MISSIE
De Hakrinbank biedt als innovatieve en dynamische instelling
haar klanten een integraal pakket van hoogwaardige financiële diensten aan.
Deskundige medewerkers leveren in teamverband maatwerk voor maximale klanttevredenheid.

VISIE
Onze visie is om de geprefereerde aanbieder van financiële diensten in Suriname te zijn door
uitmuntende kwaliteit.

KERNWAARDEN
De Hakrinbank heeft vier kernwaarden gedefinieerd die richtinggevend zijn voor de realisatie
van de strategische doelen, de acties die deze ondersteunen en de vertaling naar de organisatiestructuur, systemen en de waarden, normen en gedragingen binnen de organisatie, te weten
Betrouwbaarheid
Service en klantgerichtheid
Teamwork
Kwaliteit
Deze kernwaarden die de Hakrinbank heeft gedefinieerd zijn verankerd in de organisatiestructuur en cultuur en vormen de leidraad bij alle activiteiten van Hakrinbank.
Ze maken duidelijk waar het concern voor staat en dienen als toetssteen voor haar handelen.
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Voorwoord
Met genoegen presenteren wij het verslag betreffende de verrichtingen van onze bankinstelling in de
eerste helft van het boekjaar 2008. Hierin zijn opgenomen de geconsolideerde balans per 30 juni 2008,
de winst- en verliesrekening over de aangeduide
periode en de toelichtingen daarop. Met betrekking
tot deze cijfers is een beoordelingsopdracht uitgevoerd door de externe accountant van de vennootschap.
Met de presentatie van dit verslag, dat verlucht is met
foto’s van de aan de gang zijnde renovatie en uitbouw van de Nieuwe Haven van Paramaribo, geven
wij invulling aan de verplichting om op transparante, adequate en tijdige wijze informatie te verstrekken aan alle stakeholders over de bedrijfsvoering en
de mate waarin de gestelde doelen zijn bereikt.
De gedurende de verslagperiode gerealiseerde resultaten liggen goeddeels in lijn met de begrote doelstellingen vastgelegd in het jaarplan, dat onderdeel is van het
strategische plan 2008-2010, welke in ons jaarverslag
2007 uitvoerig is belicht. Op grond hiervan en rekening houdend met de positieve verwachtingen voor de
rest van het jaar, heeft de Raad van Commissarissen op
voorstel van de directie besloten een interimdividend
in contanten van SRD 4,= per aandeel van nominaal
SRD 0,15 uit te keren. De consequenties hiervan zijn
vooralsnog niet verwerkt in de cijfers.
Onze inschatting is dat de doelstellingen en de begroting voor het jaar 2008 gerealiseerd zullen worden.
Gaarne brengen wij dank uit aan onze cliënten en
medewerkers voor het vertrouwen en de inzet, waardoor wederom goede bedrijfsresultaten zijn bereikt.
Paramaribo, 12 augustus 2008

Drs. J.D. Bousaid, Algemeen Directeur
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De macro-economische ontwikkeling

Op den duur kan de hoge inflatie de wisselkoers en
de rentestand onder druk zetten en de economische
stabiliteit ondermijnen. Juist om deze reden heeft
het IMF de opkomende economieën opgeroepen
prioriteit te geven aan de inflatiebestrijding. Onze
beleidsmakers dienen dan ook zonder verder uitstel
een samenhangend pakket van additionele beleidsmaatregelen te nemen om de versnellende inflatie op
effectieve wijze te beteugelen.

De macro-economische situatie van ons land is in de
afgelopen jaren duidelijk verbeterd; een trend die
zich gedurende de eerste helft van 2008 heeft voortgezet. Deze ontwikkeling is vooral het gevolg van het
aangescherpte economische beleid en het gunstige
prijsverloop op de wereldmarkt van onze belangrijkste exportproducten.

Het bedrijf van de bank

De consumptieve bestedingen stegen verder, terwijl
het investeringsvolume op peil bleef. Volgens schattingen van het Internationaal Monetair Fonds
(IMF) zal de reële economische groei dan ook met
één procentpunt versnellen tot 6,8% in 2008.

Met genoegen kunnen wij rapporteren dat onze
bank in de eerste helft van het boekjaar 2008 bevredigende resultaten heeft gerealiseerd. De omvang
van de bedrijfsactiviteiten nam toe terwijl de rentabiliteit steeg.

