
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission Statement: 
 

Finabank is actief op verschillende terreinen binnen de zakelijke 
en persoonlijke dienstverlening. 

Wij onderscheiden ons door het persoonlijke, discrete contact met 
de cliënt en het specifieke maatwerk. 
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 J.A. Tjin Wong Joe 
President  - Directeur 

 

Drs. M. Atmodikromo - Kartoredjo 
Directeur 
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 VIER JAAR BALANS-,  WINST- & VERLIESCIJFERS 

        

BALANSEN PER 31 DECEMBER (x Sf 1.000):       

        

 2003   2002   2001   2000 

 Sf  Sf  Sf  Sf 

A C T I V A         

Kasmiddelen 5.064.313  2.916.428  2.540.257  1.645.125 

Schatkistpromessen ---  ---  500.000  500.000 

Vorderingen op kredietinstellngen 182.146  215.511  266.300  424.522 

Vorderingen op klanten 8.242.815  5.452.373  2.733.780  1.405.586 

Immateriële vaste activa ---  8.868  15.134  21.394 

Bedrijfsmiddelen 184.332  92.547  86.307  55.409 

Overige activa ---  ---  ---  383 

Overlopende activa 118.553  134.532  104.428  51.750 

 13.792.159  8.820.259  6.246.206  4.104.169 

         

        

P A S S I V A        

Schulden aan kredietinstellingen ---  ---  ---  116.774 

Schulden aan klanten 11.751.291  7.695.142  5.532.267  3.520.459 

Overige schulden 63.857  14.454  31.781  20.941 

Overlopende passiva 1.127.342  578.545  370.926  180.621 

Voorzieningen 286.421  168.469  19.459  --- 

Eigen vermogen 563.248  363.649  291.773  265.374 

 13.792.159  8.820.259  6.246.206  4.104.169 

        

        

WINST- EN VERLIESREKENING OVER (x Sf 1.000):              

        

 2003   2002   2001   2000 

 Sf  Sf  Sf  Sf 

B A T E N         

Renteresultaat 1.945.710  1.160.475  653.896  189.932 

Overige baten 545.468  353.657  255.722  110.359 

Totale baten 2.491.178  1.514.132  909.618  300.291 

        

L A S T E N         

Personeels- en andere beheerskosten 1.460.679  935.919  726.566  213.368 

Afschrijvingen 124.905  36.774  34.959  17.691 
Waardeveranderingen van 
voorderingen        

en voorzieningen van onder de balans        

opgenomen verplichtingen 550.145  333.887  105.513  45.408 

Totale lasten 2.135.729  1.306.580  867.038  276.467 

        

Bedrijfsresultaat 355.449  207.552  42.580  23.824 

Koersverschillen -  -  -  31.856 

Buitengewone baten en lasten 14.180  -95.246  -10.685  -868 

Resultaat vóór belastingen 369.629  112.306  31.895  54.812 

Inkomstenbelasting 170.029  40.430  5.497  --- 

 199.600  71.876  26.398  54.812 
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Prae-advies van de Raad van Commissarissen 
 

 

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 37 lid 3 van de statuten, doet het ons genoegen u 

omtrent de jaarrekening van Finabank N.V. het volgende te berichten. 

 

Wij hebben de balans per 31 december 2003, de winst- en verliesrekening over het boekjaar 

2003 van de vennootschap, alsmede de bijbehorende toelichtingen, doen onderzoeken en 

geven u in overweging de onderhavige jaarrekening, zoals die tezamen met de accountants-

verklaring van Tjong A Hung Accountants, door de Directie ter behandeling wordt 

aangeboden, vast te stellen.  

Deze vaststelling strekt tot décharge van de Directie voor het bestuur en van de Raad van 

Commissarissen voor het gehouden toezicht. 

 

Met het voorstel van de Directie om - mede ter voldoening aan de door de Centrale Bank van 

Suriname gestelde solvabiliteitsrichtlijnen - de uit de jaarrekening blijkende winst van SRG 

199.600.000,-- volledig toe te voegen aan de algemene reserve kunnen wij ons verenigen.  

 

Wij spreken met genoegen onze waardering en erkentelijkheid uit voor de wijze waarop de 

Directie en alle andere medewerkers gedurende het boekjaar hun krachten hebben gegeven 

aan de vennootschap. 

