in de eerste helft van het boekjaar 2014.
Hierin zijn opgenomen de geconsolideerde balans
vóór winstverdeling per 30 juni 2014, de geconsolideerde winst- en verliesrekening over de aangeduide periode en de toelichtingen daarop. Deze
cijfers zijn beoordeeld door de externe accountant
van de vennootschap.
De presentatie van dit verslag past in ons corporate
governance beleid, waarin transparante bedrijfsvoering een belangrijke plaats inneemt. In dit kader
hechten wij aan onder meer tijdige informatieverstrekking aan onze aandeelhouders en aan de
samenleving over de ontwikkeling van ons bankbedrijf, de macro-economische omgeving waarin
wij opereren en de implicaties daarvan voor onze
bankinstelling.
De gedurende de verslagperiode gerealiseerde resultaten lagen gemiddeld genomen onder onze doelstellingen van het jaarplan en de begroting. Dit is
deels het gevolg van het aangescherpte monetaire
beleid in het laatste kwartaal van 2013, waardoor
onze kredietruimte sterk verminderde, onze costs
of funds stegen en de rentemarge verkrapte.
Ook was er sprake van een vertraagde macro-economische groei die ons business volume beïnvloedde.

Onze bank is in het eerste halfjaar 2014 gegroeid
ten opzichte van ultimo 2013. Het balanstotaal
steeg met 6,2% tot SRD 2.257,4 miljoen. De rentabiliteit liep iets terug in vergelijking met dezelfde
periode van het vorig jaar; de geconsolideerde winst
vóór belasting nam af met ruim 2% tot SRD 21,7
miljoen.
Begin juli 2014 werd het monetaire beleid van de
Centrale Bank van Suriname versoepeld, waardoor
de kredietruimte weer toenam en de costs of funds
daalden. De rentabiliteitsperspectieven voor het
tweede halfjaar zijn hierdoor verbeterd.
Op grond van de aangeduide resultaten en verwachtingen voor de rest van het jaar, heeft de Raad
van Commissarissen op voorstel van de directie
besloten een interim-dividend in contanten van
SRD 6,40 per aandeel van nominaal SRD 0,15 uit te
keren. Dit is gelijk aan het interim-dividend van het
vorig boekjaar.
Gaarne bedanken wij onze cliënten voor het in ons
gestelde vertrouwen en onze medewerkers voor hun
inzet voor het realiseren van de bedrijfsresultaten.
Paramaribo, 15 augustus 2014
Drs. J.D. Bousaid, Algemeen directeur

Eerste steenlegging door de algemeen directeur voor het nieuwe filiaal aan de Anamoestraat te Paramaribo-Noord

2. Macro-economisch omgevingsklimaat
De beschikbare statistische informatie indiceert dat
de groei van de algemene bedrijvigheid gedurende
de eerste helft van 2014 wat verder afvlakte, onder
invloed van de voortdurende flauwe stemming op
de mondiale grondstoffenmarkten. Vooral spelers
op de goudmarkten ondervonden hiervan last. De
goudprijs steeg gedurende het eerste halfjaar van
2014 met 8% tot USD 1315 per troy ounce, nadat
deze prijs in 2013 met bijna 30% was teruggevallen.
Door de zwakke stemming op de goudmarkt waren
in Suriname gevestigde ondernemingen in deze
sector nog steeds terughoudend bij het doen van
uitbreidingsinvesteringen. Na ampele overweging
besloot goudmultinational Newmont Mining Corporation tegen eind juli niettemin haar voornemen
tot het exploiteren van een nieuwe goudmijn in het
Merian gebied in Oost Suriname door te zetten. Dit
is een voor ons land zeer belangrijk besluit gezien
de investeringsomvang van bijna USD 1 miljard en
de creatie van ongeveer 1500 permanente arbeidsplaatsen. De mijn zal naar verwachting tegen eind
2016 in productie zijn en op jaarbasis circa 400.000
troy ounces goud produceren.

