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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
De geprefereerde aanbieder van financiële diensten in Suriname te zijn door het leveren
van uitmuntende kwaliteit.

Kernwaarden
De belangrijkste grondbeginselen welke als kompas voor ons handelen dienen, vormen de
fundamentele waarden en normen van ons bedrijf, onze “core values” en geven richting aan
alles wat wij als bank doen:
•
•
•
•

Betrouwbaarheid
Service - en klantgerichtheid
Teamwork
Kwaliteit
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Directieteam Hakrinbank
van links naar rechts:
Drs. R.P.V. Sheorajpanday
Commercieel Directeur
Drs. M.M.Keerveld, RA
Financieel Directeur
Drs. J.D. Bousaid
Algemeen Directeur
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aan de
aandeelhouders
Op 10 juli 2018 werd de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de
Hakrinbank N.V. gehouden over het boekjaar 2017, waarin de jaarstukken en
het winstbestemmingsvoorstel werden goedgekeurd. Op deze vergadering
die vanwege de perikelen rond een aangehouden geldzending van de Centrale
Bank van Suriname in Nederland met daarin ook fondsen van de Hakrinbank,
later dan gebruikelijk plaatsvond, werd ook uitgebreid verslag gedaan van de
ontwikkelingen binnen de bank en het omgevingsklimaat waarin werd geopereerd.
Nu presenteren wij met genoegen het halfjaarrapport 2018 waarin is opgenomen:
•
•
•
•
•

de verrichtingen en prestaties van onze bankinstelling in de eerste helft
van het boekjaar 2018;
de geconsolideerde balans per 30 juni 2018;
de geconsolideerde winst- en verliesrekening over de aangeduide periode;
de toelichting behorende bij de geconsolideerde balans per 30 juni 2018
en de geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar;
de beoordelingsverklaring van de externe accountant.

De in de eerste helft van het boekjaar 2018 gerealiseerde resultaten kwamen tot
stand in een klimaat van relatieve rust op financiële markten, slapte bij het lokale
bedrijfsleven en voortdurende onevenwichtigheid van de overheidsfinanciën
en de consequenties van de aanhouding van de door de CBvS gefaciliteerde
geldzending. Vanwege de nog hoge financiële risico’s bleef het monetaire beleid
onveranderd krap, hetgeen van invloed was op de prestaties van het commerciële
bankwezen en dus ook van onze bank.
Het geconsolideerd balanstotaal steeg met 5,7% tot SRD 4.379,5 miljoen, vooral
door de groei van de activa posten “Liquide middelen” en “Effecten” en de posten
“Overige schulden” en “Schulden aan kredietinstellingen” aan de passiefzijde van
de balans.
In vergelijking met het eerste halfjaar 2017 nam de geconsolideerde winst vóór
belasting af met 21,0% tot SRD 23,0 miljoen. De afname werd veroorzaakt door
enerzijds de gedaalde interestmarge en het teruggelopen resultaat uit financiële
transacties en anderzijds door de gestegen kosten.
Doordat de groei van ons balanstotaal, evenals die van de naar risicograad
gewogen activa groter was dan die van het eigen vermogen, is de BIS
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solvabiliteitsratio afgenomen. Hoewel de aan deze afname ten grondslag liggende
factoren positief zijn, namelijk een groei van zowel ons balanstotaal als ons eigen
vermogen, beperkt het wel onze ruimte voor dividenduitkering. Daarom heeft de
directie, na overleg met de Raad van Commissarissen besloten om dit jaar geen
interim dividend uit te keren.
De koers van Hakrinbank aandelen op de Surinaamse Effectenbeurs bleef
gedurende het eerste halfjaar constant op SRD 408, vanwege de minder florissante
ontwikkelingen en vooruitzichten waarmee het Surinaams bedrijfsleven en
bankwezen worden geconfronteerd.
Eind 2017 hebben we een nieuw strategisch meerjaren beleidsplan 2018-2021
ontwikkeld, dat een uitstekend kader vormt voor de verdere ontwikkeling van
de bank. Nadere details hieromtrent zijn te vinden in ons jaarverslag over het
boekjaar 2017.
Op een Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 maart
2018 werd mevrouw Drs. M. Keerveld benoemd tot Financieel Directeur binnen de
Raad van Bestuur en wel ingaande 3 april daaropvolgend. Vanaf die datum vervult
de heer Drs. R. Sheorajpanday de functie van Commercieel Directeur. In overleg
met de Raad van Commissarissen zal de topstructuur versterkt worden teneinde de
aansturing van de bank te verbeteren, dit ook gezien de aanstaande pensionering
van de Algemeen Directeur.
Aan het begin van 2017 informeerde de minister van Financiën als
vertegenwoordiger van de grootaandeelhouder de directie per brief dat de
Staat Suriname positief staat tegenover de afbouw van haar participatie in het
geplaatst kapitaal van 51% tot het in de Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen
2011 vastgestelde maximum van 20% per natuurlijke- of rechtspersoon. Hierna
ontstond vertraging in dit traject. Recentelijk heeft de minister van Financiën per
brief van 10 juli 2018 ons geïnformeerd “dat de regering via de goedgekeurde
begroting voor het dienstjaar 2018 de goedkeuring van de Nationale Assemblee
heeft verkregen voor de verkoop van haar aandelen in de Hakrinbank N.V. Wij
zijn voornemens om deze verkoop in de tweede helft van 2018 te effectueren.
Wij zullen daaromtrent op korte termijn met U en de directie in overleg treden”.
Wij verwelkomen deze toezegging en zien de uitnodiging voor overleg gaarne
tegemoet.