 

 

 

Paramaribo, december  2004 

 

Raad van Commissarissen 

 

Mr. J.A. Tjon A Meeuw - President Commissaris 

Drs. R.A. Tjin Wong Joe 

Mr. S.W. Kertoidjojo 

G. Tjon Tjauw Liem 

R. Tjin A Ton 
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Verslag van de Directie 
 

1. Ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling 

De Finabank, opgericht op 24 april 1991 had, ondanks het feit dat het toen door de 

heersende inflatie voor de overige lokale commerciële banken niet aantrekkelijk was 

om spaargelden aan te trekken,  onder andere als missie gesteld om de spaarzin bij het 

publiek te stimuleren en een aantrekkelijke rentevergoeding aan te bieden, in de 

wetenschap dat sparen op den duur altijd een positief effect sorteert. 

Na bijkans een jaar operationeel te zijn geweest, moest de bank haar activiteiten 

opschorten, vanwege het door de Bankiersvereniging aangespannen Kort Geding in 

verband met vermeende formele gebreken die aan de verstrekte bankvergunning 

kleefden.   

Nadat op 3 april 1996 door de Regering een nieuwe bankvergunning was verstrekt en 

de Centrale Bank van Suriname, CBvS, wederom een verklaring van geen bezwaar 

had afgegeven, stelde de bank op 1 oktober 1997 haar deuren wederom voor het 

publiek open. 

 

Ondanks de moeilijke tijden die na de heropstart moesten worden doorstaan, is het de 

bank gelukt om binnen 3 jaar de gemaakte aanloopverliezen terug te verdienen. Op 26 

maart 1998 werd een filiaal in Nieuw Nickerie geopend. Met enige trots kan gesteld 

worden, dat Finabank Nickerie kan worden gerekend tot één van de prominente 

bankbedrijven in het westen des lands en een wezenlijke bijdrage levert aan het 

resultaat van de vennootschap. De bank heeft sinds de (her)aanvang van haar 

activiteiten  een enorme groei doorgemaakt en een ruim cliëntenbestand opgebouwd. 

Uit deze ontwikkeling kan gerust de conclusie worden getrokken dat Finabank het 

vertrouwen van het publiek heeft gewonnen en behouden.  

 

a. Visie 

De visie van de bank is dat er in Suriname voldoende ruimte bestaat om 

financiële producten en diensten aan de samenleving aan te bieden, waarmee 

welvaart en welzijn voor een ieder in dit land kunnen worden bewerkstelligd. 
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De behoefte van de mens verandert met de dag en de bank wil, binnen haar 

mogelijkheden, hierop inspelen. Gezien de in Suriname aanwezige 

hulpbronnen behoort het behalen van een betere positie van ons land in de 

wereld tot de reële mogelijkheden. Finabank zal, als onderdeel van het 

bankwezen in Suriname, hiertoe altijd haar bijdrage leveren. 

 

b. Missie 

De bank streeft naar duurzaam partnership met haar cliënten. Dit wordt 

bewerkstelligd door cliënten bij te staan met maatwerk en/of advies ter  

realisatie van hun wensen. De bank wil haar cliënten behulpzaam zijn bij het 

aanboren van mogelijkheden en het realiseren daarvan. 

 

 

2. Algemene macro-economische ontwikkelingen. 

 

Door het gevoerde monetaire beleid van de overheid, waarbij maatregelen op het 

gebied van de overheidsfinanciën en maatregelen inzake de wisselkoersen, die eind 

2002 en begin 2003 werden doorgevoerd, werd een zekere mate van macro-

economische stabiliteit gerealiseerd, een sterke verbetering ten opzichte van het 

verslagjaar 2002 dat zich kenmerkte door hoge inflatie en een stevige depreciatie van 

de Surinaamse gulden. Het begrotingstekort bleef in 2003 beperkt, mede door de 

positieve opstelling van de vakbeweging die nauwelijks salarisverhogingen van de 

overheid heeft geëist. Daarnaast voerde de CBvS een strak monetair beleid. Het 

verbeterde fiscaal en monetair beleid resulteerde in een lagere inflatie en leverde 

stabiele wisselkoersen op in de tweede helft van 2003.  

 

Volgens de schattingen van het Internationaal Monetair Fonds (‘IMF’) bedroeg de 

inflatie over 2003 ongeveer 20%, een verbetering versus een inflatiecijfer van 28,5% 

in 2002. In de tweede helft van 2003 stabiliseerde de koers van de Amerikaanse dollar 

zich ten opzichte van de Surinaamse gulden rond het niveau van SRG 2.800/1 USD. 