De stijging van de export heeft eveneens bijgedragen tot een overschot op de betalingsbalans en de
groei van de monetaire reserve tot bijna USD 470
miljoen per medio 2008.

Ten opzichte van ultimo december 2007 steeg het
geconsolideerde balanstotaal met SRD 67,7 miljoen
ofwel 8,5% tot SRD 863,4 miljoen. Deze toename
is kleiner dan die in dezelfde periode van 2007. De
geconsolideerde kredietverlening nam toe met
SRD 65,2 miljoen ofwel 16,3% tot SRD 465,7 miljoen, wat hoger is dan gebudgetteerd. Gezien de concurrentie op de markt stemt dit tot tevredenheid. De
non-performing ratio bedroeg 1,9%, hetgeen iets
hoger is dan per ultimo 2007. De kwaliteit van onze
kredietportefeuille bleef wel op een goed niveau.
De (US) dollarisering liep terug met 1,7 procentpunt tot 42,4%, dit als gevolg van een bewust
gevoerd beleid gericht op terugdringing hiervan.

Tezamen met een sterke groei van de bancaire kredietverlening, leidde het betalingsbalansoverschot
tot een toename van de binnenlandse liquiditeitenmassa, M2, met 10% in het eerste halfjaar van 2008
tot SRD 1,5 miljard. De gerealiseerde overheidsbegroting op kasbasis zal waarschijnlijk een klein
overschot vertonen. Zowel de eigenlijke binnenlandse als buitenlandse staatsschuld zijn enigszins
verminderd. Door het afsluiten van een grote
leningsovereenkomst met de Chinese Eximbank
medio 2008 voor de asfaltering van een aantal
belangrijke wegen, zijn wel de buitenlandse schuldverplichtingen toegenomen.

Zowel de debet- als creditrentes zijn in de eerste helft
van het verslagjaar vrijwel onveranderd gebleven,
vooral als gevolg van de ruime liquiditeitspositie van
het bankwezen.
Vanwege de oprukkende inflatie is het niet verwachtbaar dat de dalende trend van voorgaande
jaren zich zal voortzetten.

Schaduwzijde van de bovengeschetste ontwikkelingen is, dat het inflatietempo fors is opgelopen, wat
mede een gevolg is van de gestegen importprijzen
van met name aardolie en voedingsmiddelen, de
dure Euro, alsook de gestegen lonen en de stagnerende productiviteitsontwikkeling. De gemiddelde inflatie bedroeg in de verslagperiode 10,4%, terwijl de
jaareinde-inflatie (ultimo juni 2008 - ultimo juni 2007)
op 14,7 % uitkwam. Dit percentage ligt ver boven het
Latijns-Amerikaanse gemiddelde van circa 6%.

Op de Surinaamse effectenbeurs was er een levendige handel in aandelen Hakrinbank en bleef de
vraag naar deze aandelen groot. De beurskoers steeg
dan ook in de eerste helft van het verslagjaar van
SRD 150,= naar SRD 170,=, een toename van
13,3%.
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Nationale Trust- & Financierings
Maatschappij N.V.

De beursindex steeg in deze periode van 1769,7 tot
1968,8 door de kennelijk verbeterde vooruitzichten
van beursgenoteerde bedrijven.

Onze dochteronderneming, de Nationale Trust- &
Financieringsmaatschappij, heeft in de eerste helft
van het boekjaar 2008, bevredigende resultaten
geboekt. Het balanstotaal steeg met 13,3% terwijl de
winst met 7,1% toenam.

Vanwege het slechte internationale beursklimaat
rendeerde onze beleggingsportefeuille op de internationale kapitaalmarkt ver beneden verwachting.
Hopelijk treedt in het tweede halfjaar verbetering op
in deze situatie.

Ondanks de toenemende inflatie steeg de consumptieve vraag verder, hetgeen ook resulteerde in groei
van de kredietvraag.
In alle productcategorieën namen de kredietuitzettingen toe. Termijnleningen stegen aanzienlijk,
vooral door financiering van machines en transportmiddelen benodigd voor rijstproductie in het
district Nickerie. Ook hypothecaire uitzettingen vertoonden een gestadige groei, vanwege toegenomen
woningbouwactiviteiten.
De persoonlijke leningen namen toe ondanks ons
aangescherpt intake beleid, terwijl het gemiddeld
leenbedrag hoger uitviel.
De vooruitzichten voor het tweede halfjaar 2008 zijn
goed, vanwege de aanhoudend levendige consumentenmarkt.