Van harte zeggen wij dank aan onze gewaardeerde cliënten, medewerkers en
aandeelhouders voor de goede ondersteuning, die ons steeds weer in staat stelt
te blijven groeien en bloeien.
Paramaribo, 28 september 2018

Directie Hakrinbank N.V.
drs. J.D. Bousaid, algemeen directeur
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Het macroeconomisch
omgevingsklimaat
Nadat de economie van Suriname in de tweede helft van 2017 uit de recessie
kroop, die zich in de voorgaande twee jaren deed gevoelen, zette het herstel van
het productievolume zich gedurende de verslagperiode voort. Het tempo van
de economische groei versnelde vooral onder invloed van de uitbreiding van de
goudproductie en door het gunstige internationale prijsklimaat voor onze minerale
exportproducten. Een en ander had een positief effect op de betalingsbalans en
op de overheidsfinanciën.
Door de toegenomen overheidsinkomsten en aangegane leningen konden de
consumptief geaarde overheidsbestedingen op een hoog niveau gehandhaafd
blijven, ondanks doorgevoerde bezuinigingsmaatregelen. Zij zorgden voor enige
opleving in de economie. Handelsondernemingen zagen hun omzetten iets
toenemen, maar ondervonden anderzijds hinder van het gebrek aan koopkracht
van de burgers. De bedrijvigheid in de andere sectoren schommelde rond een
niet bevredigend niveau, waarbij structurele belemmeringen evenzeer een rol
speelden. Volgens modelramingen van het Planbureau zal de groei van het bruto
binnenlands product in 2018 circa 2,8% belopen vergeleken met 1,5% in 2017.
De betrekkelijk gunstige ontwikkeling in de minerale sector weerspiegelde zich
in een verdere stijging van de goederenexport. In het eerste kwartaal van 2018
steeg zij met 14% ten opzichte van de overeenkomstige periode van 2017. De
ruwe aardolieproductie schommelde rond hetzelfde niveau, maar de sector haalde
profijt uit een opvallende prijsstijging van 34%. De stijging vloeide voort uit
enerzijds een toenemende vraag door de oplevende wereldeconomie. Anderzijds
was er een afnemend aanbod door productiebeperkende maatregelen van de
olieproducerende landen, capaciteitsproblemen in Venezuela en door geopolitieke
spanningen. De goudprijs ondervond enige steun van een kortstondige
verzwakking van de Amerikaanse dollar en steeg bijgevolg met 6%.
Ook de goederenimport nam toe en wel met bijna 23%, nadat zij in de voorgaande
recessiejaren fors was gekrompen. Het geregistreerd handelsbalansoverschot van
USD 153 miljoen was slechts één procent kleiner dan in dezelfde periode van
2017. Als gevolg van het oplopen van de tekorten in het dienstenverkeer en bij
de primaire inkomens, alsook door de beperkte instroom van directe buitenlandse
investeringen, sloot de totale rekening van de betalingsbalans per saldo met een
bescheiden overschot van USD 17 miljoen.
Het betalingsbalansoverschot kwam tot uitdrukking in de internationale reserves
van de Centrale Bank van Suriname, die in mei 2018 fors verder toenamen
en wel van USD 424 miljoen per ultimo 2017 tot bijna USD 762 miljoen. Deze
opmerkelijke toename hield verband met de aflossing van een schuld aan de Staat
en de betaling voor de aankoop van het overheidsaandeel in de Merian mijn door
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Staatsolie N.V.
Het ontvangen geld werd toevertrouwd aan de Centrale Bank, wat zich in de
monetaire statistieken weerspiegelde in de balanspost “Verplichtingen aan
de overheid”. In de loop van juni verminderden zowel deze verplichtingen
als de internationale reserves als gevolg van de afwikkeling van een aantal
schuldverplichtingen door de Staat. Per maandultimo waren de reserves nog USD
533 miljoen of 26% hoger dan eind 2017.
Doordat de mutaties in de twee genoemde balansposten elkaar goeddeels
compenseerden, was het effect van de transacties tussen de Staat en Staatsolie
N.V. op de binnenlandse liquiditeitenmassa per saldo in mei 2018 nog beperkt.
Hier komt bij dat de netto vorderingen van de algemene banken op overige
ingezetenen enigszins terugliepen door de beperkte kredietvraag die verband
hield met de flauwe bedrijvigheid bij de op de binnenlandse markt opererende
ondernemingen. Banken zetten bovendien hun beleid gericht op het afbouwen
van de non-performing loan portfolio voort. Per saldo steeg de binnenlandse
liquiditeitenmassa gedurende de eerste vijf maanden van 2018 met SRD 230
miljoen of met slechts één procent.
Het verbeterde economische en rustige monetaire klimaat deed het vertrouwen
bij het publiek enigszins herleven; dit vertrouwen straalde uit naar de valutamarkt.
De verkoopkoers van de Amerikaanse dollar schommelde binnen nauwe grenzen
rond een gemiddelde van SRD 7,50. Hierdoor en doordat loonstijgingen werden
beteugeld, vertraagde het inflatietempo aanmerkelijk, maar bleef nog te hoog. De
stijging van het gemiddelde prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie op jaarbasis
vertraagde van 22% in 2017 tot 14% en dat van de jaar op jaar inflatie van 20%
tot 8%.
Het prijsverloop had vooralsnog nauwelijks effect op de voor de private sector
geldende nominale bancaire rentetarieven; zij bleven vrijwel onveranderd,
waardoor de reële rente in de verslagperiode opliep. De rente op kredieten luidende
in Surinaamse munt beliep gemiddeld circa 14%, wat 5 procentpunten hoger was
dan de gemiddelde rente op vreemde valutakredieten. De creditrente was 9%,
terwijl het renteverschil met de vreemde valutadeposito’s ruim 5 procentpunten
bedroeg. Het renteverschil is vooral afhankelijk van het aan de diverse munten
gekoppelde valutarisico en van de actuele vraag- en aanbodverhoudingen, ook
internationaal.
Ofschoon gegevens over het eerste halfjaar van 2018 over de overheidsfinanciën
nog niet zijn gepubliceerd, zijn er indicaties dat de ontvangsten van de Staat
wederom minder waren dan de uitgaven. De voorgenomen introductie van de BTW