De officiële koers werd tot tweemaal toe naar boven  aangepast van respectievelijk 

SRG 2.550 naar SRG 2.650 en op 1 januari 2004 naar SRG 2.770, waardoor het 

verschil met de parallelmarkt tot aanvaardbare proporties werd teruggebracht. De 

dalende trend van het gemiddelde consumentenprijsindexcijfer indiceert het proces 
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dat is ingezet in de richting van macro-economische stabiliteit. Continuering van het 

stabilisatiebeleid en een beheerste loonkostenontwikkeling zullen leiden tot een 

verdere daling van de inflatie in 2004.  

In onderstaande tabel zijn de door het Algemeen Bureau voor de Statistiek (‘ABS’) 

opgestelde cijfers per ultimo juni 2003 verwerkt. Op basis van de realisatiegegevens 

van de eerste helft van het jaar is een extrapolatie naar het jaareinde toe gepleegd.  

 
 
  Overzicht indexcijfers afgelopen 5 jaar 

Jaar Totaal index 
gemiddeld 

Totaal index 
jaareinde 

1999 98,8 112,8 

2000 59,3 76,2 

2001 38,6 4,9 

2002 15,5 28,4 

2003 (per 30 juni) 9,5 28,6 

2003 (extrapolatie) 24,8 20,0 

 

 

Door een aantal positieve ontwikkelingen is het reëel nationaal product met 5% 

toegenomen in 2003. In de mijnbouwsector heeft een forse uitbreiding plaats-

gevonden in het verslagjaar. In januari 2003 is  het Canadese Cambior begonnen met 

de bouw van de mijn t.b.v. de goudexploratie te Gross Rosebel. De totale investering 

bedroeg circa 100 miljoen USD. Cambior heeft de goudproduktie in februari 2004 

opgestart. Tevens hebben Suralco, BHP Billiton en Staatsolie in deze sector 

geïnvesteerd, waardoor de totale geschatte investeringen in 2003 USD 125 miljoen 

bedroegen. Het herstel van de bauxietprijzen en de hogere olieprijs zorgden voor een 

grotere bijdrage aan het Bruto Nationaal Product (‘BNP’).  

Ook de ontwikkelingen in de agrarische sector lijken gunstig. In Oost-Suriname zal 

een oliepalmplantage worden opgezet. Nadat de productie gedurende een periode van 

twee jaar was stopgezet, is de bacovensector zich voorzichtig weer aan het herstellen. 

Met de exporten is reeds een aanvang gemaakt. Met de rijstsector is het echter nog 

steeds moeizaam gesteld. 

 

3. Ontwikkelingen binnen het bankwezen in Suriname 

In onderstaand overzicht worden recente ontwikkelingen binnen het bankwezen in 

Suriname weergegeven. 
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Recente ontwikkelingen in het algemene bankwezen (in miljoenen SRG) 

 Ultimo september Aan het einde van 

 2003*  2002* 2001* 

Balanstelling 1.431.237,6 1.157.690,1 903.029,5 

Uitleenbare- en kasmiddelen:    

Rekening-courantgelden 308.281,0 279.424,7 175.972,2 

Spaargelden 178.087,1 162.528,0 127.075,6 

Termijndeposito.s 58.694,0 48.207,0 51.359,0 

(Verplichte kasreserve) (167.580,1) (150.998,2) (81.507,6) 

Kapitaal en reserves 61.024,3 60.371,3 58.803,7 

Totaal uitleenbare- en kasmiddelen 438.506,3 399.532,8 331.702,9 

Kredietverlening  355.953,31 287.841,1 241.662,6 

Kengetallen    

Capital ratio 1  
(kapitaal en reserves in % van de 
balanstelling) 

 
4,26 

 
5,21 

 
6,51 

Capital ratio 2 
(kapitaal en reserves in % van de 
kredietverlening) 

 
17,14 

 
20,97 

 
23,53 

 

De groei in de totale balanstelling en de kredietverlening van het bankwezen 

bedroegen t/m het 3e kwartaal van het verslag 2003 respectievelijk 23,63% en 

23,66%. In het verslagjaar 2002 waren de percentages respectievelijk 28,20 % en 

20,45%.  