Aangezien gedurende het gehele eerste halfjaar 2008
de vrije marktkoersen voor vreemde valuta zich iets
boven de door de Centrale Bank van Suriname toegestane bandbreedte bewogen, was de concurrentiepositie van banken, die alleen binnen de bandbreedte op de valutamarkt mogen opereren, niet sterk.
Het transactievolume van onze Treasury and Securities department bleef daardoor nagenoeg gelijk.
In juni 2008 werd ons geheel vernieuwd en uitgebreid filiaal op het Nieuwe Havencomplex in gebruik
genomen. Het is een modern “Banking Centre”,
waar cliënten terecht kunnen voor een snelle en efficiente afhandeling van al hun bankzaken. Met deze
investering van bijna USD 0,5 miljoen wordt ook
ingespeeld op de in uitvoering zijnde modernisering
en uitbreiding van de Nieuwe Haven van Paramaribo, die naar verwachting zal leiden tot een toename van onze bedrijfsactiviteiten.

De financiele ontwikkeling van de bank
Onze bankinstelling heeft in de eerste helft van het
boekjaar 2008, goede bedrijfsresultaten gerealiseerd.

De voorbereidingen voor uitgifte van onze creditcards (Mastercards) zijn in afrondende fase. Inmiddels hebben diverse medewerkers technische
trainingen gevolgd.
In de tweede helft van dit jaar zullen de eerste creditcards worden verstrekt, waardoor ons dienstenpakket verder zal worden uitgebreid.

Het geconsolideerde balanstotaal nam in vergelijking
met ultimo 2007 toe met circa 8,5% tot SRD 863,4
miljoen. Per 30 juni 2007 bedroeg het balanstotaal
SRD 715,3 miljoen. De netto winst voor belastingen
beliep SRD 13,5 miljoen, een stijging van 32,7% ten
opzichte van de overeenkomstige periode in 2007.

Ingaande 1 juli 2008 is de Raad van Bestuur
(Directie) van de Hakrinbank N.V. uitgebreid met
de heer drs. G. Raghoenathsingh MBA, die de functie van Financieel Directeur bekleedt. Hij is verantwoordelijk voor de aansturing van de afdelingen
AMI (Financial Controlling en Accounting), Treasury
and Securities, en Risk Management. Wij wensen
hem succes toe bij de uitvoering van zijn taken.

De groei van de activa werd met name veroorzaakt
door de toename van de Vorderingen op klanten en
in mindere mate door de posten Vorderingen op
kredietinstellingen en de Liquide middelen. Opvallend is de aanzienlijke daling van de post Schatkistpromessen, doordat de overheid vanwege haar verbeterde financiele positie, besloot schatkistpapier op
de vervaldag af te lossen.
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BEOORDELINGSVERKLARING

Aan de passiefzijde van de balans valt een significante stijging van de spaargelden waar te nemen.

Opdracht
Wij hebben de in dit halfjaarbericht opgenomen tussentijdse financiële informatie over de periode 1 januari 2008
tot en met 30 juni 2008, van Hakrinbank N.V. te Paramaribo bestaande uit de geconsolideerde balans en de geconsolideerde winst- en verliesrekening met de toelichting
beoordeeld. Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken en het weergeven van de
tussentijdse financiële informatie in overeenstemming
met algemeen aanvaarde grondslagen voor tussentijdse
financiële verslaggeving. Het is onze verantwoordelijkheid een conclusie te formuleren bij de tussentijdse financiële informatie op basis van onze beoordeling.

De rentabiliteit van de bank is in het eerste halfjaar
2008 verbeterd. De winst voor belastingen steeg met
SRD 3,3 miljoen. Deze toename was vooral een
gevolg van de gestegen rente-inkomsten door de
groei van de kredietportefeuille. Ook de provisieinkomsten namen toe, met name die van buitenlandse overmakingen, terwijl het resultaat uit
financiële transacties terugliep door tegenvallende
beleggingsresultaten als gevolg van koersdalingen
van effecten op de internationale kapitaalmarkt.
De personeelskosten stegen aanzienlijk en vielen
hoger uit dan begroot. Deze stijging was het gevolg
van het afsluiten van een nieuwe CAO voor het
boekjaar 2008 alsook van de dotatie aan de
Voorziening medische kosten en toeslagen ten
behoeve van gepensioneerden. Aangezien de personeelskosten het hoofdbestanddeel vormen van de
totale kosten is het van wezenlijk belang deze in de
hand te houden. Dit vereist extra aandacht in een
situatie van oprukkende inflatie.

