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DSB | Kernwaarden
De Surinaamsche Bank heeft een sterke identiteit. Een identiteit
die diep geworteld is door onze 153-jarige historie, maar die ook
continu is bijgesteld aan de tijdgeest. Het is een identiteit waar
wij trots op zijn. Wij vinden het belangrijk om onze identiteit
te bewaken en daarom beschrijven wij onze identiteit in kernwaarden.
Wij moeten blijven vernieuwen; ook in wat wij belangrijk
vinden en wat ons gedrag is naar elkaar, onze klanten en andere
belanghebbenden. Wij zien de wereld om ons heen sterk
veranderen. Veranderingen op technologisch gebied, maar ook
veranderende klantbehoeftes en nieuwe wet- en regelgeving.
Meer dan ooit is het belangrijk om ons open te stellen voor deze
nieuwe ontwikkelingen. Meer als partner met klanten samenwerken, transparant zijn in wat wij doen en bovenal ervoor
zorgdragen dat wij sterk geworteld blijven in de Surinaamse
samenleving.
Tegelijkertijd moeten wij ambitieus zijn, met lef innovaties
presenteren aan onze klanten en de drive hebben om de beste
te zijn voor klanten, medewerkers, aandeelhouders en andere
belanghebbenden. Dit betekent dat wij ook goed naar onszelf
kijken en leren van elkaar en het verleden.
Tenslotte leggen wij de focus op verantwoordelijkheid. Als grootste bank van Suriname nemen wij verantwoordelijkheid naar de
maatschappij en onze klanten. Wij gaan bewust om met risico’s
en komen onze beloftes na.
Wij gaan verder om deze kernwaarden kracht bij zetten door
deze te verweven in de wijze waarop onze medewerkers worden
ontwikkeld en aangestuurd. Concreet betekent dit dat wij
ondermeer een nieuw competentie raamwerk implementeren
met daarin concrete gedragingen die onze identiteit uitdragen.
Verder worden directie en medewerkers op verschillende manieren geïnspireerd en uitgedaagd om al hun besluiten, acties en
communicatie te toetsen aan de nieuwe kernwaarden. Op deze
wijze gaan deze kernwaarden leven en worden onderdeel van
onze dagelijkse manier van werken.
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DSB | Management team

Ir. R.A.M. van Rooij
Drs. H.F.S. Lieuw Hie-Gonesh
P.V. Ng A Tham
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DSB | Organogram per 28 juni 2018

Mw. drs. H. Lieuw Hie-Gonesh (*)**

D. Jong A Lock MSc CIA

Mw. drs. K. Vaseur

Mw. mr. R. Burgrust MSc

Mw. mr. S. Soekhlal-Ori

Mw. drs. N. Hellendoorn MBA
R. Jadnanansing MSc

T. Kroes BICT

Ir. R. van Rooij

Mw. drs. H. Lieuw Hie-Gonesh**

A. van Petten MSc RE

drs. V. Wielzen

A. Sabiran BSc**

Mw. drs. N. Baptista RA

P. Ng A Tham

R. Jadnanansing MSc**

Mw. drs. P. Heerenveen MBA

A. Garib BSc

Ing. J. Chen Poun Joe MBA

Mw. mr . C. van Axeldongen-Wilfred

drs. A. Ghisaidoobe MBA

Mw. drs. G. Pawiroredjo Tjon A Pauw

drs. R. Ramautarsing

drs. I. Wong Chung MBA

Mw. drs. N. Hellendoorn MBA**

Mw. drs. A. BholaRaghoebarsingh MBA

Contracts & Administratiion
Mw. drs. A. Ganpat-Kamta

Marketing
Mw. G. Chin On BBA**

Project Management Office

Customer Contact Center
Mw. S. Ardjosentono BICT

Organisation, Processes & Information
Mw. drs. S. Bechan-Mohan

Branch Nickerie
M. Kalipersad

* Statutair directeur
** Belast met de waarneming
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DSB | Branch managers
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DSB | Raad van Commissarissen

Mr. R. Sohansingh
Drs. M.J.A. Brahim RA
Mr. M. Tjon A Ten
Drs. S. Smit
J.J. Healy Jr.
Ir. R. Blufpand
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Algemeen
Hierbij rapporteren wij over de activiteiten van de Raad van Commissarissen in het boekjaar
2017.
In het verslagjaar heeft het herstel van de bank zich ingezet na het moeilijke boekjaar 2016,
waarin een groot verlies werd geleden en de solvabiliteit sterk verminderde.
De getroffen maatregelen hebben effect gesorteerd, maar de bank is nog niet op het gewenste
niveau wat betreft rentabiliteit en solvabiliteit. Het gezond maken van de kredietportefeuille
neemt meer tijd in beslag dan verwacht.
De bank heeft daarom ook in 2017 grote toevoegingen moeten doen aan de voorziening voor
kredietrisico’s.
De Raad van Commissarissen en de directie van de bank hebben in het verslagjaar nauw en
intensief samengewerkt met de Centrale Bank van Suriname, zowel wat betreft de verbetering
van de rapportages als ten aanzien van het versterken van het kapitaal van de bank.
Ook met de door de Centrale Bank opgerichte Stichting ASFISS (Administratiekantoor Stabiliteit
Financiële Sector Suriname) is er overleg geweest ten aanzien van de kapitaalversterking.
De inspanningen met betrekking tot het versterken van het kapitaal hebben ertoe geleid dat er
thans vergevorderde plannen zijn voor het houden van een aandelenemissie en wel nog voor
het einde van het jaar 2018.

Raad van Commissarissen
Samenstelling
In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 27 september 2017 zijn op grond van artikel 17
van de statuten de heren drs. D.M.R. Currie en drs. M.J.A. Brahim RA afgetreden. De heer Brahim
heeft zich herkiesbaar gesteld en is door de Vergadering herbenoemd. De heer Currie heeft zich
niet herkiesbaar gesteld. In zijn plaats is benoemd mevrouw mr. M. Tjon A Ten.
Volgens het door de Raad van Commissarissen opgemaakte rooster van aftreden, zoals bepaald
in artikel 17 van de statuten, zijn aan de beurt om af te treden de heer ir. R. Blufpand en
mevrouw mr. R. Sohansingh. Mevrouw Sohansingh stelt zich niet herkiesbaar; de heer Blufpand
wel. Wij stellen u voor de heer Blufpand te herbenoemen.
Wij danken mevrouw Sohansingh voor haar goede bijdrage aan de beraadslagingen van de Raad
gedurende de afgelopen jaren.
Wij stellen voor in de plaats van mevrouw Sohansingh te benoemen de heer drs. W.H. Sowma.
Het zij vermeld dat voor deze benoemingen tevens de goedkeuring van de Centrale Bank van
Suriname benodigd is.
Werkzaamheden
De Raad van Commissarissen heeft:
• Zijn taken verricht met in achtneming van de statuten van de vennootschap en de geldende
regelgeving in Suriname.
• In het verslagjaar 25 vergaderingen gehouden, waarvan 19 met de directie.
• Met de directie gesproken over de ondernemingsbesturing, de organisatiestructuur, de
interne beheersing en de risicobeheersing, compliance vraagstukken, informatie- en
communicatietechnologie en bevindingen uit onderzoeken door de Centrale Bank van
Suriname en de externe accountant.
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• De directie geadviseerd aangaande relevante zaken en heeft toezicht gehouden op de
verrichtingen van de directie in relatie tot de gestelde doelen.
De directie heeft de Raad van Commissarissen regelmatig geïnformeerd, zowel mondeling als
schriftelijk over belangrijke transacties, investeringen en ontwikkelingen binnen de
vennootschap.
In de vergaderingen van de Raad is op regelmatige basis aandacht besteed aan de ontwikkelingen in de kredietportefeuille, grote posten daarin en de voorziening voor kredietrisico’s.
De management letter met betrekking tot de interim-controle 2017 is in de raadsvergadering van
22 februari 2018 met de externe accountant besproken.
De externe accountant heeft de Raad van Commissarissen op 24 mei 2018 geïnformeerd over zijn
bevindingen met betrekking tot de slotcontrole.
In de raadsvergadering van 23 november 2017 presenteerde de directie de bedrijfsplannen en de
begroting voor het boekjaar 2018. Op 14 december 2017 keurde de Raad van Commissarissen het
budget en de kapitaalsbegroting voor het boekjaar 2018 goed.
De Raad is nauw betrokken bij de periodieke besprekingen met de Centrale Bank van Suriname.
Ter optimalisering van de inzet van de leden van de Raad van Commissarissen zijn specifieke
deeltaken toebedeeld geweest aan een drietal commissies.
Auditcommissie
De Auditcommissie bestaat uit de leden M.J.A. Brahim (voorzitter), J.J. Healy Jr. en
M. Tjon A Ten. Tot de Algemene vergadering van Aandeelhouders van 27 september 2017 was de
heer D.M.R. Currie lid; na diens aftreden als commissaris is mevrouw M. Tjon A Ten toegetreden
tot de Auditcommissie. De commissie vergadert tenminste eens per kwartaal en is in 2017 in totaal 8 keren bijeen geweest. In de vergaderingen komen het functioneren van de Internal Audit
Department, haar capaciteit (zowel kwalitatief als kwantitatief), de auditrapporten, de realisatie
van het lopende jaarplan alsmede de samenstelling van het komende jaarplan, aan de orde.
Tevens worden de interne beheersing, de compliance met wet- en regelgeving, de risicobeheersing en de IT-governance en control, gemonitord. Ook worden de management letter
van de externe accountant en de onderzoeksrapporten van de Centrale Bank van Suriname
besproken. De Auditcommissie voert eveneens overleg met de externe accountant omtrent de
kritische punten en de voortgang van de controle en diens aanbevelingen tot verbetering van
de interne beheersing.
Risk Committee
De Risk Committee bestaat uit de leden J.J. Healy Jr. (voorzitter), M.J.A. Brahim en
R. Sohansingh. De commissie vergadert tenminste één keer per kwartaal. In het verslagjaar zijn
6 vergaderingen gehouden.
Regulier worden aan de hand van het risk dashboard de verschillende risicogebieden beoordeeld op basis van de risk appetite en de risk tolerance van de bank. Vooral credit risk en
compliance risk zijn onderwerp van de besprekingen. De samenvatting van het ERM (Enterprise
Risk Management) rapport wordt maandelijks in de vergadering van de Raad van Commissarissen besproken. Het compliance programma is opgesteld en goedgekeurd. De leden van de Raad
van Commissarissen hebben deelgenomen aan een Compliance Awareness Training.
Belangrijke aandachtspunten betreffen de capaciteit, de bemensing en de inrichting van de
Risk en Compliance afdelingen. De Risk Committee Charter is beoordeeld en daar waar nodig
aangepast.

DSB | Jaarverslag 2017

13

Selectie-, Aanstellings- en Remuneratiecommissie
De Selectie-, Aanstellings- en Remuneratiecommissie bestaat uit de leden S. Smit (voorzitter),
R. Sohansingh en R. Blufpand. De commissie heeft in het verslagjaar 4 vergaderingen gehouden.
In deze vergaderingen zijn onder meer de beloning en het functioneren van de directie besproken en zijn de organisatiestructuur en de invulling van directie- en staffuncties aan de orde
gekomen.