Door het aangescherpte monetair beleid van de overheid werd de liquiditeitspositie 

negatief beïnvloed. In het verslagjaar is de solvabiliteitspositie van het bankwezen 

enigszins teruggelopen. Door de grote beschikbaarheid van US dollars in de 

Surinaamse economie en de versoepeling van de regelgeving van de CBvS inzake 

kredietverstrekking in vreemde valuta, is de kredietuitzetting in US dollars behoorlijk 

toegenomen.   

 

Per 1 januari 2003 zijn nieuwe richtlijnen van de CBvS in werking getreden. Deze 

nieuwe richtlijnen die als basis hebben de “Basle rules”, hebben verstrekkende 

consequenties voor het Surinaams bankbedrijf. De organisatie en de werkwijze van 

het bankbedrijf dienen op een aantal aspecten te worden aangepast aan de nieuwe 

richtlijnen. Finabank heeft in het verslagjaar 2003 voorbereidingen getroffen om 

zoveel als mogelijk aan de nieuwe eisen te voldoen.   

                                                 
* Voorlopige cijfers 

Bron: Centrale Bank van Suriname 
1 Exclusief voorziening dubieuze debiteuren ad SRG 29.954,3 
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Met betrekking tot de solvabiliteitsrichtlijn is het streven van de bank om een 

realistisch plan voor te leggen aan de CBvS om te kunnen voldoen aan voornoemde 

eis. 

Voor wat de richtlijn “kredietklassificatie en voorzieningen” kan worden gesteld dat  

Finabank erin geslaagd is om deze in de organisatie door te voeren. 

Het streven van de bank is er in elk geval op gericht om aan alle richtlijnen van de 

CBvS te voldoen. Waar nodig zal getracht worden om in overleg met de CBvS dit 

streven verder te realiseren. 

 

In het verslagjaar werden reeds de voorbereidingen getroffen voor de invoering van 

de nieuwe Surinaamse munt, de Surinaamse dollar. Tijdens de toen met de 

autoriteiten gevoerde besprekingen, hebben wij aangegeven, dat de verwisseling een 

positieve bijdrage zou leveren aan het herstel van de economie. 

De invoering van de nieuwe munt per 1 januari 2004 is soepel verlopen, terwijl de 

kosten die met de invoering gepaard gingen beperkt zijn gebleven. De 

waardeverhouding ten opzichte van de Surinaamse gulden bedraagt 1: 1.000. De 

introductie van de Surinaamse dollar zal vanwege de in reële termen grotere coupures 

leiden tot een efficiënter binnenlands betalingsverkeer. 

 

4. Het bedrijf van de bank 

 

a. Algemene gang van zaken 

In het verslagjaar groeide het balanstotaal met 56% tot SRG 13,8 miljard, 

waarbij de ‘capital ratio’, de verhouding tussen het eigen vermogen ten 

opzichte van het balanstotaal licht daalde van 4,12% in 2002 naar 4,08% in 

2003. Het netto renteresultaat liet een stijging zien van 68% ten opzichte van 

2002 tot SRG 1,9 miljard. Deze groei is zowel toe te schrijven aan de toename 

van verstrekte kredieten, als aan het feit dat goedkoper kapitaal in de vorm van 

spaar- en girorekeningen kon worden aangetrokken. Door het beheersen van 

de kosten, een stijging van 65% versus 2002, groeide het resultaat voor 

belastingen met 229%. Het netto resultaat bedroeg SRG 199,6 miljoen versus 

SRG 71,9 miljoen in 2002, een stijging van 178%. 
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Kerncijfers 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Kredietverlening 

De kredietverlening nam sterk toe; van SRG 5,8 miljard tot SRG 9,2 miljard,  

een stijging van 59%. Ook de rente-baten vertoonden een toename van 68%. 

Deze sterke stijging was mede te danken aan een actief marketingbeleid, dat in 

het verslagjaar gevoerd werd. Een verbetering van de dienstverlening, met 

name de ‘one-day service’, resulteerde in een toename van het aantal 

uitstaande kredieten met bijna 40%. Vooral de vraag naar autofinancieringen, 

huurkopen (harmonie kredieten), persoonlijke leningen (supreme kredieten) en 

hypotheken (comfortkredieten) was groot.  