Werkzaamheden
Wij hebben onze beoordeling van de tussentijdse financiële informatie verricht in overeenstemming met algemeen aanvaarde standaarden met betrekking tot het
beoordelen van tussentijdse financiële verslaggeving. Een
beoordeling van tussentijdse financiële informatie bestaat
uit het inwinnen van inlichtingen, met name bij personen
die verantwoordelijk zijn voor financiën en verslaggeving,
en het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling
is aanzienlijk geringer dan die van een controle die is uitgevoerd in overeenstemming met controlestandaarden en
stelt ons niet in staat zekerheid te verkrijgen dat wij kennis
hebben genomen van alle aangelegenheden van materieel
belang die bij een controle onderkend zouden worden.
Om die reden geven wij geen accountantsverklaring af.

De doelmatigheid van de bedrijfsvoering verbeterde
ten opzichte van medio vorig jaar. Deze verbetering
komt tot uitdrukking in een daling van de efficiencyratio (zijnde de verhouding tussen kosten en opbrengsten) met ruim 4 procentpunten tot 52%.

Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op
basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de tussentijdse financiële informatie over de periode 1 januari
2008 tot en met 30 juni 2008 niet, in alle van materieel
belang zijnde aspecten, is opgesteld in overeenstemming
met algemeen aanvaarde grondslagen voor tussentijdse
financiële verslaggeving.

Ook de solvabiliteitsratio, de zgn. BIS ratio verbeterde tot 12,4% per ultimo juni van het verslagjaar.
De return on assets (RoA) en de return on equity
(RoE) bleven per balansdatum op een goed niveau.
Deze ratio’s bedroegen respectievelijk 2,08% en
36,2%.

Paramaribo, 12 augustus 2008

Zoals eerder opgemerkt zijn onze verwachtingen
voor de tweede helft van het boekjaar 2008 positief.
Wij hebben er daarom alle vertrouwen in dat onze
bankinstelling de doelen zoals vastgelegd in het
Beleidsplan 2008 zal kunnen realiseren.

Lutchman & Co
An independent correspondent firm of Deloitte Touche
Tohmatsu
Namens deze
was getekend drs. M.R.A. Lutchman RA
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 30 JUNI 2008
VOOR WINSTVERDELING (in SRD)

ACTIVA
Liquide middelen
Schatkistpapier
Vorderingen op kredietinstellingen
Vorderingen op klanten
Effecten
Deelneming
Materiële vaste activa
Overlopende activa

PASSIVA
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan klanten:
- Spaargelden
- Andere schulden
Overige schulden
Overlopende passiva
Voorzieningen

Maatschappelijk kapitaal 120.000
Gestort en opgevraagd kapitaal
Agioreserve
Herwaarderingsreserve
Algemene reserve
Resultaat verslagperiode

Verplichtingen wegens verstrekte borgtochten en garanties
Verplichtingen wegens onherroepelijke accreditieven
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30-06-2008

31-12-2007

115.325.178
5.921.687
219.263.097
482.936.254
11.815.614
168.000
19.957.855
8.028.827

105.485.107
14.745.085
207.239.512
431.991.830
12.600.297
168.000
19.519.700
4.003.192

863.416.512

795.752.723

18.620.861

40.349.149

386.018.535
383.045.952
8.916.995
4.897.312
10.037.615

328.758.879
363.110.691
8.851.728
2.374.500
9.002.386

811.537.270

752.447.333

69.854
916
9.452.226
33.748.129
8.608.117

69.854
916
9.486.491
33.748.129
-

51.879.242

43.305.390

863.416.512

795.752.723

14.508.155
3.291.532

18.402.235
4.567.138

17.799.687

22.969.373

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET EERSTE
HALFJAAR 2008 (in SRD)

1e halfjaar 2008
BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Interestmarge
Provisie
Resultaat financiële transacties
Overige bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfslasten
Voorziening kredietrisico’s

WINST VÓÓR BELASTING
Inkomstenbelasting
WINST NA BELASTING

*Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden
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1e halfjaar 2007 *