Functioneren
In de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies hebben de leden
actief geparticipeerd aan de discussies en de besluitvorming.
In januari 2018 heeft de Raad van Commissarissen op basis van een self-assessment uitgevoerd
door de eigen leden, zijn functioneren geëvalueerd. Het functioneren van de Raad is door zijn
leden goed bevonden, zij het dat het altijd vatbaar is voor verbetering.
Vastgesteld is dat er in de komende periode extra aandacht besteed moet worden aan versterking van het directieteam, kapitaalversterking, (her)inrichting van de organisatie, risicobeheersing, kredietbeleid en cultuurverandering.
Vergoeding
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt het honorarium van de Raad van Commissarissen vast. Het honorarium van de Raad van Commissarissen bedroeg in 2017 in totaal
SRD 207.000 en is voor het laatst op 26 maart 2015 vastgesteld.

De Directie
Mevrouw drs. H.F.S. Lieuw Hie-Gonesh is vanaf 19 januari 2017 door de Raad van Commissarissen
belast met de functie van waarnemend Chief Executive Officer.
De Raad heeft haar functioneren beoordeeld. Daarbij zijn er verbeterpunten geïdentificeerd die
met haar zijn besproken.

Jaarrekening en voorstel winstverdeling
Ter voldoening aan het voorschrift van artikel 22 van de statuten berichten wij u inzake de jaarrekening 2017 van De Surinaamsche Bank N.V. het volgende:
Wij hebben de vennootschappelijke en de geconsolideerde balans per 31 december 2017, de
vennootschappelijke en de geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2017 en het geconsolideerde kasstroomoverzicht met de toelichting daarop, doen onderzoeken en wij adviseren u
de onderhavige jaarrekening, zoals die samen met de controleverklaring van BDO Assurance N.V.
door de directie ter behandeling wordt aangeboden, vast te stellen. Deze vaststelling strekt tot
decharge van de directie voor het bestuur en van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht.
De geconsolideerde winst vóór belasting over het boekjaar bedraagt SRD 13,5 miljoen.
Aangezien de solvabiliteitsratio per ultimo 2017 nog onder de vereiste norm is, zijn er geen
renteverplichtingen voor het additioneel aangetrokken kapitaal ter versterking van het Tier 1
vermogen (AT1).
De bank zal over het boekjaar 2017 geen dividend uitkeren vanwege het feit dat de vermogenspositie nog niet op het gewenste niveau is.
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Vooruitzichten
De bank heeft een moeilijke tijd achter de rug. Het fundament is echter gelegd voor een duurzaam herstel. De liquiditeitspositie van de bank is goed. Er wordt gewerkt aan een emissie teneinde de solvabiliteitspositie van de bank te versterken. Het behouden van de positieve trend in
de operationele resultaten geniet hoge prioriteit. In dit verband wordt niet alleen gekeken naar
het verhogen van de inkomsten, maar ook naar het beheersen van de kosten.
De Raad heeft alle vertrouwen in een goede toekomst voor de bank.

Dankwoord
Wij zeggen de directie, staf en overige medewerkers hartelijk dank voor hun inzet en toewijding
in het afgelopen boekjaar. Wij verwachten hier ook in komende jaren op te mogen rekenen.
In het bijzonder danken wij de klanten en de aandeelhouders van de bank die ondanks de
moeilijke tijden de bank blijven ondersteunen en hun vertrouwen blijven schenken.
Paramaribo, 28 juni 2018
Raad van Commissarissen
Drs. S. Smit | President-Commissaris
J.J. Healy Jr.
Drs. M.J.A. Brahim RA
Mr. R. Sohansingh
Ir. R. Blufpand
Mr. M. Tjon A Ten
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Corporate Governance Code
Goed ondernemingsbestuur is een belangrijk aandachtspunt voor de bank. Daarbij heeft de bank
oog voor de belangen van diverse belanghebbenden. Tevens hecht de bank waarde aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid bij haar ondernemerschap. De kernwaarden van de bank: Open,
Verantwoordelijk en Ambitieus spelen hierbij een grote rol. Deze kernwaarden draagt de bank uit.
In het kader van goed ondernemingsbestuur heeft de bank een Corporate Governance Code.
Hierin is vastgelegd hoe de bank ervoor zorgt dat integer en transparant handelen is ingebed in
de organisatie en haar structuur. Goed bestuur, maar ook het afleggen van verantwoording en
het houden van toezicht op het bestuur, zijn vervat in onze Corporate Governance Code. In deze
code zijn de principes meegenomen zoals vervat in de Corporate Governance Code voor de
financiële sector van de Centrale Bank van Suriname, evenals de richtlijnen van het Bazelse
Comité voor het Toezicht op Banken.
Structuur
De Surinaamsche Bank N.V. is op 19 januari 1865 opgericht in Suriname. De bank is vanaf 1 januari
1994 genoteerd aan de Surinaamse effectenbeurs. De bank wordt bestuurd door de directie. Op
dit bestuur wordt toezicht gehouden door de Raad van Commissarissen, die toeziet op deugdelijk
bestuur van de bank.
Directie
De directie van de bank is samen met het managementteam verantwoordelijk voor het dagelijks
bestuur van de bank en voor het realiseren van de strategische doelstellingen. Hierbij wordt gelet
op het verantwoordelijk en integer handelen van de bank en wordt rekening gehouden met de
belangen van zowel de bank als die van alle belanghebbenden.
Directieleden worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op voordracht van de Raad van Commissarissen, na goedkeuring van de Centrale Bank van Suriname.
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor een adequaat toezicht op het bestuur van
de organisatie. In overeenstemming met de Corporate Governance Code bestaat de Raad van
Commissarissen uit minimaal 5 leden. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd
door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Voor de benoeming van commissarissen is goedkeuring van de Centrale Bank van Suriname vereist. De samenstelling van de Raad is zodanig dat de
leden elkaar complementeren met betrekking tot kennis en ervaring. Jaarlijks evalueert de Raad van
Commissarissen haar functioneren. De Raad van Commissarissen heeft een drietal commissies benoemd
uit haar midden:
• Selectie-, Aanstellings- en Remuneratiecommissie
• Auditcommissie
• Risk Committee
Deze commissies adviseren de Raad van Commissarissen met betrekking tot specifieke deeltaken.
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Raad van Commissarissen
Drs. Stephen Smit (64) | President-Commissaris
• Is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van De Surinaamsche Bank N.V. in 2001
als President-Commissaris.
• Is lid van de Selectie-, Aanstellings- en Remuneratiecommissie van De Surinaamsche Bank N.V.
• Heeft vanaf zijn indiensttreding in 1978 tot zijn pensionering in 2017 gewerkt bij de Assuria
Groep, vanaf 1991 als hoofddirecteur.
• Is na zijn pensionering toegetreden tot de Raad van Commissarissen van Assuria N.V. en
vertegenwoordigt Assuria in de Board of Directors van zijn buitenlandse dochtermaatschappijen Gulf, Assuria Life (T&T), Assuria General (GY) en Assuria Life (GY).
• Is lid van de Raad van Commissarissen van N.V. Verenigde Surinaamse Holdingmij,
N.V. VSH Foods, N.V. Consolidated Industries Corporation, Torarica Holding N.V. en
N.V. TBL Multiplex.
• Is voorzitter van de Stichting Nationale Volksmuziekschool.
• Heeft een doctorale graad in Wiskunde van de Universiteit van Leiden (Nederland) en in de
Actuariële Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (Nederland).
• Is Honorair Consul van Canada in Suriname en erelid van de Caribbean Actuarial Association.
James Healy Jr. Bsc. (67) | Commissaris
• Is lid van de Raad van Commissarissen van De Surinaamsche Bank N.V. vanaf 2001
• Is lid van de Audit Commissie en voorzitter van de Risk Commissie van de Raad van Commissarissen van De Surinaamsche Bank N.V.
• Heeft vanaf zijn indiensttreding in 1973 tot zijn pensionering in 2013 gediend in verschillende
functies van de VSH-United Groep, laatstelijk als directeur.
• Is voorzitter van de Raad van Commissarissen van Assuria N.V., N.V. VSH Foods,
N.V. Consolidated Industries Corporation en Torarica Holding N.V.
• Is lid van de Raad van Commissarissen van N.V. Verenigde Surinaamse Holdingmaatschappij
en van de Raad van Advies van Conservation International Suriname en sportvereniging OASE.
• Heeft een Bachelor of Science diploma in Marine Transportation van de State University of
New York, Maritime College at Fort Schuyler, N.Y., U.S.A.
• Is Honorair Consul van Groot-Brittannië en Noord Ierland in Suriname.
Mr. Mariette Tjon A Ten (65) | Commissaris
• Is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van de Surinaamsche Bank N.V. in 2017.
• Is lid van de Audit Commissie van de Raad van Commissarissen van De Surinaamsche Bank N.V.
• Is 26 jaar verbonden geweest aan de Hakrinbank N.V. waarbij zij verschillende functies heeft
bekleed; de laatste 10 jaar als directielid.
• Is in het verslagjaar lid geweest van de Sociaal Economische Raad (SER).
• Is afgestudeerd aan de Juridische Faculteit van de Universiteit van Leiden (Nederland).
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Drs. Michel Brahim RA (65) | Commissaris
• Is lid van de Raad van Commissarissen van De Surinaamsche Bank N.V. vanaf 2003.
• Is voorzitter van de Audit Commissie en lid van de Risk Commissie van de Raad van Commissarissen van De Surinaamsche Bank N.V.
• Is in 2001 toegetreden tot de Raad van Bestuur van de Fernandes Group en was algemeen
directeur van 1 juli 2003 tot 1 oktober 2012.
• Heeft in diverse functies gewerkt als registeraccountant en is vanaf 2013 weer als openbaar
accountant actief als partner van Brahim en Partners, Accountants N.V.
• Is directeur en commissaris bij enkele familiebedrijven.
• Is voorzitter van de Stichting Nationale Kunstbeurs.
• Heeft een doctorale graad in de economie van de Katholieke Universiteit Brabant (Nederland)
met als specialisatie bedrijfseconomie.
• Heeft tevens aan de Katholieke Universiteit Brabant een postdoctorale opleiding tot accountant gevolgd en heeft verder de (fiscale) opleiding tot rijksaccountant in Nederland gevolgd.
Mr. Rani Sohansingh (57) | Commissaris
• Is lid van de Raad van Commissarissen van de Surinaamsche Bank N.V. vanaf 2008.
• Is lid van de Selectie-, Aanstellings- en Remuneratiecommissie en de Risk Commissie van de
Raad van Commissarissen van De Surinaamsche Bank N.V.
• Is vanaf december 1994 toegelaten als advocaat en werkt sindsdien voor het advocatenkantoor Essed & Sohansingh, van welk kantoor zij één van de directeuren is.
• Heeft een doctorale graad in de Rechtswetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van
Suriname.
Ir. Ronny Blufpand (63) | Commissaris
• Is lid van de Raad van Commissarissen van De Surinaamsche Bank N.V. vanaf 2012.
• Is lid van de Selectie-, Aanstellings- en Remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen van De Surinaamsche Bank N.V.
• Is vanaf 2008 Managing Partner van het raadgevend ingenieursbureau SUNECON.
• Is afgestudeerd in de civiele techniek aan de Technische Universiteit van Delft (Nederland).