(Belasting Toegevoegde Waarde) vond niet plaats. Er was dan ook sprake van een
groot financieringstekort. Volgens het Bureau voor de Staatsschuld nam bijgevolg
de overheidsschuld met SRD 0,5 miljard of met bijna 3% toe tot SRD 18,4 miljard
of circa 70% van het geschatte bruto binnenlands inkomen. De kredietverlening
van de algemene banken aan de Staat steeg verder. De Centrale Bank verstrekte
echter geen nieuw krediet aan de Staat, wat in overeenstemming was met een in
2016 gesloten overeenkomst tussen de monetaire autoriteiten.
Het lenen had weliswaar tijdelijk een positief effect op de liquiditeitspositie van
de Staat, maar verzwakte het lopende herstructureringsproces van de publieke
sector. Dit brengt op langere termijn financiële risico’s met zich mee, omdat het
de vraag is of de met de leningen gefinancierde bestedingen voldoende productie
en deviezen zullen genereren om toekomstige schuldverplichtingen na te komen.
Additionele maatregelen tot het doen omslaan van het financieringstekort in
een overschot zouden dan ook de macro-economische stabiliteit op wat langere
termijn ten goede komen.
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Met Hakrinbank Online
Payments (HOP) snel,
gemakkelijk en veilig
online betalen voor uw
nutsvoorzieningen en
online aankopen.
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het bedrijf
van de bank
1. Algemeen
De door onze bank geleverde prestaties in de eerste helft van het boekjaar
2018 zijn beïnvloed door het eerder geschetste omgevingsklimaat, waarin wij
moeten opereren. Daardoor waren de realisaties over het algemeen iets onder de
doelstellingen van het jaarplan en de begroting.
Het geconsolideerd balanstotaal steeg in de verslagperiode met 5,7% tot
SRD 4.379,5 miljoen, vooral door stijging van de activa posten “Liquide middelen”
en “Effecten”. Aan de passiefzijde van de balans namen de “Andere schulden” en
“Spaargelden” relatief sterk toe. De geconsolideerde kredietverlening (exclusief
belegging in schatkistpapier) groeide met slechts SRD 7,1 miljoen ofwel 0,5%
tot SRD 1.570,7 miljoen, door de slapte bij de op de binnenlandse afzetmarkt
gerichte ondernemingen en het lage producentenvertrouwen, dat van invloed is
op het investeringsvolume. De beperkte groei had een negatieve invloed op onze
rentemarge. Beleggingen in schatkistpapier van de Republiek Suriname stegen met
1,4% tot SRD 388,2 miljoen vooral door aangroei van de rente. De Staat heeft al
aangegeven dat zij dit papier de komende tijd versneld wenst af te lossen, omdat
haar financiële positie is verbeterd, doordat Staatsolie N.V. een lening vervroegd
afloste in juni 2018.
Door een toename van de beleggingsportefeuille bij onze investment banks
nam de post “Effecten” significant toe. Door middel van verkoop van een deel van
deze beleggingsportefeuille, zal het belang in het tweede halfjaar iets worden
afgebouwd. De liquiditeitspositie verbeterde en de bank beschikt nu over ruime
funding voor de kredietverlening, zowel in lokale als vreemde valuta. De ruime
funding brengt echter ook hogere dan begrote fundingskosten met zich mee. De
verder dalende inflatie oefende een neerwaartse druk uit op zowel de debet–
als creditrente. Door de concurrentie en slapte in het kredietbedrijf kwam de
rentemarge onder druk te staan.
De justitiële autoriteiten in Nederland hebben medio april beslag gelegd op
een door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) gefaciliteerde geldzending
van Euro 19,5 miljoen ten behoeve van drie commerciële banken waaronder de
Hakrinbank. Volgens verkregen informatie van de CBvS heeft het Nederlands
Openbaar Ministerie (OM) aan haar gevraagd om nadere informatie ter vaststelling
van de herkomst van de middelen. De CBvS heeft in mei een arrangement
ondertekend met de betreffende commerciële banken, waardoor de gelden door
de Bank zijn gestort op hun nostrorekeningen in het buitenland, zodat zij aan
hun euro betalingsverplichtingen kunnen blijven voldoen. De boven aangehaalde
problematiek werkte negatief door op de vreemde valutamarkt en tastte het
rendement van de commerciële banken aan. Ook moesten hoge éénmalige kosten
geabsorbeerd worden.