Bananenplant in de bloeifase te Jarikaba
dalende prijzen op de wereldmarkt. Desondanks
nam de inzaai iets toe.
Het effect van de verminderde performance van
onze exportindustrie op de algemene bedrijvigheid
werd voor een deel gecompenseerd door een verdere, maar in vergelijking met het voorgaande jaar
minder krachtige groei van de bestedingen van
gezinnen en binnenlandse bedrijven. Het groeitempo werd ook gedrukt doordat de overheid
vanwege liquiditeitsdruk haar betalingen temporiseerde. Volgens voorlopige cijfers van het Ministerie
van Financiën namen deze betalingen gedurende
het eerste kwartaal van 2014 over de gehele linie
in opmerkelijke mate af. Hierbij moet worden opgemerkt dat de thans beschikbare cijfers niet goed
vergelijkbaar zijn met die van voorgaande jaren,
waardoor geen trendanalyse kan worden gemaakt.
Vaststaat wel dat versobering van het bestedingsbeleid niet langer kon worden uitgesteld, aangezien
de overheid werd geconfronteerd met fors tegenvallende ontvangsten.

De aluinaardesector werd wederom geplaagd door
lage prijzen en een scherpe concurrentie van moderne en efficiëntere productiebedrijven in het buitenland. Deze factoren vergroten de problematiek
waarmee Suralco al enige jaren wordt geconfronteerd en ondergraven daardoor haar lange termijn
levensvatbaarheid. Wij zijn daarom verheugd dat er
recentelijk gesprekken zijn gestart tussen Suralco en
de overheid met als doel de concurrentiepositie van
het bedrijf te verbeteren en aldus de bauxietsector
te behouden voor ons land.
Staatsolie N.V. kon anderzijds blijven profiteren
van gunstige aardolieprijzen. De Brent olieprijs
schommelde rond een hoog niveau van USD 105
per barrel, als gevolg van oplaaiende geopolitieke
spanningen. Eén en ander zette per saldo zowel de
productie als de export van de voor de economie
van Suriname zo belangrijke mijnbouwsector als
geheel onder druk.

Per ultimo juni 2014 beliep het netto beroep van
de overheid op de geldscheppende instellingen
SRD 336 miljoen, wat gepaard ging met geldcreatie en met het licht oplopen van de bruto staatsschuld. De staatsschuld werd per februari 2014
volgens een netto methode gepresenteerd en wel

Begin 2014 werd het bananenbedrijf Stichting
Behoud Bananen Sector (SBBS), succesvol geprivatiseerd. De Frans-Belgische fruitmultinational
Univeg N.V. nam 90% van de aandelen over van de
Staat. De rijstsector kampte met afzetproblemen en
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werd deels gecompenseerd doordat het bestaande
overschot aan productiecapaciteit in onze leverancierslanden leidde tot gunstige importprijzen.
Voorts werd de interventie van de overheid bij de
prijsbepaling van basisgoederen voortgezet.

door samenvoeging van bepaalde rekeningen van
de overheid bij de Centrale Bank van Suriname
en andere financiële instellingen en liep bijgevolg
terug.
De kredietverlening van banken aan de private
sector steeg met SRD 133 miljoen of met 3%,
vergeleken met 6% in de overeenkomstige periode
van 2013. De vertraagde kredietgroei moet vooral
worden toegeschreven aan de in september 2013
doorgevoerde verhoging door de Centrale Bank
van Suriname van de monetaire kasreserve. De
kredietverlening was voor het merendeel gericht
op de importerende handel en op consumenten. De
gemiddelde SRD depositorente van banken steeg
met 0,2 procentpunt tot 7,4% en de SRD kredietrente met 0,3 procentpunt tot 12,3%.