Directie
Hanna F.S. Lieuw Hie-Gonesh (53) | Waarnemend Chief Executive Officer
• Is benoemd tot waarnemend Chief Executive Officer per 19 januari 2017.
• Is benoemd tot statutair directeur per 27 juni 2016.
• Trad op 1 oktober 2015 in dienst van De Surinaamsche Bank N.V.
• Heeft meer dan 20 jaren ervaring in de bancaire sector, lokaal en internationaal.
• Is lid van de Raad van Commissarissen van N.V. TBL Multiplex.
• Is lid van de Raad van Commissarissen van DSB Assuria Vastgoed Maatschappij N.V.
• Heeft een doctorale graad in de Economie van de Erasmus Universiteit Rotterdam (Nederland).
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DSB | Vijf jaar geconsolideerde kerncijfers
In duizenden SRD m.u.v. de gegevens per aandeel

Resultaten
Rentemarge
Overige baten
Totale baten
Bedrijfslasten
Dotatie voorziening kredietrisico’s
Bedrijfsresultaat vóór belastingen
Nettoresultaat
Dividend: in contanten
stock dividend
Balans
Liquide middelen
Vorderingen op bankiers*
Obligaties en overige beleggingen*
Kredieten
Overige activa
Eigen vermogen (vóór resultaatbestemming)
Schulden aan bankiers
Toevertrouwde middelen
Overige passiva
Balanstotaal
Ratio's (in %)
Return on Equity
Return on Assets
Exploitation ratio
Verhouding personeelskosten/baten
Verhouding personeelskosten/ lasten
Winstratio
Solvabiliteitsratio*
Gegevens per aandeel*
Aantal uitstaande aandelen
Nettowinst/ Verlies per aandeel
Dividend per aandeel: contant
in aandelen
in waarde
Dividend pay out ratio (in %)
Eigen vermogen*
Beurskoers per ultimo
Price / earning ratio
Aantal medewerkers

2017

2016

2015

2014

2013

219.494

187.737

178.070

197.045

163.414

126.675

62.946

47.923

42.489

39.327

346.169

250.683

225.993

239.534

202.741

191.406

168.713

119.260

126.843

115.007

141.214

269.653

59.547

28.011

15.568

13.549

(187.683)

47.186

84.680

72.166

10.064

(190.768)

30.578

54.429

46.351

-

-

9.629

21.638

16.142

-

-

48

-

-

668.093

743.423

741.835

465.482

581.642
785.897

432.944

312.525

1.008.942

764.643

2.660.870

2.642.893

211.326

110.405

116.791

3.099.778

3.276.577

2.489.981

2.201.680

1.913.535

322.738
154.811
110.792
6.489.835
428.985
7.184.423

534.053
203.461
136.103
6.762.525
407.382
7.509.471

441.739
366.784
79.667
4.089.115
338.257
4.893.823

541.015
339.884
78.330
3.459.445
205.566
4.083.225

321.927
272.674
45.584
3.224.156
177.378
3.719.792

5,6
0,1
180,9
30,4
31,6
44,7
4,38

(66,9)
(3,1)
148,6
36,7
21,0
32,7
0,7

8,7
0,7
190
31,9
40,3
47,2
10,3

17,8
1,4
189
32,4
50,1
47,0
11,4

19,5
1,4
176
38,2
59,4
43,3
9,8

10.104.462
1,00
15,33
47,75
47,94

10.104.462
(18,88)
20,14
52,00
(2,75)

9.744.236
3,18
1,00
0,05
2,79
31,65
37,64
37,50
11,81

9.254.400
6,34
2,52
2,52
39,75
39,57
56,00
8,84

8.701.728
5,40
1,88
1,88
34,83
31,74
68,00
12,60

484

496

472

431

397

* Cijfers aangepast voor vergelijkingsdoeleinden
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Macro-economische beschouwing
Er zijn tekenen dat de economie van Suriname geleidelijk koerst naar rustiger vaarwater: in
de loop van 2017 werd immers een verdere economische contractie gestuit, voltrok zich een
opmerkelijke verbetering aan de ontvangstenzijde van de lopende rekening van de betalingsbalans, bleef de wisselkoers sinds het begin van 2017 stabiel en vertoonde de inflatie een
dalende trend. Beschikbare projecties indiceren dat het reële bruto binnenlands product in
het verslagjaar met circa 1% is gestegen, nadat deze indicator van de algemene bedrijvigheid
volgens gegevens van het Algemeen Bureau voor de Statistiek in 2015 met 2,6% en in 2016 met
5,1% was gekrompen. Deze ommekeer in het verloop van het productievolume kwam vooral tot
stand onder invloed van een toename van de goudproductie. De omzet van op de binnenlandse
markt gerichte bedrijven bleef echter onder druk alsgevolg van de na-ijlingseffecten van de
daling van de waarde van de Surinaamse munt in 2016. Toegekende loonsverhogingen en
grotere overheidsbestedingen boden onvoldoende compenserende impulsen om de binnenlandse vraag te stimuleren.
De toename van de goudproductie, die volgde op het in volle bedrijf komen van de Merian
mijn, ging gepaard met een stijging van de goederenexport met 48% in de eerste drie
kwartalen van 2017 ten opzichte van de overeenkomstige periode van 2016. De importwaarde
bleef echter vrijwel onveranderd als gevolg van de slapte in de binnenlandse vraag naar
goederen en diensten, welke zich manifesteerde zowel bij de consumptie als bij de investeringen. Per saldo sloeg het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans, dat gecumuleerd
over de eerste drie kwartalen van 2016 USD 145 miljoen bedroeg, om in een overschot van
USD 258 miljoen in de vergelijkbare periode van 2017. Deze omslag droeg ertoe bij dat de internationale reserves met 11% stegen en per ultimo 2017 een niveau van USD 424 miljoen bereikten.
Exclusief de door de grote mijnbouwbedrijven met eigen vreemde valuta gefinancierde importen, nam de importdekkingsratio toe tot ruim 4 maanden.
Het door de verbeterde externe positie toegenomen publieke vertrouwen leidde ertoe, dat de
koers van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de SRD stabiel bleef, na een forse depreciatie
in 2016. Deze schommelde gedurende het verslagjaar binnen een nauwe bandbreedte rond een
gemiddelde van SRD 7,50. Een samenstel van factoren leidde tot terugkeer van de rust op de
valutamarkt. Enerzijds nam het aanbod van deviezen toe door het overschot op de lopende
rekening van de betalingsbalans en de instroom van deviezen in de officiële vermogenssfeer.
Anderzijds hadden de reële daling van de koopkracht van de burgers, het niet in uitvoering
nemen van nieuwe investeringsprojecten en de getroffen monetaire beleidsmaatregelen een
drukkend effect op de vraag naar deviezen.
De totstandkoming van het Memorandum of Understanding tussen de Centrale Bank van
Suriname en het Ministerie van Financiën had ook een positieve uitstraling op het publieke vertrouwen, omdat zij een einde maakte aan het beroep van de Staat op de kredietfaciliteit van de
Bank. Dit vertrouwen droeg eveneens bij tot normalisatie van het internationaal betalingsverkeer. Banken konden mede daardoor hun traditionele intermediaire rol bij dit verkeer in
belangrijke mate terugwinnen. Op haar beurt speelde de teruggekeerde rust op het valutafront
een dominante rol bij de vermindering van het inflatietempo. Indicatief is dat de inflatie
(gemeten van december tot december) afnam van 52% in 2016 naar 9% in 2017. De slappe
bedrijvigheid op de binnenlandse markt had haar weerslag op de bancaire kredietverlening aan
de private sector, die in 2017 met minder dan 1% toenam. De aan banken toevertrouwde deposito’s namen in sterkere mate toe en wel met 8%. De hieruit voortvloeiende verruiming van
hun liquiditeitspositie stelde hen in staat de kredietverlening aan de overheid met
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SRD 1,2 miljard of 96% uit te breiden. De aldus verkregen gelden werden, samen met het
mobiliseren van in 2016 uit buitenlandse leningsopbrengsten gevormde overheidstegoeden,
benut voor het dekken van het financieringstekort van de Staat. Volgens de laatst beschikbare
door de Centrale Bank van Suriname gepubliceerde cijfers, beliep het tekort op kasbasis over de
eerste 8 maanden van 2017 bijna SRD 1,6 miljard. Ondanks getroffen beleidsmaatregelen was het
tekort 58% hoger dan het in het voor de overeenkomstige periode van 2016 becijferde tekort.
Eén en ander weerspiegelde zich in een verdere stijging van de rentelasten en de staatsschuld.
Verwachtingen voor de komende jaren duiden erop dat het ingezette proces van reële groeiherstel geleidelijk kan versnellen, mede onder invloed van de toenemende vraag naar grondstoffen die voortvloeit uit de recente merkbare opleving van de mondiale conjunctuur. Hierdoor
bewegen de prijzen van een aantal grondstoffen zich rond bevredigende niveaus. Vooral de
Surinaamse goud- en oliesectoren kunnen daaruit net als in 2017 profijt halen. Mede om deze
reden en rekening houdend met een beperkte verdere toename van de goudproductie, wordt
vooralsnog aangenomen dat het reële bruto binnenlands product in 2018 met circa 2% zal toenemen. Simultaan kan ook het proces gericht op duurzaam herstel van de financiële stabiliteit
versnellen, naarmate inspanningen tot sanering van de staatsfinanciën vruchten afwerpen.
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Het bedrijf van de bank
Strategie en bedrijfsdoelstellingen
Het jaar 2017 is een jaar waarin het herstel is ingezet. Als gevolg van het groot verlies van 2016
heeft de bank een nieuw meerjarenplan voor de periode 2017- 2021 vastgesteld. In dit plan zijn
de verwachte resultaten verwerkt van de in 2017 ingezette maatregelen ter verbetering van de
interne beheersing en rentabiliteit. Daarnaast zijn ook de marktverwachtingen bijgesteld in het
meerjarenplan.
Het jaar 2017 is door de bank met een positief resultaat afgesloten. Ook in 2017 heeft de bank
voorzieningen moeten treffen voor de kredietportefeuille, terwijl onder minder gunstige marktomstandigheden de verbetering van de kredietportefeuille werd ingezet. De focus van de bank
was in 2017 gericht op het saneren van de kredietportefeuille en het verstrekken van een
beperkt volume aan nieuwe, kwalitatief hoogwaardige kredieten.
In 2017 is aandacht besteed aan het verbeteren van de solvabiliteitspositie, de winstgevendheid
en het versterken van de interne beheersing. De bank heeft gewerkt aan het verhogen van de
winstgevendheid door te focussen op een drietal prioriteitsgebieden. Ten eerste is er aandacht
besteed aan het beheer van de kredietportefeuille om kredietverliezen te verminderen. De
kredietvoorzieningen hebben een grote impact op de winst van de bank. Voorts zijn een combinatie van inkomstenverhogende en kostenverlagende maatregelen getroffen. Deze initiatieven
worden in 2018 verder doorgevoerd.
In 2017 is gewerkt aan verbetering van de solvabiliteit van de bank door het plaatsen van een
achtergestelde lening, verkoop van diverse beleggingen en verbetering van de resultaten.
Tevens is aandacht besteed aan de liquiditeitspositie van de bank.
In mei 2018 is een verfijning van de organisatiestructuur doorgevoerd. De veranderingen waren
voornamelijk gericht op een betere functiescheiding, meer nadruk op bankbreed risicomanagement en het optimaliseren van de dienstverlening.