 

Finabank 2003 2002 

(x SRG 1.000)   

Netto renteresultaat 1.945.710  1.160.475  

Overige baten 545.468  353.657  

Totale inkomsten 2.491.178  1.514.132  

   

Personeels en andere beheerskosten 1.460.680  935.919  

Afschrijvingen 124.905  36.774  

Voorzieningen en waardeveranderingen 

vorderingen 550.145  333.887  

Totale uitgaven  2.135.730  1.306.580  

   

Bedrijfsresultaat            355.448  207.552  

Buitengewone baten en lasten 14.180 -95.246 

Resultaat vóór belastingen 369.628 112.306 

Netto resultaat 199.599  71.876  

   

Operationele marge 14,3% 13,7% 

Netto marge 8,0% 4,7% 

   

Gemiddeld balans totaal 11.306.209  7.533.233  

Balans totaal 13.792.159  8.820.259  

Eigen vermogen 563.248  363.649  

Eigen vermogen/totaal vermogen 4,08% 4,12% 

Rentabiliteit eigen vermogen 43,1% 21,9% 

Rentabiliteit totaal vermogen 3,1% 2,8% 

Rentebaten/gemiddelde vorderingen op klanten 28% 39% 

Rentelasten/gemiddelde schulden aan klanten 11% 8% 

Uitgezette middelen/toevertrouwde middelen 78% 76% 

   

Aantal medewerkers 42 38 
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Bij de rekening-courant kredieten was er sprake van een lichte daling in 

uitstaande kredieten. In 2003 belegde de bank niet langer in schatkistpapier. 

Met de toegenomen liquiditeitskrapte door het strakke monetaire beleid dat de 

CBvS voert, is er voor gekozen het schatkistpapier niet te verlengen op de 

vervaldag. 

 

In onderstaand overzicht worden de saldobedragen per kredietsoort per ultimo 

2002 en 2003 weergegeven. 

 

 
      Saldobedragen per kredietsoort per ultimo 2002 en 2003 (in miljoenen SRG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Aangetrokken c.q. toevertrouwde middelen 

Ook bij Sparen en Deposito’s resulteerden een actief marketingbeleid en 

verbeterde dienstverlening in een sterke groei.  

Het totale kapitaal beheerd voor klanten groeide met 53%. Bij de 

spaarrekeningen was deze groei 43%.  

 

In onderstaand overzicht worden de saldo bedragen van de aan ons 

toevertrouwde middelen per ultimo 2002 en 2003 weergegeven. 

 
 Saldo van  toevertrouwde middelen per ultimo 2002 en 2003 (in miljoenen SRG) 

Kredieten 31-12-03 31-12-02 

 Bedrag Bedrag 

Spaarrekening 1.688 1.134 

Spaarboeken  2.500 1.802 

Girorekening  5.425 2.653 

Deposito’s  2.138 2.106 

Totaal  11.751 7.695 

 

 

 

Kredieten 31-12-03 31-12-02 

 Bedrag Bedrag 

Bedrijfskredieten 1.542 1.395 

Hypotheken 2.493 1.924 

Persoonlijke leningen 1.535 907 

Huurkopen 1.833 1.261 

Autofinanciering 4.028 1.041 

Totaal 11.431 6.528 



 14 

c. Human Resources and General Affairs 

Teneinde de dienstverlening van de bank naar het publiek toe duurzaam te  

garanderen wordt de organisatie m.b.t. personeelszaken uitgebouwd naar het 

niveau van Human Resources Management (‘HRM’). Enkele stafmedewerkers 

hebben o.a. de HRM-opleiding van de Anton de Kom Universiteit gevolgd. De 

bedoeling is om de Afdeling HRM in het jaar 2004 verder uit te bouwen. 

Periodieke evaluatie en beoordeling zullen de basis vormen van de 

carrièreplanning van het personeel. In het kader van de verbetering van de 

dienstverlening zijn er tal van externe ‘skills’ trainingen gevolgd door 

medewerkers. Ook het management heeft diverse ‘skills’ trainingen gevolgd, 

bij o.a. het FHR Lim A Po Instituut. Het streven is er verder op gericht om 

mogelijk in samenwerking met de overige banken de NIBE bankopleidingen 

weer te doen opstarten.       

 

In het verslagjaar breidde ons personeelsbestand zich uit met 4 medewerkers, 

en bedroeg 42 ultimo 2003, bestaande uit 21 vrouwelijke en 21 mannelijke 

medewerkers. De gemiddelde opleiding van het personeel ligt op middelbaar 

niveau, waarbij continu wordt gewerkt aan upgrading van het kennisniveau. 