Het voorgaande geeft aan dat risico’s voor het op korte
termijn kunnen voortzetten van het huidige groeitempo gedurende de verslagperiode zijn toegenomen.
Onder deze omstandigheden kan de in juli doorgevoerde versoepeling van het monetaire beleid tijdelijk
soelaas brengen. Voorwaarde is echter wel dat de door
de verlaging van de monetaire kasreserve ontstane
verruiming van de kredietverleningsmogelijkheden
wordt benut voor financiering van productieve projecten. Wij juichen daarom deze versoepeling dan ook toe.
Tegelijkertijd zal verder moeten worden gewerkt
aan het verminderen van de kwetsbaarheid van de
staatsfinanciën. Mede op grond hiervan verlaagden
internationale ratingbureaus het risicovooruitzicht
voor overheidspapier van positief naar stabiel. Bij
het nemen van dit besluit werd ook rekening gehouden met de ontstane onzekerheid over het tijdstip waarop eerder geplande grootschalige investeringen in de goudsector zullen worden uitgevoerd
en met de beperkte binnenlandse capaciteit om
projecten uit te voeren, wat deels het gevolg is van
het zwakke institutionele kader en een tekort aan
gekwalificeerde arbeidskrachten.

Een deel van de initiële binnenlandse geldcreatie
vond een uitweg naar het buitenland. De import
van goederen nam iets af, terwijl de export verder
onder druk kwam door de mindere performance
van de mijnbouwsector. De lopende rekening van
de betalingsbalans verzwakte enigszins verder, wat
tot uitdrukking kwam in een daling van het netto
buitenlands actief van de geldscheppende banken
met SRD 106 miljoen of met 2%. De door de Centrale Bank van Suriname beheerde internationale
reserves, die van dit actief een onderdeel vormen,
krompen met bijna 6% tot USD 729 miljoen per ultimo juni; een equivalent van bijna 4 maanden import van goederen en diensten. Per saldo steeg de
liquiditeitenmassa ten opzichte van eind 2013 met
1% tot SRD 9,2 miljard of naar schatting 52% van
het bruto binnenlandse product.

Indien echter bestaande knelpunten worden verlicht door het voeren van een wijs beleid door zowel
de overheid als de private sector, zijn op wat langere
termijn bezien de vooruitzichten voor onze economie bemoedigend. De uitgebreide olieraffinaderij
zal dan immers in productie zijn genomen en er
zal een aanvang zijn gemaakt met de bouw van een
nieuwe goudmijn door Newmont Mining Corporation. Ook de overheid en diverse lokale ondernemingen werken aan de uitvoering van ambitieuze
investeringsplannen.

Door enige verstrakking van het beleid van de
Centrale Bank van Suriname met betrekking tot de
verkoop van deviezen aan banken ten behoeve van
hun cliënten, bleef uiteindelijk de vermindering van
de internationale reserves beheersbaar. De krappe
vraag- en aanbodverhoudingen leidden ertoe dat
de in de loop van 2013 ingezette depreciatie van de
koers van de Surinaamse dollar op de vrije valutamarkt bleef bestaan; sedertdien schommelde zij
binnen een aanvaardbare marge van maximaal 3%.

De mate waarin uit genoemde initiatieven profijt
kan worden gehaald, is afhankelijk van het aanwezig
zijn van een stabiel klimaat waarin economische
initiatieven kunnen gedijen. Dit houdt in de eerste
plaats in dat het beleid zich dient te richten op het
simultaan waarborgen van de macro-economische
stabiliteit en op het geven van een nieuwe impuls
aan de algemene bedrijvigheid. Met de parlementsverkiezingen van mei 2015 in zicht ligt hier een bijzondere uitdaging.

Op haar beurt droeg de depreciatie bij tot een lichte
versnelling van het stijgingstempo van het gemiddelde prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie en
wel met 0,6 procentpunt tot 2,9%. Per juni 2014 was
dit cijfer 2,2% hoger dan een jaar eerder. De invloed
van binnenlandse kostenfactoren op deze cijfers
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3. Het bedrijf van de bank

banken (immobilia), grote kredieten, en leningen
aan de bank gelieerde personen (insiders). Deze
vernieuwde regels zijn nuttig, maar hebben effecten op de bedrijfsvoering van banken. Inmiddels is
door onze bank een gap-analyse verricht, waaruit
blijkt dat wij al redelijk compliant zijn met de nieuwe regelgeving.