De geconsolideerde winst vóór belasting daalde in de eerste helft van 2018 met
21,0% tot SRD 23,0 miljoen, dit in vergelijking met dezelfde periode in 2017. De
afname is veroorzaakt door de daling van de interestmarge en van het resultaat uit
financiële transacties evenals door gestegen kosten. Aangezien de kwaliteit van de
kredietportefeuille niet verslechterde viel de dotatie aan de ”Waardeveranderingen
van vorderingen” significant lager uit dan vorig jaar. De kredietrisico’s zijn adequaat
afgedekt door de getroffen specifieke debiteurenvoorzieningen.
Op de Surinaamse Effectenbeurs bleef de koers van onze aandelen onveranderd
op SRD 408 per aandeel van nominaal SRD 0,15. De beursindex, die de gewogen
marktwaarde aangeeft van een vastgesteld representatief aandelenpakket, steeg
in de verslagperiode met 93 punten naar 9.624 per ultimo juni, echter bij een
minimale omzet.
Het Hakrinbank Organisatie Transformatie (HOT) programma is gecontinueerd. Dit
jaar ligt de focus van dit meerjarig programma, dat als doel heeft om onze interne
organisatie te transformeren naar een meer klantgerichte organisatie, vooral op
de verdere versteviging van onze human capital. Hierbij is het vooral van belang
dat onze human resources over de juiste technische en gedragscompetenties
beschikken. Hier wordt dan ook gepaste aandacht aan geschonken.
Wij zijn bijzonder verheugd dat wij met de introductie van Hakrinbank Online
Payment (HOP) in de eerste helft van 2018 het betaallandschap van Suriname
naar een hoger niveau hebben kunnen brengen. De introductie van HOP kan een
sterke impuls geven aan de ontwikkeling van e-commerce in Suriname. Ook hebben
wij in de eerste helft van 2018 een aanvang gemaakt met de implementatie
van Hakrinbank Easy Request (HER). HER vergemakkelijkt de verstrekking van
consumentenkredieten door deze te integreren in het verkoopproces bij het
warenhuis en de autodealer. Dit faciliteert enerzijds de verkopen van onze business
cliënten, terwijl het ook het gemak voor de consumenten vergroot.
De introductie van zowel HOP als HER vloeit voort uit onze commerciële strategie,
welke gericht is op de verdere verbetering van de customer experience, onder
andere middels de introductie van innovatieve, vooral op finance technology
(fintech) gebaseerde producten en diensten.
In het kader van een verdere verbetering van onze risicobeheersing hebben wij
een aanvang gemaakt met de uitgifte van, en de vervanging van de magneetstrip
creditcards door, Europay MasterCard Visa (EMV) creditcards. Ook hebben wij
diverse risicobeheersmaatregelen op het gebied van operationele risicobeheersing,
voornamelijk IT Security en Business Continuity, aangescherpt. Ook is veel energie
gestopt in de compliance risicobeheersing.
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2. De financiële ontwikkeling
De bedrijfsresultaten van de bank in het eerste halfjaar van 2018 werden
gekenmerkt door het voorzichtige herstel van de economie. Het verbeterde
economische en rustige monetaire klimaat deden het vertrouwen bij het publiek
enigszins herleven. Dit beeld is nog niet volledig terug te zien in de geboekte
financiële resultaten van de bank in het eerste halfjaar 2018, waardoor er sprake is
van een daling vergeleken met de resultaten van dezelfde periode in 2017.
Het geconsolideerd balanstotaal nam ten opzichte van ultimo 2017 toe met
SRD 237,2 miljoen of 5,7% tot SRD 4.379,5 miljoen. Per 30 juni 2017 beliep dit
totaal SRD 3.512,0 miljoen. De USD wisselkoers bleef in het eerste halfjaar 2018
vrij stabiel rond de 7,50. De winst vóór belasting daalde met 21,0% ten opzichte