24.587.567
7.403.703
69.634
47.330

18.767.759
5.571.399
879.490
7.099

32.108.234

25.225.747

11.365.859
1.308.594
4.032.484
1.951.114

9.113.174
1.396.284
3.726.676
853.374

18.658.051

15.089.508

13.450.183
4.842.066

10.136.239
3.649.046

8.608.117

6.487.193

Toelichting behorende bij de
geconsolideerde balans per 30 juni 2008
en Winst- en Verliesrekening over het
eerste halfjaar 2008

Op de vorderingen op klanten zijn specifieke voorzieningen uit hoofde van kredietrisico’s in mindering gebracht. Jaarlijks wordt de (per saldo) mutatie
in deze voorzieningen in de Winst- en Verliesrekening verantwoord.

Algemeen

De inkomstenbelasting zoals deze is opgenomen in
de Winst- en Verliesrekening is berekend over de
commerciële winst (na aftrek van het resultaat op
deelnemingen). Het verschil met het werkelijk verschuldigde bedrag is gemuteerd in de voorziening
latente belastingverplichtingen.

De winstverdeling over 2007 is op de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van 29 april 2008
als volgt vastgesteld:
2007 (x SRD 1)
Nettowinst
Contant dividend

15.294.528
5.122.656

Toevoeging aan de algemene reserve

10.171.872

De onroerende goederen zijn gewaardeerd op basis
van vervangingswaarden. De opstallen worden
lineair afgeschreven gedurende de geschatte gebruiksduur.Veranderingen in de waarde worden ten
gunste of ten laste van de herwaarderingsreserve
gebracht, onder aftrek van de op die mutaties
betrekking hebbende belastingen. De herwaarderingsreserve is, na aftrek van deze latente belastingverplichting, afzonderlijk onder het eigen vermogen
opgenomen. De belastinglatentie is berekend op
haar contante waarde, uitgaande van een belastingtarief van 36%.

Voor zover niet anders vermeld zijn activa en passiva gewaardeerd op hun nominale waarde.
De uitstaande vorderingen en schulden in vreemde
valuta zijn omgerekend tegen de op balansdatum
geldende koersen van de Centrale Bank van Suriname voor aankoop van bankbiljetten
(USD 1 = SRD 2,71 en EUR 1 = SRD 4,255;
31 december 2007: USD 1 = SRD 2,71 en
EUR 1 = SRD 3,970).

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

Directie Hakrinbank en medewerkers van het filiaal Nieuwe
Haven poseren met trots op de
openingsdag van het gemoderniseerde bankgebouw.
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In de eerste helft van 2008 is het filiaal Nieuwe Haven getransformeerd van een traditioneel “bijkantoor” naar
een supermodern “Banking Centre” . Tegelijkertijd zijn de medewerkers getraind om de klantgerichte benadering op een professionele wijze door te voeren in hun dienstverlening. Voor specifieke doelgroepen zijn er
speciale voorzieningen getroffen die bijdragen aan het leveren van maatwerk.

HOOFDKANTOOR
Dr. Sophie Redmondstraat 11-13
Telefoon: (597) 477722
Fax: (597) 472066 – (597) 475073
P.O.Box 1813 Paramaribo
E-mail: clientenservice@hakrinbank.com
Website: www.hakrinbank.com
Swiftcode: HAKRSRPA

Tourtonne
Hk. Anamoestraat/Plutostraat
Telefoon: (597) 451977
Fax: (597) 551362
Latour
Hk. Indira Gandhiweg/Latourweg 10
Telefoon: (597) 481802
Tel./Fax: (597) 481856

BIJKANTOREN
Nieuwe Haven
Havencomplex
Telefoon: (597) 401836
Tel./Fax: (597) 402466

Tamanredjo
Hadji Iding Soemitaweg 471
Telefoon: (597) 0356446
Fax: (597) 0356447

Flora
Mr. Jagernath Lachmonstraat 164
Telefoon: (597) 497875
Fax: (597) 499357

Nickerie
G.G. Maynardstraat 49
Telefoon: (597) 0231176, 0231711, 0231750
Fax: (597) 0231931

DOCHTERMAATSCHAPPIJ
Nationale Trust- en Financierings
Maatschappij N.V. (NTFM)
Dr. Sophie Redmondstraat 11-13
Telefoon: (597) 410000
Fax: (597) 479874
E-mail: ntfm@hakrinbank.com
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