3.1 Algemeen
De door onze bank gerealiseerde resultaten in de eerste
helft van het boekjaar lagen gemiddeld genomen
onder onze doelstellingen van het jaarplan en de begroting. Dit is zoals eerder aangegeven deels gecorreleerd aan het aangescherpte monetaire beleid, die de
groei van ons business volume en onze costs of funds
negatief hebben beïnvloed. Het strakker aantrekken
van de monetaire teugels door de Centrale Bank van
Suriname had als doel het risico van een dreigende
oververhitting van de Surinaamse economie, mede
als gevolg van het expansief overheidsuitgavenbeleid,
te mitigeren middels inperking van de kredietruimte van commerciële banken en verhoging van de
fundingskosten.

In juli werd ook het monetaire beleid van de Centrale Bank van Suriname versoepeld. Dit heeft geleid
tot een verbetering van onze liquiditeitspositie en
lagere costs of funds. Een deel van de vrijgekomen
liquiditeitsruimte werd in schatkistpapier van de
Republiek Suriname belegd. De beleidswijziging
zal onze rentabiliteit in het tweede halfjaar positief
beïnvloeden.
In juni vond de eerste steenlegging plaats van ons
nieuw filiaal aan de Anamoestraat te Paramaribo
Noord. Het ligt in de bedoeling om dit kantoor
medio 2015 in gebruik te nemen. Het moderniserings- en uitbreidingsprogramma van ons kantorennetwerk zal de komende jaren worden voortgezet.

Het geconsolideerd balanstotaal steeg in het eerste
halfjaar met SRD 131,6 miljoen of 6,2% tot
SRD 2.257,4 miljoen. Deze groei ligt 3,2 procentpunt hoger dan in de overeenkomstige periode in
2013, mede doordat de aan de bank toevertrouwde
spaargelden met ruim 15% toenamen. De geconsolideerde kredietverlening bleef vrijwel stabiel op
SRD 1.065 miljoen, vanwege onze beperkte kredietruimte alsook de vertraagde macro-economische
groei. De US dollariseringsratio liep iets terug en wel
met 1,3 procentpunt tot 30,5%. Onze beleggingen in
schatkistpapier van de Republiek Suriname stegen
met 4,7% tot SRD 122,2 miljoen.

In februari vond er een on-site inspectie door het
Directoraat Toezicht Kredietwezen van de Centrale
Bank van Suriname plaats met als doel de beoordeling van de financiële positie van de bank en het verrichten van een evaluatie van de kredietportefeuille en
de organisatie van het risicobeheer. De inspectie had
een vlot en goed verloop en de aandachtspunten van
de Centrale Bank vastgelegd in het inspectierapport
zullen ter harte worden genomen. Aan onze bank
werd wederom een goede Camels rating toegekend.

Door de toename van de fundingskosten daalde de
rentemarge. De rentabiliteit van de bank liep in het
eerste halfjaar in vergelijking met dezelfde periode in
2013, iets terug en wel met ruim 2% tot SRD 21,7 miljoen. De toegenomen operationele kosten en noodzakelijke voorzieningen droegen ook bij aan deze
teruggang.

In het kader van de aanscherping van onze compliance en ‘Know Your Customer’ policies zijn wij
gestart met de opschoning en completering van
het totale rekening/cliëntenbestand van de bank.
Het streven is erop gericht de cliëntendossiers te
digitaliseren, waardoor de bedrijfsefficiency zal
verbeteren. In verband met de verbetering van de
compliance monitoring is nieuwe software aangekocht.

Op de Surinaamse Effectenbeurs bleven aandelen
Hakrinbank veel gevraagd. De beurskoers steeg in
het eerste halfjaar met SRD 22 ofwel 6,5% tot
SRD 361. De beursindex nam toe met 10% tot 9271
door de kennelijk verbeterde vooruitzichten van de
betreffende bedrijven.

De Customer Due Diligence vereisten van de
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
regelgeving van de USA, waaraan ook Surinaamse
financiële instellingen moeten voldoen, zijn per
1 juli in werking getreden. Onze bank heeft reeds een
registratienummer van de Amerikaanse belastingdienst (IRS) ontvangen en is compliant met de regelgeving.