Vrijwel alle stafleden zijn universitair geschoold. De Afdeling Public 

Relations werd versterkt door het aanstellen van een medewerker op 

universitair niveau. Een directie-secretaris is aangesteld om de Directie bij te 

staan in het uitvoeren van haar taken.  

Het gevoerde beleid zal worden voortgezet, aangezien is gebleken, dat zulks 

succesvol is geweest. 

 

d. Interne organisatie 

In het verslag jaar is de bank overgestapt van een pc-netwerk naar een AS400 

platvorm. Ter verbetering van de communicatie is het personeel in Paramaribo 

en Nieuw Nickerie onderling verbonden via intranet. Hiermede wenst de bank 

de efficiëncy en daarmee de kwaliteit van de dienstverlening aan haar klanten 

te verbeteren. 
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e. Vooruitzichten voor het jaar 2004 

In 2004 heeft de sterke toename van de kredietverlening zich voortgezet. 

Verwacht wordt dat het bedrijfsresultaat zich in 2004 verder zal verbeteren. 

De verwachting is dat het ingezette proces van macro-economische stabiliteit 

in 2004 zal worden gecontinueerd.  

 

Wij bedanken al onze medewerkers voor hun bijdrage en inzet bij het behalen van het 

bedrijfsresultaat over het verslagjaar. De leden van de Raad van Commissarissen worden 

eveneens bedankt voor hun voortdurende ondersteuning en advies. Tenslotte willen wij ook 

onze cliënten bedanken voor het in de bank gestelde vertrouwen. 

 

 

 

Paramaribo, december 2004 

 

J.A. Tjin Wong Joe - President-Direkteur 

Drs. M. Atmodikromo - Direkteur 
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JAARREKENING 2003    

    

BALANS PER 31 DECEMBER 2003 (x Sf 1.000)    

    

 31-12-2003  31-12-2002 

 Sf  Sf 

A C T I V A    

    

Kasmiddelen 5.064.313   2.916.428  

Vorderingen op kredietinstellingen 182.146   215.511  

Vorderingen op klanten 8.242.815   5.452.373  

Immateriële vaste activa ----  8.868  

Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen 184.332   92.547  

Overlopende activa 118.553   134.532  

 13.792.159   8.820.259  

    

P A S S I V A    

    

Schulden aan klanten 11.751.291   7.695.143  

Overige schulden 63.857   14.454  

Overlopende passiva 1.127.342   578.544  

Voorzieningen 286.421   168.469  

Eigen vermogen 563.248   363.648  

 13.792.159   8.820.258  
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WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2003 (x Sf 1.000)   

    

 2003   2002 

 Sf  Sf 

BATEN    

Rentebaten 2.552.168  1.602.338 

Rentelasten 606.458  441.864 

Renteresultaat 1.945.710  1.160.474 

    

Provisie 145.925  112.370 

Resultaat uit financiële transacties 18.728  21.279 

Overige inkomen 380.815  220.008 

 545.468  353.657 

 2.491.178  1.514.131 

    

LASTEN    

Personeelskosten 624.678  466.798 

Overige bedrijfskosten 836.001  469.120 

Afschrijvingen 124.905  36.774 

Waardeveranderingen van vorderingen en    

voorzieningen van de onde de balans    

opgenomen verplichtingen 550.145  333.887 

 2.135.729  1.306.579 

    

    

    

    

Bedrijfsresultaat 355.449  207.552 

Buitengewone baten en lasten 14.180  -95.246 

    

Resultaat vóór belastingen 369.629  112.306 

Inkomstenbelasting 170.029  40.430 

Netto-resultaat 199.600  71.876 
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ALGEMENE TOELICHTING 
 
ALGEMEEN 
 
Oprichting en doel 
 
De vennootschap is opgericht op 24 april 1991. Finabank n.v. heeft ten doel: 

 Het uitoefenen van het algemeen bankbedrijf in de ruimste zin, onder meer omvattende: 
a. Het aannemen van gelden in rekening-courant of à deposito; 
b. De kredietverlening aan het bedrijfsleven, de overheid en particulieren ongeacht in 

welke vorm; 
c. De dienstverlening ten behoeve van het binnenlands- en buitenlands- betalings- of 

vermogensverkeer; 
 

 De verkrijging, het bezit, het beheer en de vervreemding van effecten; 
 

 Het oprichten, mede-oprichten, vertegenwoordigen, beheren en besturen van, alsmede 
deelnemen in welke vorm dan ook, in andere ondernemingen en instellingen van welke aard 
ook; 
 

 Het verlenen van alle diensten en het verrichten van alle handelingen, die direct of indirect 
gerekend kunnen worden tot de werkzaamheden van een algemene bank. 