van de overeenkomstige periode van vorig jaar en bedroeg SRD 23,0 miljoen.
De afname werd enerzijds veroorzaakt door een daling van de interestmarge en het
resultaat uit financiële transacties en anderzijds door een stijging van de overige
beheerskosten.
Aan de actiefzijde van de balans steeg de post Liquide middelen met SRD
165,8 miljoen of 24,5% tot SRD 843,6 miljoen, vanwege de toename van
voornamelijk toevertrouwde vreemde valuta chartale middelen. De Effecten
namen toe met SRD 53,9 miljoen of 46,0% tot SRD 171,1 miljoen, door een
toename van de beleggingsportefeuille bij onze investment banks. Zoals eerder
aangeven zal deze post afnemen door middel van verkoop van een deel van deze
beleggingsportefeuille in het tweede halfjaar van 2018.
De kredietverlening groeide marginaal; de post Vorderingen op klanten steeg met
slechts SRD 7,1 miljoen ofwel 0,5% tot SRD 1.570,7 miljoen. Dit is gecorreleerd
met het producenten- en consumentenvertrouwen dat nog niet helemaal is
hersteld na de recessie van voorgaande jaren en de bereidheid tot het plegen van
investeringen. Dit beeld is in de gehele bancaire sector waarneembaar.
Aan de passiefzijde van de balans steeg de post Spaargelden met SRD 42,8 miljoen
of 2,2% tot SRD 2.018,4 miljoen. De girotegoeden en termijndeposito’s namen
eveneens toe, waardoor er ruime funding was voor de kredietverlening.
De daling van de winst vóór belasting met 21,0% is vooral het gevolg van de
gedaalde interestmarge en het teruggelopen resultaat uit financiële transacties.
Ook de stijging van de overige bedrijfskosten heeft een negatieve impact gehad op
de winst vóór belasting. Het resultaat uit financiële transacties daalde met SRD 1,5
miljoen of 68,7%, omdat er in tegenstelling tot vorig jaar nauwelijks koerswinsten
werden gerealiseerd op onze eigen vreemde valutapositie vanwege de redelijk
stabiele wisselkoers van de USD.
De toename van de personeelskosten met SRD 4,9 miljoen of 13,0% tot SRD
42,5 miljoen, vloeide voort uit de toegekende loonsverhogingen die het resultaat
waren van het arbeidsvoorwaardenoverleg 2017 met de Hakrinbank Werknemers
Organisatie.
De overige bedrijfslasten stegen met 20,5% of SRD 3,9 miljoen tot SRD 23,1 miljoen
vooral door de hogere ICT kosten welke voornamelijk in vreemde valuta luiden.
De toevoeging aan de voorziening kredietrisico’s was SRD 7,4 miljoen, een daling
van 27,3% in vergelijking met de overeenkomstige periode in 2017. Deze daling
vloeit voort uit het feit dat de kwaliteit van de kredietportefeuille op hetzelfde
niveau bleef.
De key financial performance indicatoren verslechterden enigszins. De
efficiencyratio, welke de verhouding aangeeft van de operationele kosten en
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baten, verslechterde van 60,8% tot 69,9%. De verbetering van deze ratio blijft een
belangrijke doelstelling voor onze bank.
De Return on Assets daalde van 0,93% naar 0,69%, en de Return on Equity van
12,6% naar 8,9%, vooral door de afname van de rentabiliteit. De BIS ratio was
10,1%, iets boven de CBvS norm van 10,0%.
Vooruitzichten
Wij verwachten dat het perspectief op gunstige private kredietuitzettingen ook in
het tweede halfjaar flauw zal blijven. Wij verwachten wel dat de groei van de niet
rentebaten, met name foreign transfer provisiebaten voortgezet zal worden in de
tweede helft van het jaar. De redelijk stabiele wisselkoers en afnemende inflatie
werken gunstig door op de rentetarieven. De ingezette daling van zowel de leenals de beleggingsrentetarieven biedt perspectieven voor groei van de NTFM. Ons
streven is erop gericht om in 2018 voor onze vennootschap als geheel betere
resultaten te boeken dan in het vorig boekjaar.