Dienstverlening aan klanten
De kwaliteit van een bank wordt grotendeels bepaald door haar medewerkers. Om deze reden
hebben we al in 2017 het proces van cultuurverandering ingezet. Deze cultuurverandering houdt
in dat wordt uitgesproken welke prestatie van elkaar wordt verwacht en wordt vastgesteld of afspraken worden nagekomen. Alleen zo kunnen onze beloftes aan de klanten worden nagekomen.
Dit heeft geresulteerd in de introductie in 2018 van een Performance Management Systeem.
Mensen maken de bank. In dit kader is ook in 2017 geïnvesteerd in de competenties van onze
medewerkers. De klantgerichtheid van de medewerkers die zal maken dat DSB kan blijven
rekenen op de loyaliteit van de klanten heeft veel aandacht gehad in 2017. Training van de
medewerkers is gericht geweest op zowel het vergroten van de vakkennis als op het verbeteren
van soft skills.

Aanscherping risicomanagement
In 2017 zijn de second- en third line of defense afdelingen in het kader van risicomanagement
versterkt teneinde ervoor te zorgen dat eventuele risico’s tijdig opgemerkt worden en dat kan
worden voorkomen dat negatieve effecten zich manifesteren. Deze versterking is zichtbaar in
adequate bemensing van de afdelingen Compliance, Risk Management, Legal en Internal Audit.
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Met de toenemende aanscherping van nationale en internationale wet- en regelgeving in het
kader van het tegengaan van witwassen en terrorisme financiering is de bank gehouden aan
het regelmatig aanscherpen van haar richtlijnen op het gebied van klantacceptatie. Eveneens
zijn de gedragscodes van de bank aangescherpt, alle medewerkers uitgebreid geïnformeerd
hierover en wordt strikt toegezien op de naleving hiervan.
Door periodieke rapportages en dashboards krijgt de bank inzicht in de risico’s en vergelijkt de
bank periodiek de huidige met de gewenste stand van zaken.

Investeringen in elektronische dienstverlening
Ook in 2017 stond de dienstverlening aan klanten centraal. In 2017 heeft de bank resultaten geboekt op het gebied van verbeterde dienstverlening aan haar cliënten. Zo is voor de particuliere
klanten een vernieuwd internet banking systeem geïmplementeerd. Daarnaast heeft de bank
haar nieuwe state-of-the-art mobiel bankieren app geïntroduceerd.
Deze oplossingen zijn door de markt zeer goed ontvangen en ondanks de recente lancering is dit
voor vele klanten al een onmisbare tool voor bankieren geworden. Voor de zakelijke markt is de
introductie nu in de afrondende fase.
Het Customer Contact Center is thans in staat om de meeste vragen van klanten meteen te
beantwoorden en zijn er veranderingen in het telefoonsysteem doorgevoerd om de telefonische
bereikbaarheid van de bank te verbeteren. Met behulp van de registratie van de binnenkomende gesprekken wordt continu nagegaan waar ingespeeld kan worden op onduidelijkheden en
vragen in de markt met betrekking tot onze dienstverlening.
De werking van ons Point-of-Sale systeem is sterk verbeterd wat heeft geresulteerd in een
significante afname van time-out en failed transacties. Ook de beschikbaarheid van het ATMnetwerk is sterk verbeterd.
De bank bouwt vol enthousiasme aan een steeds betere DSB voor haar klanten, aandeelhouders
en andere belanghebbenden.

Resultaten over 2017
Algemeen
Het geconsolideerde operationeel resultaat van de bank over 2017 is gestegen van SRD 82 miljoen
over 2016 naar SRD 155 miljoen over 2017. In dit operationeel resultaat is een bedrag van
SRD 63 miljoen opgenomen, dat betrekking heeft op de verkoop van beleggingen in aandelen.
Het geconsolideerde resultaat na belastingen over 2017 bedraagt SRD 10,1 miljoen.
Op basis van de solvabiliteitsratio per ultimo 2017 wordt over het boekjaar 2017 geen dividend
uitgekeerd.

De jaarrekening
Geconsolideerde balans
Het geconsolideerde balanstotaal is gedaald naar SRD 7,2 miljard per 31 december 2017 (31 december 2016: SRD 7,5 miljard). De focus was niet gericht op groei doch op verbetering van de kwaliteit van de kredietportefeuille. De totale kredietverlening is afgenomen met SRD 177 miljoen.
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Grafiek 1 | Geconsolideerd balanstotaal (x SRD 1 miljard)

8

7.5

7

7.2

6
5
4

4.9
4.1

3.7

3
2
1
0
2013

2014

2015

2016

2017

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
Het operationeel resultaat is met SRD 73 miljoen gestegen ten opzichte van 2016. Na de toevoeging aan de kredietvoorzieningen van SRD 141 miljoen rest een resultaat voor belasting van
SRD 13,5 miljoen (2016: negatief SRD 188 miljoen).
Bij de bepaling van de kredietvoorzieningen is rekening gehouden met de geconditioneerde
overgangsregeling van de Centrale Bank van Suriname. De kredietvoorzieningen per 31 december
2017 zijn vastgesteld op 75% van de berekende voorziening conform richtlijnen van de Centrale
Bank van Suriname. Deze regeling zal in de toekomst worden afgebouwd.
Ontwikkeling van de rentemarge
De rentemarge is met 17% toegenomen van SRD 188 miljoen tot SRD 219 miljoen. De ontwikkeling van de rentemarge kan verklaard worden door de toename van de rentebaten met SRD 54
miljoen en een stijging van de rentelasten met SRD 23 miljoen, onder andere als gevolg van de
achtergestelde lening.
Provisie en overige opbrengsten
De provisie opbrengsten bedroegen over 2017 SRD 62 miljoen (2016: SRD 50 miljoen). Deze bestonden uit provisies, commissies en tarieven die voor diensten van de bank in rekening worden
gebracht. De overige opbrengsten zijn toegenomen van SRD 2 miljoen naar SRD 67 miljoen. Deze
toename betreft de opbrengsten uit de verkoop van een deel van de beleggingen in aandelen.
Lasten
De totale bedrijfslasten zijn toegenomen van SRD 169 miljoen in 2016 naar SRD 191 miljoen in
2017. De personeelskosten zijn toegenomen met 10% tot SRD 103 miljoen en de overige beheerskosten met 12% tot SRD 70 miljoen.
Het aantal medewerkers in dienst van de bank bedroeg 484 per ultimo 2017 (2016: 496).
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Grafiek 2 en 3 | Medewerkersoverzicht 2017 en 2016
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Toekomstparagraaf
De bank blijft voortvarend werken aan het verbeteren van de solvabiliteitsratio en de rentabiliteit.
Interne beheersing en risicobeheer krijgen nadrukkelijker de aandacht en ook het verhogen van
de kwaliteit van de kredietportefeuille is in kaart gebracht. Voor de komende jaren verwacht de
bank verder te kunnen voortborduren op de reeds in gang gezette initiatieven.

Dankwoord
Tot slot spreekt de directie haar dank uit aan het personeel voor haar toewijding en inzet, aan
de Raad van Commissarissen voor het toezicht en de ondersteuning en aan onze cliënten en
aandeelhouders voor het gestelde vertrouwen.
Paramaribo, 28 juni 2018
De Directie
Drs. H.F.S. Lieuw Hie-Gonesh
Waarnemend Chief Executive Officer
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Vennootschappelijke balans voor resultaatbestemming
per 31 december 2017
(In duizenden SRD)
ACTIVA
Kasmiddelen
Vordering op bankiers*
Obligaties en overige beleggingen*
Kredieten:
- Aan de overheid
- Aan de private sector
Aandelen
Deelneming
Onroerende goederen en bedrijfsmiddelen
Overige activa*
Overlopende activa

PASSIVA
Schulden aan bankiers
Toevertrouwde middelen:
- Spaarrekeningen
- Termijndeposito’s
- Rekening-courant
Overige schulden
Overlopende passiva
Voorzieningen
Geplaatste perpetuele obligatielening (9% USD)*
Achtergestelde obligatielening (8,5% USD)

Kapitaal
Algemene reserve*
Agioreserve
Herwaarderingsreserve
Reserve deelneming
Resultaat verslagperiode

Niet uit de balans blijkende vorderingen uit hoofde van:
Gestelde garanties
Documentaire kredieten
Overige financiële instrumenten**

2017

2016

668.079

743.398

432.944

312.525

2.660.870

2.642.893

328.729

343.551

2.771.049

2.933.026

3.053

69.998

1.838

63.927

119.177

98.878

69.335

141.809

125.547

106.193

7.180.621

7.456.198

110.792

136.103

2.108.698

2.249.664

2.058.970

2.277.952

2.322.167

2.234.909

116.196

115.579

133.933

139.552

87.487

98.978

12.867

-

74.700

-

6.915.018

7.116.634

1.010

1.010

60.800

218.167

46.538

46.538

34.561

128.514

1.838

-

10.064

(190.768)

154.811

203.461

7.180.621

7.456.198

112.742

73.027

97.641

117.055

(152.070)

17.616

* Cijfers aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.
** Het bedrag per 31 december 2017 betreft een vordering van De Surinaamsche Bank N.V. uit hoofde van lopende valutatermijncontracten tegen de daarbij afgesproken valutakoersen. Per ultimo 2016 betreft het een verplichting.
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Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 2017
(In duizenden SRD)
BATEN
Rentebaten
Rentelasten
Rentemarge
Opbrengsten uit aandelen en deelnemingen
Provisie opbrengsten
Overige opbrengsten
Resultaat uit financiële transacties
Totale baten
LASTEN
Personeelskosten
Overige beheerskosten
Afschrijvingen
Bedrijfslasten
Operationeel resultaat
Dotatie voorziening kredietrisico's
Bedrijfsresultaat vóór belastingen
Belastingen
Resultaat na belastingen
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2017

2016

431.924

376.087

211.245

186.084

220.679

190.003

7.454

2.373

47.034

35.488

66.963

1.980

(5.517)

11.406

336.613

241.250

99.150

89.954

69.418

61.732

17.767

11.799

186.335

163.485

150.278

77.765

(140.214)

(268.653)

10.064

(190.888)

-

(120)

10.064

(190.768)
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Geconsolideerde balans vóór resultaatbestemming
per 31 december 2017
(In duizenden SRD)
ACTIVA
Kasmiddelen
Vorderingen op bankiers*
Obligaties en overige beleggingen*
Kredieten:
- Aan de overheid
- Aan de private sector
Aandelen
Deelneming
Onroerende goederen en bedrijfsmiddelen
Overige activa
Overlopende activa

PASSIVA
Schulden aan bankiers
Toevertrouwde middelen:
- Spaarrekeningen
- Termijndeposito's
- Rekening-courant
Langlopende Leningen
Kortlopende Leningen
Overige schulden
Overlopende passiva
Voorzieningen
Geplaatste perpetuele obligatielening (9% USD)*
Achtergestelde obligatielening (8,5% USD)