Ingaande 1 juli werd het bedrijfseconomisch toezicht van de Centrale Bank van Suriname op het
commerciële bankwezen verscherpt middels herziening van vijf bestaande richtlijnen op het gebied
van solvabiliteit, kredietclassificatie en debiteurenvoorzieningen, investeringen in vaste activa door
9

beperkt. Dit heeft wel bijgedragen tot hogere interestlasten en afname van onze interestmarge.

In juni introduceerden wij digitale rekeningafschriften (e-statements), waardoor onze cliënten
via internetbankieren op elk tijdstip hun afschriften
kunnen downloaden, opslaan of uitprinten.

De lichte terugloop van de winst vóór belasting
was het gevolg van een afname van de baten met
SRD 1,0 miljoen, ofwel 1,6%, terwijl ook de lasten met
SRD 0,4 miljoen, ofwel 1,1% afnamen. De interestlasten namen sterker toe dan de interestbaten waardoor per saldo de interestmarge afnam. De toename
van de interestlasten was het gevolg van de groei van
de toevertrouwde middelen, alsook toename van de
creditrentetarieven. De afname van de provisies was
het gevolg van lagere opbrengsten uit hoofde van het
buitenlands betalingsverkeer. Het resultaat uit financiële transacties nam toe met 62,4%, door de toename
van baten op onze buitenlandse beleggingsportefeuille, alsmede gerealiseerde koerswinsten op onze
vreemde valutaportefeuille.

De omwisseling van onze toonderaandelen naar
aandelen op naam van de aandeelhouder verloopt
voorspoedig. Per eind juli is reeds bijna 90% van het
aandelenkapitaal op naam gesteld. Wij hebben de
aandeelhouders die hun aandelen nog niet hebben
omgewisseld wederom aangeschreven om vóór het
verstrijken van de wettelijke termijn in november
2014 hun aandelen om te wisselen.
3.2 De financiële ontwikkeling
De financiële ontwikkeling van de bank liet een
gedifferentieerd beeld zien. Het geconsolideerd
balanstotaal nam ten opzichte van ultimo 2013 toe
met SRD 131,6 miljoen of 6,2% tot SRD 2.257,4 miljoen. Per 30 juni 2013 beliep dit totaal SRD 1.922,1
miljoen. De winst vóór belasting nam licht af en
wel met 2% ten opzichte van de vergelijkbare periode van vorig jaar en bedroeg SRD 21,7 miljoen. De
activa en passiva van de bank lieten een uiteenlopende ontwikkeling zien.

De toename van de personele kosten vloeide voort
uit de toegekende loonsverhoging als uitvloeisel van
de afgesloten CAO met de Hakrinbank Werknemers
Organisatie per begin 2014. De toename van de afschrijvingskosten hangt samen met de herwaardering
van onze onroerende goederen, welke in 2013 heeft
plaatsgevonden. Tot de stijging van de overige beheerskosten droegen vooral een toename van de ICT- en
begeleidings- en advieskosten bij.

Aan de activazijde van de balans nam de post
Vorderingen op Kredietinstellingen toe met SRD 94,5
miljoen ofwel 19% tot SRD 589,2 miljoen. Deze significante toename is vanwege hogere vreemde valutakasreserve verplichtingen welke saldi bij buitenlandse
banken worden aangehouden. De post Vorderingen
op klanten nam marginaal af en wel met SRD 6,0 miljoen of met 0,6% tot SRD 1.065 miljoen. De beleggingen in schatkistpapier van de Republiek Suriname
namen met SRD 5,5 miljoen, ofwel 4,7% toe, vanwege
ons beleid om liquide middelen zoveel mogelijk rentedragend uit te zetten.

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.
De toename van de buiten balanspost ‘verstrekte
borgtochten en garanties’ is vooral het gevolg van
een afgegeven richtige betalingsgarantie in het
kader van de privatisering van de Stichting Behoud
Bananensector. Deze garantie is inmiddels onaangesproken vervallen.