 
Na opschorting van de bedrijfsactiviteiten in1992 is de vennootschap in 1997 wederom opgestart met 
de activiteiten. 
 
 
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
 
Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten 
opzichte van het voorgaand jaar. 
 
Algemeen 
Voor zover niet anders is aangegeven worden de activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale 
waarde. Hierbij wordt op vorderingen, indien dit noodzakelijk wordt geacht, een voorziening in 
mindering gebracht. 
 
Vordering op klanten 
Op de verstrekte leningen zijn de nog niet verdiende interest en een voorziening voor het 
debiteurenrisico in mindering gebracht. 
 
Bedrijfsmiddelen 
De bedrijfsmiddelen zijn opgenomen tegen de aanschafwaarde verminderd met de afschrijvingen, 
welke worden berekend volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische 
levensduur. 
 
Voorziening assurantie eigen risico 
Bij de persoonlijke- en huurkoopleningen tot maximaal Sf 5 miljoen wordt het risico niet onder-
gebracht bij derden, maar in eigen beheer gehouden. 
 
Fonds voor algemene bankrisico 
Er wordt een fonds voor algemene bankrisico’s (FAR) aangehouden om reden van voorzichtigheid, 
teneinde de algemene risico’s van het bankbedrijf af te dekken. 
De hoogte van dit fonds en de toevoeging aan dit fonds zijn gebaseerd op de verwachte ontwikkeling 
van huidige en toekomstige risico’s. Dotaties worden in de winst- en verliesrekening verantwoord 
onder het hoofd “waardeveranderingen van vorderingen en voorzieningen van onder de balans 
opgenomen verplichtingen”. 
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Resultaatbepaling 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de verdiende rentebaten en overige baten 
enerzijds en de rentelasten en andere kosten anderzijds. De winsten op transacties worden 
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. 
Op de vaste activa wordt afgeschreven op basis van de aanschaffingswaarden. Afschrijvingen vinden 
plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. 
 
Transacties in vreemde valuta 
Monetaire activa en passiva luidend in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koersen zoals 
genoteerd door de Centrale Bank van Suriname. 
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de 
koers op het moment van afwikkeling. 
De koersen per 31 december van de meest voorkomende vreemde valuta luiden als volgt: 
 
 

31-12-2003 31-12-2002 
   Sf  Sf 
 
US$ 1 =      2.600  2.500 
Euro      1 =  3.249  2.598 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2003  (x Sf 1.000)  

     

KASMIDDELEN     

Onder dit hoofd zijn de voorraden kasmiddelen in Surinaams courant, vreemde valuta, kasreserve 

en de onmiddellijk opeisbare tegoeden bij de Centrale Bank van Suriname opgenomen.  

     

 31-12-2003  31-12-2002  

 Sf  Sf  

     

Kasreserve Centrale Bank van Suriname 4.151.359  2.698.814  

Centrale Bank van Suriname 580.237  78.747  

Kassen 332.717  138.867  

 5.064.313  2.916.428  

     

     

VORDERINGEN OP KREDIETINSTELLINGEN     

Dit betreft de tegoeden in rekening-courant bij      

commerciële banken. 182.146  215.510  

     

VORDERINGEN OP KLANTEN     

Onder dit hoofd zijn opgenomen vorderingen     

uit hoofde van kredietverlening  na aftrek van      

de nodige voorzieningen. 8.242.815  5.452.373  

     

BEDRIJFSMIDDELEN     

Aanschafwaarde per 1 januari  170.016   133.268   

Investeringen 207.821   36.748   

Afschrijvingen -193.505  -77.469  

Balanswaarde per 31 december 184.332  92.547  

     

OVERLOPENDE ACTIVA     

Hieronder zijn opgenomen  vooruitbetaalde be-     

dragen en nog te ontvangen bedragen wegens     

nog niet geïnde interesten. 118.553  134.532  

     