Kapitaal
Algemene reserve*
Agioreserve
Herwaarderings reserve
Reserve deelneming
Resultaat verslagperiode

Niet uit de balans blijkende verplichtingen uit hoofde van:
Gestelde garanties
Documentaire kredieten
Overige financiële instrumenten**

2017

2016

668.093

743.423

432.944

312.525

2.660.870

2.642.893

328.729

343.551

2.771.049

2.933.026

3.053

69.998

1.838

-

119.183

98.881

73.117

272.071

125.547

93.103

7.184.423

7.509.471

110.792

136.103

2.108.698

2.249.664

2.058.970

2.277.952

2.322.167

2.234.909

-

36.264

-

6.382

114.068

118.140

133.933

139.552

93.417

107.044

12.867

-

74.700

-

6.918.820

7.169.907

1.010

1.010

60.800

218.167

46.538

46.538

34.561

128.514

1.838

-

10.064

(190.768)

154.811

203.461

7.184.423

7.509.471

112.742

73.027

97.641

117.055

(152.070)

17.616

* Cijfers aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.
** Het bedrag per 31 december 2017 betreft een vordering van De Surinaamsche Bank N.V. uit hoofde van lopende valutatermijncontracten tegen de daarbij afgesproken valutakoersen Per ultimo 2016 betreft het een verplichting.
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2017

(In duizenden SRD)
BATEN
Rentebaten
Rentelasten
Rentemarge
Opbrengsten uit aandelen en deelnemingen
Provisie opbrengsten
Overige opbrengsten
Resultaat uit financiële transacties
Totale baten
LASTEN
Personeelskosten
Overige beheerskosten
Afschrijvingen
Bedrijfslasten
Operationeel resultaat
Dotatie voorziening kredietrisico’s
Bedrijfsresultaat voor belastingen
Inkomstenbelasting
Resultaat na belasting
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2017

2016

433.486

378.945

213.992

191.208

219.494

187.737

1.876

1.360

62.463

50.233

66.963

1.980

(4.627)

9.373

346.169

250.683

103.261

94.028

70.375

62.883

17.770

11.802

191.406

168.713

154.763

81.970

(141.214)

(269.653)

13.549

(187.683)

3.485

3.085

10.064

(190.768)

33

DSB | Toelichting op de jaarrekening 2017

Vaststelling jaarrekening
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 27 september 2017 de jaarrekening 2016
vastgesteld conform het jaarverslag d.d. 25 juli 2017.
Algemene informatie
De Surinaamsche Bank N.V. opgericht in 1865 en gevestigd in Suriname is een naamloze vennootschap naar Surinaams recht. Het adres van de statutaire zetel van De Surinaamsche Bank N.V. is
Henck Arronstraat 26-30 te Paramaribo. De Surinaamsche Bank N.V. is de moedermaatschappij
van de Surinaamse Trustmaatschappij N.V., de Surinaamse Computer Maatschappij N.V. en de
Financieringsmaatschappij Paramaribo N.V. Daarnaast heeft De Surinaamsche Bank N.V. een
belang van 49% in DSB Assuria Vastgoed Maatschappij N.V., De Surinaamse Computer Maatschappij N.V. en de Financieringsmaatschappij Paramaribo N.V. zijn lege N.V.’s.
De toelichting op de jaarrekening 2017 heeft betrekking op de vennootschappelijke en de geconsolideerde financiële overzichten.
Schattingen, aannames en veronderstellingen
Voor het opmaken van de jaarrekening zijn schattingen, aannames en veronderstellingen
gehanteerd die van invloed zijn op de verantwoorde bedragen. Het gaat in het bijzonder om de
gebruiksduur en restwaarde van onroerend goed en bedrijfsmiddelen, de taxaties van onroerend goed, bijzondere waardeverminderingen van activa, de omvang van de voorziening voor
kredietrisico’s- en de voorzieningen die zijn opgenomen onder de passiva in de balans. De
schattingen, aannames en veronderstellingen die zijn gemaakt, zijn gebaseerd op marktgegevens, kennis, ervaring uit het verleden en andere factoren die onder de gegeven omstandigheden als redelijk worden beschouwd. De werkelijke resultaten kunnen echter afwijken
van de gemaakte schattingen. Schattingen, aannames en veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Schattingswijzigingen worden verwerkt in de periode waarin de schattingen
worden herzien als de wijzigingen alleen op deze periode betrekking hebben. Als de schattingswijziging ook betrekking heeft op toekomstige perioden vindt wijziging prospectief plaats in de
relevante perioden.
Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Verbonden partijen
Als verbonden partijen worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen kunnen worden aangemerkt als verbonden partijen. Ook de statutaire directie, andere sleutelfunctionarissen in het management van de vennootschap en nauwe verwanten, zijn verbonden partijen.
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Presentatie
De vennootschappelijke en geconsolideerde balansen zijn vóór verwerking van het voorstel
resultaatbestemming. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders neemt volgens de
statuten het besluit over de voorgestelde resultaatbestemming. Tenzij anders vermeld worden
alle bedragen vermeld in duizenden SRD, de functionele en rapportage valuta.
Vergelijking vorig boekjaar
In het boekjaar 2017 zijn de vergelijkende cijfers van 2016 aangepast vanwege herrubriceringen
voor vergelijkingsdoeleinden. Op de balans zijn obligaties, beleggingen in schatkistpapier en
termijndeposito’s samengevoegd onder de post obligaties en overige beleggingen. Tevens is de
geplaatste perpetuele obligatielening en de algemene reserve aangepast vanwege een wijziging
in de berekening van de afwaardering van de geplaatste perpetuele obligatielening. Als gevolg
hiervan is het eigen vermogen per 31 december 2016 met SRD 4,1 miljoen toegenomen. De
geplaatste perpetuele obligatielening is met hetzelfde bedrag afgenomen.
De rentebaten in voorgaande jaren waren te hoog weergegeven in het kader van rekeningcourantkredieten welke ten onrechte niet de non-accrual status toegekend hebben gekregen in
de financiële administratie. Hierdoor is de algemene reserve per 1 januari 2017 te hoog weergegeven. Ter herstel van deze fout is een mutatie in het eigen vermogen per 1 januari 2017
doorgevoerd ter grootte van SRD 2,2 miljoen. Zowel het eigen vermogen als de post kredieten
(voorzieningen) zijn aangepast.
Ten opzichte van het halfjaarverslag 2017 is de verwerkingswijze van de verkoop van een deel
van de effectenportefeuille aangepast, waarbij de gerelateerde vrijval van de herwaarderingsreserve via het resultaat is verwerkt. Deze aanpassing leidt niet tot een wijziging van de vergelijkende cijfers 2016 of het beginvermogen 2017.
Tot en met 2016 werden ongerealiseerde koersverschillen op overige financiële instrumenten
contant gemaakt met een disconteringsvoet van 8%. Deze disconteringsvoet is in 2017 gewijzigd naar 0%. Deze wijziging heeft een negatief effect van SRD 9,3 miljoen op het resultaat op
financiële transacties over 2017.
Solvabiliteit
De solvabiliteitsratio zoals berekend conform de richtlijnen van de Centrale Bank van Suriname
is gestegen naar 4,38%. De bank werkt eraan de solvabiliteit verder te verbeteren om binnen
een redelijke termijn op het vereiste niveau te komen. In dit verband is in 2017 ons relatief
belang in DSB Assuria Vastgoed Maatschappij (DAVG) verminderd van 50% naar 49% en is de
directievoering overgedragen aan de andere aandeelhouder Assuria N.V. Verder zijn beleggingen
in aandelen afgebouwd en is er een achtergestelde lening in USD aangegaan die voldoet aan de
voorwaarden van de Centrale Bank van Suriname om als risicodragend vermogen aangemerkt te
worden.
Duurzame voortzetting van de bankactiviteiten
De bank sluit het boekjaar 2017 af met een positief nettoresultaat van SRD 10,1 mln. Dit verbeterde resultaat is het gevolg van herstelmaatregelen die naar aanleiding van de omstandigheden
in 2016 zijn ingezet. De herstelmaatregelen hadden ondermeer betrekking op het aanscherpen van de interne beheersmaatregelen rondom kredietbewaking. Hierdoor zijn in 2017 de
toevoegingen aan de kredietvoorzieningen minder dan in 2016.
Het operationeel resultaat (baten minus bedrijfslasten) van de bank over 2017 bedroeg SRD 155
miljoen positief, een verbetering van SRD 73 miljoen ten opzichte van 2016. Hierin is het resul-
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taat van de verkoop van een deel van de beleggingen in aandelen verwerkt. De liquiditeitspositie van de bank is verbeterd en aan verdere versterking van de solvabiliteit wordt gewerkt.
In dit kader wordt een aandelenemissie voorbereid.
Het management van de bank spreekt op grond van het voorgaande haar vertrouwen uit in een
duurzame voortzetting van het bankbedrijf.
Grondslagen voor consolidatie
In de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening worden de cijfers verwerkt van de
ondernemingen waarin DSB een belang heeft van minimaal 50%. In de consolidatie zijn in
verband hiermee de deelnemingen in de Surinaamse Trustmaatschappij N.V., De Financieringsmaatschappij Paramaribo N.V. en de Surinaamse Computermaatschappij N.V. betrokken, waarvan de laatste twee lege N.V.’s betreffen. De activa en passiva en de resultaten van deze deelnemingen zijn voor 100% in de geconsolideerde balans respectievelijk de geconsolideerde
winst-en verliesrekening opgenomen, na eliminatie van intergroepsverhoudingen.
Grondslagen van valuta omrekening
De activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de geldende bankkoers per
balansdatum. De koersen voor USD en Euro op balansdatum bedroegen respectievelijk SRD 7,47
en SRD 8,94 (2016 respectievelijk SRD 7,43 en SRD 7,83). De koersverschillen die ontstaan bij de
waardering en door afwikkeling van valutaposities worden in de resultatenrekening opgenomen
onder resultaat uit financiële transacties. Dat geldt ook voor de resultaten die ontstaan bij de
aan- en verkoop van vreemde valuta.
De koersverschillen welke ontstaan bij de waardering van de overige financiële instrumenten
worden verwerkt in de balans als resultaten voortvloeiende uit toekomstige verplichtingen en
vorderingen.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Alleen die mutaties welke tot
een wijziging in de kasmiddelen aanleiding hebben gegeven zijn in aanmerking genomen.
Koersverschillen op de saldi van kasmiddelen in vreemde valuta worden in het kasstroomoverzicht verwerkt in het resultaat vóór belastingen.