De Schulden aan klanten, onze belangrijkste bron
van funding, stegen met SRD 119,4 miljoen of 6,4%
tot SRD 1.975,1 miljoen. Wij zijn tevreden over zowel
het niveau als de samenstelling van deze groei. Bij de
beoordeling van het groeitempo nemen we de toename van de concurrentie binnen het bankwezen op
het gebied van het aantrekken van funding, onder andere tot uiting komend in hogere creditinteresttarieven, in beschouwing. Als we de samenstelling
van de toevertrouwde middelen beoordelen kunnen we constateren dat de groei zich met name heeft
voorgedaan bij de op langere termijn toevertrouwde
gelden. Dit stemt tot tevredenheid, aangezien een
prudente fundingsstructuur ons liquiditeitsrisico

De key financial performance indicators namen af,
maar bleven op een redelijk niveau. De efficiencyratio, welke de verhouding tussen de operationele
kosten en opbrengsten weergeeft en de primaire indicator voor de operationele efficiency is, steeg tot
58,7%. Wij hechten grote waarde aan verbetering
van deze ratio. Gezien de beperkte groei van de baten
zal verbetering van de efficiencyratio met name
gerealiseerd moeten worden door strakke doorvoering van kostenbesparende en efficiency verhogende maatregelen middels stroomlijning van onze
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Opdracht
Wij hebben de in dit halfjaarbericht opgenomen verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie over de periode 1 januari 2014 tot en met 30
juni 2014, van de Hakrinbank N.V. te Paramaribo
bestaande uit de geconsolideerde balans per 30 juni
2014 en de geconsolideerde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2014 tot en met 30 juni
2014 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.

bedrijfsorganisatie en -processen. De Return on
Assets nam af tot 1,27% ten opzichte van 1,51% per
31 december 2013, terwijl de Return on Equity
terugliep van 20,7% tot 16,2%. De BIS solvabiliteitsratio nam verder toe van 15,4% tot 16,3%.
De vooruitzichten voor het tweede halfjaar zijn
bemoedigend mede door de versoepeling van het
monetaire beleid van de Centrale Bank van Suriname
sinds begin juli. Verwacht wordt dat de groei van onze
bedrijfsactiviteiten zal verbeteren, waardoor het geconsolideerde jaarresultaat naar onze inschatting iets
boven dat van 2013 zal uitkomen.
3.3 Nationale Trust- en Financierings
Maatschappij N.V. en Hakrinbank Real Estate N.V.
Onze dochteronderneming de Nationale Trust- en
Financierings Maatschappij N.V. , heeft in de eerste
helft van het boekjaar 2014 gematigd positieve resultaten geboekt. Het balanstotaal groeide met 1% tot
SRD 265 miljoen, terwijl de winst vóór belasting steeg
met 11% tot SRD 4,7 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 kredietuitzettingen stegen per saldo niet. De objectfinancieringen en persoonlijke leningen namen
iets af, terwijl de hypotheekleningen een groei vertoonden van 4% tot SRD 160 miljoen.
De totale bedrijfsopbrengsten groeiden in vergelijking met dezelfde periode in 2013 met ruim
SRD 0,4 miljoen ofwel 4,5% tot bijna SRD 9,4 miljoen. De toename van de winst is deels een gevolg
van de verbetering van de kwaliteit van de kredietportefeuille, waardoor lagere debiteurenvoorzieningen mogelijk werden. De hogere operationele
kosten hadden anderzijds een negatieve doorwerking op de winstontwikkeling.

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.

Er zijn maatregelen getroffen om de rentabiliteit in het
tweede halfjaar te verbeteren. De versoepeling van het
monetaire beleid in juli 2014 zal aan dit doel bevorderlijk zijn.

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 2014 tot en met
30 juni 2014 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., heeft in het eerste halfjaar 2014 geen
commerciële bedrijfsactiviteiten ontplooid. Naar verwachting zal de opstart van de bedrijfsactiviteiten
in de tweede helft van dit boekjaar gestalte krijgen.