3. Nationale Trust- en Financierings Maatschappij N.V. en
Hakrinbank Real Estate N.V.
De Nationale Trust & Financierings Maatschappij, heeft in het eerste halfjaar 2018
haar financiële doelstellingen niet geheel kunnen realiseren. De winst vóór belasting
nam in vergelijking met dezelfde periode in 2017 toe met 4,7% tot SRD 4,8 miljoen.
Het balanstotaal steeg met 40,9% tot SRD 393,4 miljoen. Deze toename heeft een
incidenteel en kortstondig karakter en hangt samen met een incidenteel groot krediet
in het kader van vermogensbeheer/asset management dat inmiddels is herplaatst
onder beleggers. Gecorrigeerd hiervoor bedraagt de afname van de balans SRD 5,5
miljoen ofwel 2,0%.
De kredietuitzettingen bleven vanwege de flauwe vraag en de aangescherpte intake
nagenoeg onveranderd op SRD 273 miljoen. Hierbij namen de objectfinancieringen
en persoonlijke leningen toe, terwijl de hypotheekleningen afnamen. De
hypothecaire uitzettingen werden negatief beïnvloed door toenemende
bouwkosten en rente, alsook door de gedaalde aflossingscapaciteit van de klanten.
De kwaliteit van de kredietportefeuille bleef op een goed niveau.
De bedrijfsopbrengsten namen met 8,6% toe tot SRD 12,4 miljoen, vooral
door de hogere interestmarge. De provisies namen fractioneel af. De
operationele bedrijfslasten stegen met 3,9%, terwijl de dotatie voor specifieke
debiteurenvoorzieningen SRD 0,4 miljoen bedroeg. Per saldo nam de winst voor
belasting toe met 4,7% tot SRD 4,8 miljoen.
De focus van het Hakrinbank Organisatie Transformatie (HOT) programma dit jaar
ligt op de human resources. In dit kader wordt gepaste aandacht geschonken aan
de verdere verbetering van de competenties van onze medewerkers. De introductie
van HER, waarbij de financiering is geïncorporeerd in het verkoopproces bij de
warenhuizen en cardealers past in de herinrichting van de bedrijfsprocessen om
deze zo volledig mogelijk gedigitaliseerd te doen plaatsvinden. Dit ter vergroting
van de efficiency, doorlooptijd en het gemak voor de cliënt.
In de eerste helft van het boekjaar 2018 heeft onze dochteronderneming,
Hakrinbank Real Estate N.V. geen bedrijfsactiviteiten ontplooid. De flauwte op de
onroerend goed markt en de aangescherpte regels van de CBvS met betrekking
tot investeringen in onroerend goed hebben hieraan ten grondslag gelegen. In de
aangeduide periode werd een verlies geleden van SRD 94.000. Het balanstotaal
bleef vrijwel onveranderd op SRD 6,2 miljoen.