Grondslagen van waardering
ACTIVA
Kasmiddelen
Hieronder vallen de wettige betaalmiddelen, zowel in lokale als vreemde valuta en vorderingen
op de Centrale Bank van Suriname. Deze post omvat ook de verplichte kasreserves, die niet ter
vrije beschikking staan. De kasmiddelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Vorderingen op bankiers
Vorderingen op bankiers omvatten direct opeisbare vorderingen op binnenlandse en buitenlandse banken. Hiertoe behoren ook de vreemde valuta kasreserve middelen aangehouden bij
buitenlandse banken, die niet ter vrije beschikking staan van DSB. De vorderingen zijn
gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Obligaties en overige beleggingen
Deze post omvat obligaties, beleggingen in schatkistpapier en termijndeposito’s.
Obligaties
Obligaties betreffen de beleggingen in obligaties van buitenlandse banken, buitenlandse
bedrijven, overheden en lokale bedrijven. Deze beleggingen zijn gewaardeerd tegen nominale
waarde.
Schatkistpapier
Hieronder zijn opgenomen schatkistpromessen, uitgegeven door de Centrale Bank van Suriname,
gewaardeerd tegen de nominale eindwaarde per balansdatum. De looptijd is maximaal 12 maanden tegen een rentevoet van 9% en 15% per jaar (2016: 9% en 10%).
Termijndeposito’s
Termijndeposito’s betreffen de beleggingen bij buitenlandse banken. Deze beleggingen zijn
gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kredieten
Deze post omvat leningen aan consumenten en bedrijven, waaronder rekening-courantkredieten,
aflopende leningen, huurkoopkredieten, hypotheken en persoonlijke leningen. Waar nodig
wordt een voorziening getroffen in verband met het risico van oninbaarheid. Deze voorziening
wordt in de balans in mindering gebracht op de post Kredieten.
Aandelen
Deze betreffen aandelen van BNETS N.V., TBL Multiplex N.V., Stadsherstel Suriname N.V. en
overigen die zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde indien bekend.
Deelnemingen
De deelnemingen worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde per balansdatum,
indien invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijk en financieel beleid.
Onroerende goederen en bedrijfsmiddelen
De bankgebouwen inclusief terreinen zijn gewaardeerd tegen de actuele waarde. De afschrijvingen op bankgebouwen vinden lineair plaats over de geschatte economische gebruiksduur van
40 jaar (2,5% per jaar).
Veranderingen in de actuele waarde van gebouwen en terreinen worden ten gunste/laste van
de herwaarderingsreserve gebracht, onder aftrek van een voorziening voor latente belastingverplichtingen bij gebouwen tegen het nominaal belastingtarief. De herwaarderingsreserve is
afzonderlijk onder het eigen vermogen opgenomen.
De bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs verminderd met de lineaire
afschrijvingen op basis van de geschatte economische gebruiksduur. Voor inventaris is deze
gebruiksduur gesteld op vijf jaar, voor transportmiddelen en personal computers op drie jaar en
voor overige computerapparatuur op vier jaar.
Overige en overlopende activa
De overige activa en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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PASSIVA
Schulden aan bankiers
De schulden aan bankiers omvatten de schulden aan binnenlandse banken korter dan 1 jaar en
zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Toevertrouwde middelen
Hieronder zijn begrepen de rekening-couranten, spaarrekening tegoeden en termijndepositogelden van klanten. Deze worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Overige schulden en overlopende passiva
Tenzij in het voorgaande anders vermeld, worden de overige schulden en overlopende passiva
gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Voorzieningen
Voorzieningen worden getroffen wanneer sprake is van een verplichting die voortvloeit uit
gebeurtenissen in het verleden waarvan waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van de verplichting een uitstroom van economische middelen noodzakelijk is. Van deze verplichting wordt
een betrouwbare schatting gemaakt. Dotaties en eventuele latere vrijvallen worden verwerkt in
de winst- en verliesrekening.
Onder voorzieningen zijn begrepen: voorzieningen voor latente belastingverplichtingen, voorzieningen voor post-employment benefits and other long-term employee benefits en overige
specifieke risico’s, waaronder het frauderisico en reorganisatievoorzieningen.
De voorziening latente belastingverplichtingen heeft betrekking op het verschil in waardering
volgens de gehanteerde economische grondslagen en de fiscale grondslagen betreffende bankgebouwen en aandelen. Over het waarderingsverschil van de terreinen wordt geen latentie
gevormd. De latente belastingverplichting wordt berekend tegen het geldende nominale tarief.
De post-employment benefits hebben betrekking op alle voorzieningen waarop reeds gepensioneerden recht hebben (ontleend aan het reglement inzake voorzieningen gepensioneerden van
De Surinaamsche Bank N.V.), terwijl de post other long term employee benefits betrekking heeft
op de actieve medewerkers in dienst van de bank voor wie de voorzieningen opgebouwd dienen
te worden conform de vigerende Collectieve Arbeidsovereenkomst.
Deze voorzieningen zijn gevormd om de bestaande verplichtingen te dekken tot vergoeding van
onder andere ziektekosten voor personeel na pensionering. De actuariële evaluaties worden
jaarlijks uitgevoerd door het actuarieel bureau Lo Fo Wong op basis van door de bank aangereikte
financiële veronderstellingen en actuariële uitgangspunten.
De pensioenaanspraken van de medewerkers zijn ondergebracht in de Stichting Pensioenfonds
van De Surinaamsche Bank N.V. De voorziening voor pensioenverplichtingen wordt berekend
onder verantwoordelijkheid van het actuarieel bureau Lo Fo Wong. De pensioengrondslag wordt
bij de aanvang van het deelnemerschap en vervolgens per 1 januari van elk daaropvolgend jaar
vastgesteld. De financiering van de pensioenverplichtingen vindt plaats door middel van maandelijkse stortingen door DSB naar rato van 20% van de salarissen. Daarnaast draagt het fonds
zelf bij aan de financiering. Per 1 januari 2006 heeft een aanpassing plaatsgevonden, inhoudende dat voor het personeel een eigen bijdrage van 9% van het salaris geldt.
De voorziening voor frauderisico is gevormd voor de dekking van het eigen risico, onder andere
in het geval van frauduleuze handelingen.
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In verband met aanpassingen in de organisatie in het kader van de nieuwe organisatiestructuur zoals effectief geworden medio juni 2017, is een reorganisatievoorziening getroffen
in 2016. De voorziening is ingesteld om eventuele negatieve gevolgen van arbeidsgeschillen te
kunnen opvangen. In 2017 is deze voorziening vrijgevallen.
Geplaatste perpetuele obligatielening (9% USD)
Op 23 april 2016 is de bank met Assuria Levensverzekering N.V. overeengekomen om
USD 5.000.000 nominaal ‘deeply subordinated callable perpetual fixed rate notes’ bij Assuria
Levensverzekering N.V. te plaatsen. De lening wordt onder meer op grond van de achterstelling
en de looptijd door de Centrale Bank van Suriname aangemerkt als aanvullend kapitaal
(additional tier 1 of AT-1) voor de bepaling van de solvabiliteitsratio. De vergoeding uit de winstverdeling van de bank bedraagt 9% onder beperkende voorwaarden. Uitgifte vindt plaats aan
professionele partijen in coupures van tenminste EUR 100.000 of USD 100.000. Contractueel is
vastgelegd dat de common equity tier 1 ratio minimaal 6% moet bedragen om het volledig AT-1
bedrag op te nemen als kapitaal. Indien de bank niet voldoet aan deze norm dient het verschil
tussen het AT-1 bedrag en de berekende norm afgeboekt te worden ten gunste van de post
algemene reserve.
Achtergestelde obligatielening (8,5% USD)
Op 31 mei 2017 is de bank met Assuria Levensverzekering N.V. overeengekomen om
USD 10.000.000 nominaal ‘achtergestelde lening’ bij Assuria Levensverzekering N.V. te plaatsen.
De lening wordt onder meer op grond van de achterstelling en de looptijd door de Centrale Bank
van Suriname aangemerkt als Tier-2 Kapitaal.
Deze lening heeft een looptijd van 10 jaar tegen een rentevergoeding van 8,5% per jaar. De
rente over achterstallige betalingen bedraagt 10% per jaar. De rentevergoeding zal steeds op
vervaldatum ten name van de geldgever worden bijgeschreven. Contractueel is vastgelegd
dat, indien het vermogen van DSB het toelaat, substitutie door een andere kapitaalverschaffer
middels een achtergestelde lening, dan wel kapitaalstorting zal plaatsvinden. Dit conform de
voorwaarden van Centrale Bank van Suriname.
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt SRD 4.350.000 verdeeld in
43.500.000 aandelen elk groot SRD 0,10 waarvan per 31 december 2017 10.104.462 aandelen
waren geplaatst en volgestort.
Herwaarderingsreserve
De herwaarderingsreserve heeft betrekking op de waardering van gebouwen, terreinen en aandelen tegen actuele waarde ten opzichte van de historische aanschafwaarde. De herwaarderingen van de gebouwen en aandelen zijn verantwoord onder aftrek van een voorziening
voor latente inkomstenbelastingverplichtingen. De herwaarderingsreserve van de gebouwen
heeft een gebonden karakter en valt jaarlijks als gevolg van afschrijvingen en desinvesteringen
vrij ten gunste van de algemene reserve. Bij desinvestering van de betreffende activa wordt de
herwaarderingsreserve gerealiseerd en wordt de realisatie verwerkt ten gunste van het resultaat.
Reserve deelneming
Reserve deelneming heeft betrekking op de deelneming in DSB Assuria Vastgoed Maatschappij N.V.
voor 49%. In de eerste helft van het jaar 2017 heeft een kapitaalinjectie plaatsgevonden middels
verrekening van verschuldigde rente aan beide joint venture partners, op zodanige wijze dat de
kapitaalsverhouding is gewijzigd. DSB bezit nu 49% van het aandelenkapitaal en Assuria N.V. 51%.
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Gestelde garanties en documentaire kredieten
Dit betreft voorwaardelijke verplichtingen die niet worden opgenomen in de balans, omdat het
bestaan afhankelijk is van het zich in de toekomst al dan niet voordoen van één of meer
gebeurtenissen, zonder dat de bank daarop invloed kan uitoefenen.
Overige financiële instrumenten
De bank heeft in het verleden meerdere contracten met verschillende looptijden afgesloten,
waarbij valuta zijn aangekocht en op termijn zijn terug verkocht tegen een vooraf overeengekomen wisselkoers. De overeengekomen verkoopkoers is gelijk of nagenoeg gelijk aan de
aankoopkoers. De in deze contracten overeengekomen koersen kunnen verschillen van de spotkoers op het moment van afwikkeling. De ongerealiseerde koersverschillen die hieruit voortvloeien worden gedurende de looptijd verantwoord op de balans onder de overige activa of
overige schulden.