4. Halfjaarcijfers 2014

Paramaribo, 15 augustus 2014
Lutchman & Co, an independent correspondent firm of
Deloitte Touche Tohmatsu
Namens deze
was getekend drs. M.R.A. Lutchman RA

4.1. Beoordelingsverklaring externe accountant
Aan: de Aandeelhouders, de Raad van Commissarissen en de Directie van de Hakrinbank N.V.
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4.2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 30 JUNI 2014
VÓÓR WINSTVERDELING (in SRD)

30-06-2014

31-12-2013

ACTIVA		
Liquide middelen
371.833.862
Schatkistpapier
122.186.378
Vorderingen op kredietinstellingen
589.210.705
Vorderingen op klanten
1.064.445.430
Effecten
23.445.659
Deelneming
1.411.550
Materiële vaste activa
75.341.481
Overlopende activa
9.477.496

339.119.332
116.734.565
494.743.484
1.070.451.100
23.300.922
1.411.550
74.825.623
5.177.141

2.257.352.561
PASSIVA		
Schulden aan kredietinstellingen
53.865.025
Schulden aan klanten:		
- Spaargelden
1.021.661.290
- Andere schulden
953.470.828
Overige schulden
6.431.953
Overlopende passiva
6.624.331
Voorzieningen
36.173.574

2.125.763.717

2.078.227.001

1.954.462.297

Maatschappelijk kapitaal SRD 120.000		
Geplaatst en gestort kapitaal
73.347
Agioreserve
916
Herwaarderingsreserve
35.615.210
Algemene reserve
129.566.913
Resultaat verslagperiode
13.869.174
179.125.560
		
2.257.352.561
		
Verplichtingen wegens verstrekte borgtochten en garanties
75.632.419
Verplichtingen wegens onherroepelijke accreditieven
3.248.298
78.880.717

12

48.431.540
886.694.770
969.037.703
7.317.412
5.949.700
37.031.163

73.347
916
34.227.733
106.801.962
30.197.462
171.301.420
2.125.763.717
49.973.283
8.606.714
58.579.99

4.3 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET
EERSTE HALFJAAR 2014 (in SRD)

1e halfjaar 2014

1e halfjaar 2013

BEDRIJFSOPBRENGSTEN		
Interestbaten
69.910.166
Interestlasten
25.315.127

64.500.321
19.239.514

Interestmarge
Provisie
Resultaat financiële transacties
Overige bedrijfsopbrengsten

44.595.039
12.548.468
1.915.518
32.400

45.260.807
13.512.206
1.179.224
72.740

59.091.425
		
BEDRIJFSLASTEN		
Personeelskosten
20.871.999
Afschrijvingen
3.584.750
Overige bedrijfslasten
10.236.658
Voorziening kredietrisico’s
2.727.434

60.024.977

37.420.841
		
WINST VÓÓR BELASTING
21.670.584
Inkomstenbelasting
7.801.410

37.819.403

WINST NA BELASTING

14.211.567

13.869.174
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19.200.035
3.117.689
9.370.798
6.130.881

22.205.574
7.994.007

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.

4.4 Toelichting behorende bij de geconsolideerde
balans per 30 juni 2014 en de geconsolideerde
winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar
2014
Algemeen
De winstverdeling over 2013 is op de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van 26 mei 2014
als volgt vastgesteld:

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.

Winstverdeling 2013 (in SRD)				
						
Nettowinst			
30.197.462
Contant dividend		
10.561.990
Toevoeging aan de algemene reserve

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 latente belastingen. De herwaarderingsreserve is afzonderlijk
onder het eigen vermogen opgenomen. De belastinglatentie is berekend uitgaande van een belastingtarief van 36%.

19.635.472

Voor de waardering van activa, passiva en resultaatbepaling worden dezelfde grondslagen gehanteerd als in de jaarrekening. De grondslagen zijn
opgenomen in ons jaarverslag over 2013 gedateerd
29 april 2014.
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 4,413; 31 december 2013:
USD 1 = SRD 3,250 en EUR 1 = SRD 4,466).

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.

Bananenaanplant van SBBS te Jarikaba in het district Saramacca.
Dit bedrijf werd begin 2014 overgenomen door Univeg N.V. uit België
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