SCHULDEN AAN KLANTEN     

Hieronder zijn opgenomen:     

  Spaargelden en deposito's 6.326.256  5.042.001  

  Giro-rekeningen 5.425.035  2.653.142  

 11.751.291  7.695.143  

     

OVERIGE SCHULDEN     

Hieronder zijn opgenomen ontvangen     

verzekeringspremies van klanten, waarvan de     

afwikkeling in het nieuwe boekjaar zal plaats-     

vinden. 63.857  14.454  
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 31-12-2003  31-12-2002 

 Sf  Sf 

    

OVERLOPENDE PASSIVA    

Te betalen interest 74.514  332.085 

    

Overige transitoria o.a. vervallen deposito's, te      

betalen inkomsten belasting en overig nog te    

betalen  kosten. 1.052.828  246.460 

 1.127.342  578.545 

    

    

VOORZIENINGEN    

Assurantie eigen risico 136.421  76.469 

    

FONDS ALGEMENE RISICO'S    

  Fonds Algemene Bankrisico's 150.000  92.000 

      

     

    

EIGEN VERMOGEN    

    

Aandelen kapitaal    

Het  maatschappelijk  kapitaal van de  vennootschap bedraagt  na goedkeuring van de   

statutenwijziging Sf 500.000.000, verdeeld in 500 aandelen serie A, elk nominaal groot 

Sf 10.000 en  49.500 aandelen serie B, elk nominaal groot Sf 10.000. De aandelen  

van serie A  en  B  luiden respectievelijk  op naam en aan toonder.  Hiervan  zijn    

geplaatst 500 aandelen serie A en 27.700 serie B. De geplaatste aandelen zijn volgestort. 

    

Aandelen  kapitaal 282.000  282.000 

Algemene reserve 81.648  9.772 

Resultaat lopend jaar 199.599  71.876 

 563.247  363.648 
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2003  (x Sf 1.000)  

     

 2003  2002  

 Sf  Sf  

BATEN     

     

Rente-resultaat     

De post bestaat  uit het verschil tussen de      

interestbaten uit de kredietverlening en de     

interestlasten van toevertrouwde middelen. 1.945.710  1.160.475  

     

Provisie     

Hieronder zijn opgenomen de opbrengsten uit     

de dienstverlening. 145.926  112.370  

     

Resultaat uit financiële transacties     

Hieronder zijn opgenomen koersverschillen      

ontstaan uit de omrekening van in vreemde     

valuta luidende monetaire activa en passiva. 18.728  21.279  

     

Overig inkomen     

Hieronder zijn opgenomen: doorberekende      

kosten aan derden, administratie-, opname- en     

overige kosten 380.815  220.008  

     

LASTEN     

     

Personeelskosten     

Deze post betreft salarissen, bonussen en     

andere voorzieningen van het personeel. 624.678  466.798  

     

Overige bedrijfskosten       

Hieronder vallen onder andere automatiserings-     

kosten, huisvestingskosten, kantoorkosten enz. 836.002  489.120  

     

Afschrijivng     

Deze post omvat afschrijving van materiële     

activa. 124.905  36.774  

     

Waardeverandering van vorderingen en      

voorzieningen van onder de balans      

opgenomen verplichtingen.     

Hieronder zijn opgenomen:     

  Voorziening waardeverandering vorderingen 492.145  241.887  

  Fonds voor Algemene Bankrisico's 58.000  92.000  

 550.145  333.887  

     

Buitengewone baten en lasten     

Deze post betreft baten en lasten die voornamelijk betrekking hebben op voorgaand boekjaar. 
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ACCOUNTANTSVERKLARING 
 
 
 
 
Opdracht 
 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2003 van Finabank N.V. te Paramaribo 

gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directie van de 

vennootschap. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te 

verstrekken. 

 
 
Werkzaamheden 
 
Onze controle is verricht overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controle-

opdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, 

dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van 

materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van 

deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de 

jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële 

verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen 

die de directie van de vennootschap daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele 

beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt 

voor ons oordeel. 

 
 
Oordeel 
 
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling 

van het vermogen op 31 december 2003 en van het resultaat over 2003 in overeenstemming met 

algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 

 
 
 
 
 
Paramaribo, 30 juni 2004 
 
 
 
Tjong A Hung, Accountants 
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