Grondslagen van resultaatbepaling
Rentebaten
De rentebaten omvatten de aan de periode toe te rekenen rente op monetaire financiële activa.
Rentelasten
De rentelasten omvatten de rentelasten uit hoofde van financiële verplichtingen.
Opbrengst uit aandelen en deelnemingen
Hieronder wordt het aandeel van Suritrust N.V. (100%) en DAVG N.V. (50%: januari tot en met
juni 2017 49%: vanaf juli 2017) in de resultaten van de deelnemingen verantwoord. De opbrengst
uit aandelen bestaat uit ontvangen dividend van lokale ondernemingen. Dividendopbrengsten
worden in de winst- en verliesrekening opgenomen op het moment dat het recht van de entiteit op betaling wordt gevestigd.
Provisie opbrengsten
Hieronder worden opgenomen de opbrengsten uit de dienstverlening met betrekking tot het
binnen– en buitenlands betalingsverkeer en de overige dienstverlening.
Overige opbrengsten
Hieronder worden opgenomen de incidentele transacties en de veiling opbrengsten over het
boekjaar.
Resultaat uit financiële transacties
Onder deze post wordt het behaalde koersresultaat uit vreemde valutatransacties en herwaarderingen van activa en passiva posten gepresenteerd, evenals gerealiseerde koersresultaten op
overige financiële instrumenten.
Personeelskosten
Deze kosten betreffen alle op het personeel betrekking hebbende kosten. Hieronder vallen
onder andere salarissen, sociale lasten en pensioenlasten.
Overige beheerskosten
Hieronder worden huisvestingskosten, kantoorbehoeften, automatiseringskosten, communicatie- en transportkosten verantwoord.
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Afschrijvingen
Deze post omvat alle afschrijvingen met betrekking tot materiële vaste activa. De specifieke
grondslagen voor de afschrijvingen worden verder toegelicht in de paragraaf ‘Onroerende
goederen en bedrijfsmiddelen’.
Dotatie voorziening kredietrisico’s
Deze post omvat dotaties die getroffen zijn voor het risico van oninbaarheid van kredieten conform de richtlijnen van de Centrale Bank van Suriname.
Inkomstenbelasting
Betreft de inkomstenbelasting over het resultaat voor belastingen. De belasting verschuldigd
over fiscaal niet-aftrekbare afschrijvingen wordt ten laste gebracht van de onder voorzieningen
opgenomen belastinglatentie.
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Activa vennootschappelijke en geconsolideerde balans
Vennootschappelijke balans
(In duizenden SRD)
Kasmiddelen
Hieronder zijn opgenomen de betaalmiddelen, alsmede de tegoeden
bij de Centrale Bank van Suriname.
Samenstelling:
Kassen
Centrale Bank van Suriname

Geconsolideerde balans

2017
668.079

2016
743.398

2017
668.093

2016
743.423

250.575
417.504
668.079

252.188
491.210
743.398

250.589
417.504
668.093

256.196
487.227
743.423

511.094
156.985
668.079

561.725
181.673
743.398

511.108
156.985
668.093

561.750
181.673
743.423

432.944

312.525

432.944

312.525

1.725
431.219
432.944

245
312.280
312.525

1.725
431.219
432.944

245
312.280
312.525

Obligaties en overige beleggingen
Hieronder zijn opgenomen de lokale en buitenlandse
obligaties, schatkistpapier en termijndeposito’s
Samenstelling:
Obligaties
Schatkistpapier
Termijndeposito’s (buitenland)

2.660.870

2.642.893

2.660.870

2.642.893

446.539
210.725
2.003.606
2.660.870

601.915
136.788
1.904.190
2.642.893

446.539
210.725
2.003.606
2.660.870

601.915
136.788
1.904.190
2.642.893

Kredieten
Hieronder zijn opgenomen de vorderingen
uit hoofde van kredietverlening.
Samenstelling:
Kredieten aan de overheid
Kredieten aan de private sector

3.099.778

3.276.577

3.099.778

3.276.577

328.729
2.771.049
3.099.778

343.551
2.933.026
3.276.577

328.729
2.771.049
3.099.778

343.551
2.933.026
3.276.577

1.100.890
1.998.888
3.099.778

1.195.304
2.081.273
3.276.577

1.100.890
1.998.888
3.099.778

1.195.304
2.081.273
3.276.577

Samenstelling naar valuta:
Kassen (SRD)
Kassen (VV)

Vorderingen op bankiers
Hieronder zijn opgenomen de vorderingen
op de binnen- en buitenlandse banken.
Bankiers SRD
Bankiers VV

Samenstelling naar valuta:
Kredieten (SRD)
Kredieten (VV)
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Activa vennootschappelijke en geconsolideerde balans
Vennootschappelijke balans
(In duizenden SRD)
Ten behoeve van de kredietverlening
worden zekerheden bedongen:
Garanties van de overheid
Hypotheken
Aandelen
Overige zekerheden

De kredietverlening is verdeeld over de
volgende sectoren:
Overheid
Agrarische sector en visserij
Industrie, bosbouw en mijnbouw
Handel en dienstverlening
Constructie en installatie
Transport, opslag en communicatie
Woningbouw
Overige

Aandelen
De samenstelling van de aandelenportefeuille:
Assuria N.V.
Hakrinbank N.V.
Torarica Holding N.V.
TBL Multiplex N.V.
BNETS N.V.
Overige (incl. Stadsherstel Suriname N.V.)

Geconsolideerde balans

2017

2016

2017

2016

328.729
1.400.668
2.901
1.367.480
3.099.778

343.551
1.550.944
23.644
1.358.438
3.276.577

328.729
1.400.668
2.901
1.367.480
3.099.778

343.551
1.550.944
23.644
1.358.438
3.276.577

10,6%
1,7%
12,7%
45,7%
10,9%
1,1%
4,6%
12,7%
100%

10,5%
1,4%
15,1%
50,0%
11,3%
1,5%
3,7%
6,5%
100%

10,6%
1,7%
12,7%
45,7%
10,9%
1,1%
4,6%
12,7%
100%

10,5%
1,4%
15,1%
50,0%
11,3%
1,5%
3,7%
6,5%
100%

3.053

69.998

3.053

69.998

1.386
1.467
200
3.053

62.492
1.187
3.266
1.386
1.467
200
69.998

1.386
1.467
200
3.053

62.492
1.187
3.266
1.386
1.467
200
69.998
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Activa vennootschappelijke en geconsolideerde balans
Vennootschappelijke balans
Geconsolideerde balans
2017
2016
2017
2016
(In duizenden SRD)
1.838
63.927
1.838
Deelnemingen
In de vennootschappelijke balans zijn onder deelnemingen opgenomen de deelname in het kapitaal. De deelnemingen betreffen
Surinaamse Trustmaatschappij N.V., Financierings Maatschappij Paramaribo N.V., Surinaamse Computer Maatschappij N.V., en
DSB Assuria Vastgoed Maatschappij N.V. (49% deelneming).
Samenstelling: Kapitaal en reserves
Vorderingen

Onroerende goederen en bedrijfsmiddelen
Samenstelling:
Onroerende goederen
Bedrijfsmiddelen
Onroerende goederen:
Aanschafwaarde 1 januari
Investeringen - netto
HERWAARDERINGEN
Afschrijvingen
Bedrijfsmiddelen:
Boekwaarde 1 januari
Aanschaffingen
Afschrijvingen

1.838
1.838

1.618
62.309
63.927

1.838
1.838

-

119.177

98.878

119.183

98.881

77.371
41.806
119.177

71.135
27.743
98.878

77.371
41.812
119.183

71.135
27.746
98.881

44.506
8.645
44.220
97.371
(20.000)
77.371

40.539
3.967
44.509
89.015
(17.880)
71.135

44.506
8.645
44.220
97.371
(20.000)
77.371

40.539
3.967
44.509
89.015
(17.880)
71.135

27.743
29.710
57.453
(15.647)
41.806

14.255
23.186
37.441
(9.698)
27.743

27.746
29.715
57.461
(15.649)
41.812

14.260
23.184
37.444
(9.698)
27.746

69.335
141.809
73.117
272.071
Overige activa
Onder overige activa zijn de bedragen opgenomen die niet overlopend zijn of niet onder andere specifiek omschreven balanshoofden
gerubriceerd kunnen worden, zoals saldi van nog te verrekenen posten in het betalingsverkeer, alsmede de te vorderen inkomstenbelasting.
125.547
106.193
125.547
93.103
Overlopende activa
Onder overlopende activa is opgenomen
nog te ontvangen interest.
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Passiva vennootschappelijke en geconsolideerde balans
Vennootschappelijke balans
(In duizenden SRD)
Schulden aan bankiers
Hieronder zijn opgenomen de schulden aan
de binnenlandse en buitenlandse banken.
Samenstelling van de bankiers:
Bankiers (SRD)
Bankiers (VV)

Geconsolideerde balans

2017
110.792

2016
136.103

2017
110.792

2016
136.103

17.075
93.717
110.792

27.363
108.740
136.103

17.075
93.717
110.792

27.363
108.740
136.103

6.489.835

6.762.525

6.489.835

6.762.525

2.108.698
2.058.970
2.322.167
6.489.835

2.249.664
2.277.952
2.234.909
6.762.525

2.108.698
2.058.970
2.322.167
6.489.835

2.249.664
2.277.952
2.234.909
6.762.525

471.057
1.637.641
2.108.698

460.086
1.789.578
2.249.664

471.057
1.637.641
2.108.698

460.086
1.789.578
2.249.664

Termijndeposito's (SRD)
Termijndeposito's (VV)

385.793
1.673.177
2.058.970

455.530
1.822.422
2.277.952

385.793
1.673.177
2.058.970

455.530
1.822.422
2.277.952

Rekening-courant (SRD)
Rekening-courant (VV)

878.493
1.443.674
2.322.167

821.132
1.413.777
2.234.909

878.493
1.443.674
2.322.167

821.132
1.413.777
2.234.909

116.196
115.579
Overige schulden
Hieronder zijn opgenomen de vooruitontvangen bedragen en kortlopende verplichtingen

114.068

118.140

Overlopende passiva
Hieronder is opgenomen de nog te betalen interest

133.933

139.552

Toevertrouwde middelen
Samenstelling:
Spaargelden
Termijndeposito's
Rekening-courant tegoeden

Samenstelling naar valuta:
Spaargelden (SRD)
Spaargelden (VV)

133.933
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Passiva vennootschappelijke en geconsolideerde balans
Vennootschappelijke balans
(In duizenden SRD)
Voorzieningen
Samenstelling:
Voorziening voor latente belastingverplichtingen
Voorzieningen post-employment benefits and other
long-term employee benefits
Voorziening voor frauderisico
Voorziening reputatierisico
Voorziening reorganisatie

Geconsolideerde balans

2017
87.487

2016
98.978

2017
93.417

2016
107.044

2.030

26.200

2.030

28.577

84.957
500
87.487

70.278
500
2.000
98.978

84.957
500
5.930
93.417

70.278
500
5.689
2.000
107.044

Geplaatste perpetuele obligatielening (9% USD)

12.867

-

12.867

-

Achtergestelde obligatielening (8,5% USD)

74.700

-

74.700

-

154.811

203.461

154.811

203.461

1.010
70.864
46.538
34.561
1.838
154.811

1.010
27.399
46.538
128.514
203.461

1.010
70.864
46.538
34.561
1.838
154.811

1.010
27.399
46.538
128.514
203.461

202.451
43.465
(93.953)
1.838
153.801

365.810
(213.844)
(299)
50.784
202.451

202.451
43.465
(93.953)
1.838
153.801

365.810
(213.844)
(299)
50.784
202.451

Eigen vermogen
Samenstelling:
Kapitaal
Algemene reserve
Agioreserve
Herwaarderingsreserve
Reserve deelneming

Verloop van de reserves:
Stand begin boekjaar
Mutatie algemene reserve
Mutatie agioreserve
Mutatie herwaarderingsreserve
Mutatie reserve deelneming
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Vennootschappelijke en geconsolideerde winst– en verliesrekening
Vennootschappelijke winsten verliesrekening
(in duizenden SRD)
Rentebaten
Hieronder zijn opgenomen de rentebaten uit hoofde van
de kredietverlening, beleggingen en overige uitzettingen
Samenstelling rentebaten:
Rente uit beleggingen
Rente uit kredietbedrijf

Geconsolideerde winst- en
verliesrekening

2017
431.924

2016
376.087

2017
433.486

2016
378.945

51.835
380.089
431.924

32.710
343.377
376.087

51.836
381.650
433.486

32.710
346.235
378.945

213.992

191.208

211.245
186.084
Rentelasten
Hieronder zijn opgenomen de rentelasten uit hoofde van de opgenomen en toevertrouwde middelen.