Uw auto snel en
gemakkelijk direct bij de
autodealer gefinancierd
via Hakrinbank Easy
Request (HER).
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Halfjaar
cijfers 2018
Beoordelingsverklaring externe accountant

Aan:

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

Opdracht
Wij hebben de in dit halfjaarbericht opgenomen geconsolideerde tussentijdse financiële informatie over de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018, van de Hakrinbank
N.V. te Paramaribo bestaande uit de geconsolideerde balans per 30 juni 2018 en de geconsolideerde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2018 tot en met 30
juni 2018 met de toelichting beoordeeld. De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opstellen 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.
Werkzaamheden
Wij hebben onze beoordeling van de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie 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.
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 2018 tot en met 30 juni 2018 niet, in alle van materieel belang zijnde aspecten, is opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor
tussentijdse financiële verslaggeving.
Benadrukking van een aangelegenheid
Wij vestigen de aandacht op het onderdeel ‘Ontwikkelingen omtrent de aangehouden geldzending’ in de Toelichting behorende bij de geconsolideerde balans per 30 juni
2018 en de geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2018, waarin de situatie wordt uiteengezet rondom een geldzending waarop door de justitiële
autoriteiten in Nederland beslag is gelegd. Deze aangelegenheid doet geen afbreuk aan onze conclusie.

Namens deze
was getekend drs. M.R.A. Lutchman RA,
An independent member firm of Moore Stephens International Limited
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 30 juni 2018 (in SRD)
30-06-2018

31-12-2017

ACTIVA
Liquide middelen

843.555.080

677.802.202

Schatkist promessen

388.195.396

382.739.147

Vorderingen op kredietinstellingen

1.162.435.411

1.204.781.455

Vorderingen op klanten

1.570.718.084

1.563.622.128

171.093.693

117.181.016

Effecten
Deelneming

1.411.550

1.411.550

174.627.303

172.242.689

67.429.903

22.533.923

4.379.466.420

4.142.314.110

103.009.088

80.376.712

- Spaargelden

2.018.402.185

1.975.615.179

- Andere schulden

1.791.134.832

1.645.865.762

Overige schulden

11.435.200

6.269.330

Materiële vaste activa
Overlopende activa
PASSIVA
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan klanten:

Overlopende passiva

16.666.923

11.942.125

102.481.908

100.623.952

4.043.130.136

3.820.693.060

78.450

78.450

Agioreserve

13.406.485

13.406.485

Herwaarderingsreserve

83.003.801

83.867.854
189.256.152

Voorzieningen
Maatschappelijk kapitaal SRD 120.000
Geplaatst en gestort kapitaal

Algemene reserve

190.120.205

Onverdeelde winst

35.012.109

Resultaat verslagperiode

14.715.234

35.012.109

336.336.284

321.621.050

4.379.466.420

4.142.314.110

68.775.384

78.148.069

2.127.253

7.094.092

70.902.637

85.242.161

Totaal
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
- verstrekte borgtochten en garanties
- onherroepelijke accreditieven en swap transacties
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GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET EERSTE HALFJAAR 2018 (in SRD)
1e halfjaar 2018

1e halfjaar 2017

Interestbaten

120.407.291

111.753.291

Interestlasten

47.893.931

36.160.072

Interestmarge

72.513.360

75.593.219

Provisie

27.928.068

22.575.814

691.540

2.209.976

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Resultaat financiële transacties
Overige bedrijfsopbrengsten

95.787

-

101.228.755

100.379.009

42.547.967

37.661.465

BEDRIJFSLASTEN
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfslasten
Waardeveranderingen van vorderingen

WINST VÓÓR BELASTING
Inkomstenbelasting
WINST NA BELASTING
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5.146.193

4.197.333

23.076.268

19.143.497

7.434.235

10.222.384

78.204.663

71.224.679

23.024.092

29.154.330

8.308.858

10.495.867

14.715.234

18.658.463

TOELICHTING BEHORENDE BIJ DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 30 JUNI 2018 EN DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
OVER HET EERSTE HALFJAAR 2018
Algemeen
De winstverdeling over 2017 is op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 juli 2018 vastgesteld.
Voor de waardering van activa, passiva en resultaatbepaling worden dezelfde grondslagen gehanteerd als in het jaarverslag. De grondslagen zijn opgenomen in ons jaarverslag
over 2017 gedateerd 20 juni 2018.
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 7,406 en EUR 1 = SRD 8,542; 31 december 2017: USD 1 = SRD 7,396 en EUR 1 = SRD 8,790).
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 en
deelnemingsvrijstellingen). 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 latente belastingen. De herwaarderingsreserve is afzonderlijk onder het
eigen vermogen opgenomen. De belastinglatentie is berekend uitgaande van een belastingtarief van 36%.
In het geconsolideerde halfjaarrapport 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.
Ontwikkelingen omtrent de aangehouden geldzending
De justitiële autoriteiten in Nederland hebben in april 2018 beslag gelegd op een door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) gefaciliteerde geldzending. Deze geldzending
werd uitgevoerd ten behoeve van drie commerciële banken in Suriname, en bedroeg Euro 19,5 miljoen.
Voor het behoud en de waarborging van het financieel bestel in het geheel is de CBvS in mei 2018 een arrangement overeengekomen met de betreffende commerciële banken,
waaronder de Hakrinbank N.V., waarbij de gelden van de Hakrinbank N.V. door de CBvS zijn gestort op onze nostrorekeningen in het buitenland.
De door de CBvS op de nostrorekeningen van de Hakrinbank N.V. gestorte gelden zijn verantwoord in de balans op de post “Vorderingen op kredietinstellingen”, terwijl de
terugstortverplichting van de Hakrinbank aan de CBvS op de post “Andere Schulden” is weergegeven.
Op grond van het overeengekomen arrangement met de CBvS dienen de gelden op de rekeningen van de CBvS te worden teruggestort op het moment dat de gelden door de
justitiële autoriteiten in Nederland worden vrijgegeven. Gebaseerd op de huidig beschikbare informatie is er geen reden waaruit geconcludeerd zou moeten worden dat de
inbeslaggenomen gelden niet zullen worden vrijgegeven.
Aan de commerciële banken is in augustus 2018 via verzoeken in het kader van een rechtshulpverzoek door het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) om nadere informatie
gevraagd, ter vaststelling van de herkomst van de middelen, welke verzoeken momenteel in behandeling zijn bij de Hakrinbank N.V.
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