7.454
2.373
1.876
1.360
Opbrengsten uit aandelen en deelnemingen
Hieronder zijn opgenomen de dividenden uit aandelen van lokale maatschappijen. In de vennootschappelijke winst- en verliesrekening is onder deze post mede opgenomen de nettowinst van de deelnemingen.
Samenstelling:
1.876
1.360
1.876
1.360
Aandelen
5.578
1.013
Deelnemingen
7.454

2.373

1.876

1.360

47.034
35.488
62.463
50.233
Provisie opbrengsten
Betreft de vergoedingen verkregen uit de dienstverlening in het binnenlands en buitenlands betalingsverkeer, het assurantiebedrijf en
de overige dienstverlening.
Samenstelling:
43.210
31.913
43.210
31.913
Betalingsverkeer
3.965
3.514
Assurantiebedrijf
3.824
3.575
15.288
14.806
Overige

Overige opbrengsten
Opbrengst uit verkoop aandelen
Overige

47.034

35.488

62.463

50.233

66.963
63.229
3.734
66.963

1.980
1.980
1.980

66.963
63.229
3.734
66.963

1.980
1.980
1.980

(5.517)
11.406
(4.627)
9.373
Resultaat uit financiële transacties
Betreft het behaalde koersresultaat uit vreemde valuta transacties, herwaardering van monetaire activa en passiva in vreemde valuta
en gerealiseerde koersresultaten op overige financiële instrumenten.
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Vennootschappelijke en geconsolideerde winst– en verliesrekening
Vennootschappelijke winsten verliesrekening
(In duizenden SRD)
Personeelskosten:
Samenstelling:
Salarissen (inclusief gratificaties e.d.)
Pensioenlasten
Sociale lasten en overige personeelskosten
Voorzieningen

Geconsolideerde winst- en
verliesrekening

2017
99.150

2016
89.954

2017
103.261

2016
94.028

65.873
7.572
12.303
13.402
99.150

62.831
6.803
13.041
7.279
89.954

69.308
7.963
10.588
15.402
103.261

66.243
7.167
13.339
7.279
94.028

Overige beheerskosten:
Samenstelling:
Huisvestingskosten
Kantoorbehoeften
Automatiseringskosten
Communicatie- en transportkosten
Overige

69.418

61.732

70.375

62.883

14.586
5.254
18.773
5.943
24.862
69.418

11.081
3.389
11.422
5.806
30.034
61.732

15.021
5.318
18.846
5.958
25.232
70.375

11.465
3.446
11.484
5.821
30.667
62.883

Afschrijvingen
Samenstelling:
Afschrijving op gebouwen
Afschrijving op bedrijfsmiddelen

17.767

11.799

17.770

11.802

2.120
15.647
17.767

2.101
9.698
11.799

2.120
15.650
17.770

2.101
9.701
11.802

140.214

268.653

141.214

269.653

190.433
(50.219)
140.214

305.835
(37.182)
268.653

191.433
(50.219)
141.214

306.835
(37.182)
269.653

Dotatie voorziening kredietrisico's
Hieronder zijn opgenomen de mutaties in de
waardecorrecties op vorderingen.
Samenstelling:
Dotatie kredietvoorzieningen
Vrijval kredietvoorzieningen
Mutaties in de waardecorrecties op vorderingen

(120)
3.485
3.085
Belastingen
Betreft de inkomstenbelasting over het resultaat vóór belastingen, rekening houdend met compensabele verliezen. De belasting verschuldigd over fiscaal niet-aftrekbare afschrijvingen wordt ten laste gebracht van de onder voorzieningen opgenomen belastinglatentie.
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2017
(In duizenden SRD)
Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat voor belastingen
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Voorzieningen
Perpetuele obligatielening
Verkoopresultaat beleggingen in aandelen
Rentemarge

2017

2016

13.549

(187.683)

17.770

11.802

3.698

6.163

-

17.125

(66.438)

Veranderingen in werkkapitaal:
Aanpassingen voor:
Mutatie vorderingen op banken
Mutatie obligaties en overige beleggingen
Mutatie kredietverlening
Mutatie overige activa
Mutatie schulden aan banken
Mutatie toevertrouwde middelen
Mutaties kortlopende schulden
Mutatie overige schulden

Betaalde inkomstenbelastingen
Ontvangen rente
Betaalde rente
Netto kasstroom uit operationele activiteiten
Investeringen in materiële vaste activa (netto)
Desinvestering in aandelen
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie langlopende leningen
Achtergestelde obligatielening
Betaald dividend
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten

(219.494)

(187.737)

(250.915)

(340.330)

(120.419)

(1.207.773)

(17.977)

(390.589)

176.799

(793.769)

198.954

(161.908)

(25.311)

56.436

(339.635)

2.673.411

(6.382)

(102.554)

(846)

85.872

(134.817)

159.126

(2.424)

(6.172)

465.930

334.297

(219.611)

(122.462)

109.078

364.789

(38.072)

(27.153)

66.945

-

28.873

(27.153)

(36.264)

13.787

74.700

-

(802)

(9.505)

(37.634)

4.282

Mutatie liquide middelen

(75.330)

1.588

Liquide middelen begin van het boekjaar

743.423

741.835

Liquide middelen einde van het boekjaar

668.093

743.423
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Gebeurtenissen na balansdatum
In januari 2018 zijn de valutatermijncontracten met de Centrale Bank van Suriname ad. USD 5
miljoen en EUR 24,8 miljoen tegen ongewijzigde condities wederom voor de periode van een
jaar verlengd. Tevens zijn de beleggingen in schatkistpapier voor een jaar verlengd.
In de periode januari tot en met maart 2018 zijn de kredietvoorzieningen toegenomen. In de
netto toename is een bedrag van ongeveer SRD 12,5 miljoen aan gerealiseerde vrijvallen
opgenomen. Deze vrijvallen hebben betrekking op gerealiseerde opbrengsten als gevolg van
veilingen en de daarbij horende afwikkelingen van kredieten gedurende het eerste kwartaal
van 2018.
De bank is gestart met het voorbereiden van een aandelenemissie ter versterking van het
kapitaal en de solvabiliteit. De verwachting is dat deze aandelenemissie in de tweede helft van
2018 zal plaatsvinden.
Een bedrag van EUR 19,5 miljoen welke door de Centrale Bank van Suriname ten behoeve van
banken is verscheept, is in april 2018 in beslag genomen door het Openbaar Ministerie in
Nederland in verband met onderzoek naar de herkomst. Hiervan is EUR 5 miljoen afkomstig
van De Surinaamsche Bank N.V. Wij verwachten dat dit beslag binnen een redelijke termijn zal
worden opgeheven.
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DSB | Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van De Surinaamsche Bank N.V.
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017
Ons oordeel
Wij hebben de in dit jaarverslag op pagina 29 tot en met 47 opgenomen jaarrekening 2017 van
De Surinaamsche Bank N.V., te Paramaribo gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van De Surinaamsche Bank N.V. per 31 december
2017 en van het resultaat en kasstromen over 2017 in overeenstemming met algemeen aanvaarde
grondslagen voor financiële verslaggeving.
De jaarrekening bestaat uit:
• De vennootschappelijke en geconsolideerde balans per 31 december 2017;
• De volgende overzichten over 2017:
• De vennootschappelijke en geconsolideerde winst- en verliesrekening en het geconsolideerd
kasstroomoverzicht over 2017; en
• De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden
Zonder ons oordeel aan te passen vestigen wij de aandacht op het volgende. De solvabiliteitsratio zoals berekend conform de richtlijnen van de Centrale Bank van Suriname is in het boekjaar 2017 verbeterd naar 4,38% per ultimo 2017. Zoals uiteengezet in paragrafen ‘Solvabiliteit’
en ‘Duurzame voortzetting van de bankactiviteiten’ (pagina 35 en 36 van de jaarrekening)
is er sprake van onzekerheid omtrent de duurzame voortzetting van de bankactiviteiten. De
directie heeft passende maatregelen getroffen om binnen redelijke termijn de solvabiliteit op
de vereiste norm te brengen. Om deze redenen is de jaarrekening opgemaakt op basis van de
continuïteitsveronderstelling.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd in overeenstemming met internationale controlestandaarden (International Standard on Auditing) uitgevaardigd door de International Federation of
Accountants (IFAC). Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van De Surinaamsche Bank N.V. zoals vereist door de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels. Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende
en geschikt is als basis voor ons oordeel.
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit ‘het verslag van de directie’.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met
de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de directie voor de jaarrekening
De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening
in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. In
dit kader is de directie verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de directie
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen
van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de onderneming in staat is
om haar werkzaamheden duurzaam voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling,
tenzij de directie het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten duurzaam kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar nodig
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met internationale
controle-standaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en
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uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met
als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door de directie gehanteerde veronderstellingen in overeenstemming
zijn met gebruikelijke grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening uitgaande van de
duurzame voortzetting van de onderneming. Tevens het op basis van de verkregen
controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan over duurzame voortzetting van de onderneming. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in
de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum
van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen.
Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de
aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij
de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen.
Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle van
de volledige financiële informatie noodzakelijk was.
Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle
naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne
beheersing.
Paramaribo, 28 juni 2018
BDO Assurance N.V.
w.g. R.D. Ferrier MSc. RA
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DSB | Adressen

Paramaribo
Hoofdkantoor
Henck Arronstraat 26-30
P.O. Box 1806
Kwatta
Kwattaweg 226 Hoek Washingtonstraat
Nieuwe Haven
Van ‘t Hogerhuysstraat 62

District Marowijne
Moengo
Kapitein Chris Silosweg 3
District Nickerie
Nieuw Nickerie
Landingstraat 6
P.O. Box 11

Dochtermaatschappijen
District Wanica
Lelydorp
Indira Gandhiweg 506

Ma Retraite
Coronastraat 4
Kasabaholo
Kasabaholoweg 29
Hermitage
DSB Hermitage Mall
hk. Estreliastraat/ TBL Cinemas
Unit 27-28
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Customer Contact Center
Telefoon: (597) 471100
Email: contactcenter@dsbbank.sr
Website: www.dsb.sr
Internet Banking: https://my.dsb.sr
Swift: SURBSRPA
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Surinaamse
Trustmaatschappij N.V.
(SURITRUST)
Henck Arronstraat 32
Paramaribo

Eindredactie: Marketing De Surinaamsche Bank N.V.
Vormgeving: Claudett de Bruin / I.D. Graphic Design
Druk: Leo Victor N.V.
Fotografie: I. Moesan en Hedwig de la Fuente
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