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 de bank voor staat en dienen als toetssteen voor haar handelen.
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Tijdens een druk bezochte receptie op 18 maart 2010 werd in aanwezigheid van de Raad van Commissarissen, directie, medewerkers en klanten de 35ste verjaardag van het Hakrinbank kantoor in Nickerie gevierd.

Aan de aandeelhouders
Met genoegen presenteren wij u het rapport over de
eerste helft van het boekjaar 2010, waarin de verrichtingen en de prestaties van de Hakrinbank zijn
beschreven. In dit rapport zijn opgenomen de geconsolideerde balans per 30 juni 2010, de winst- en
verliesrekening over de aangegeven periode en de
toelichtingen, alsook de beoordelingsverklaring van
onze externe accountant.
De presentatie van dit verslag past in ons corporate
governance beleid, waarbinnen transparante bedrijfsvoering een belangrijke plaats inneemt. In dit
kader hechten wij aan onder meer een tijdige informatieverstrekking aan onze stakeholders en aan de
samenleving over de ontwikkeling van ons bankbedrijf, de macro-economische omgeving waarin
wij opereren en de implicaties daarvan op de bank.
Dit verslag is verluchtigd met foto's van diverse activiteiten die in het kader van het 35-jarig bestaan van
ons filiaal in het district Nickerie werden georganiseerd. Gedurende deze periode heeft dit filiaal een
bijzondere bijdrage geleverd aan de ontwikkeling
van het district door financiering van levensvatbare
activiteiten in vooral de rijst- en bananensector en
in de handel, alsook van infrastructurele projecten.
De gedurende de verslagperiode gerealiseerde groei
en de bedrijfsresultaten liggen gemiddeld genomen
onder de begrote doelstellingen van het jaarplan
2010. Een en ander is vooral het gevolg van de toegenomen onevenwichtigheden in de economie van
Suriname en de onzekerheid rond de voortzetting

van het prudente financieel-economisch beleid na
de parlementsverkiezingen van 25 mei 2010. Onze
dochteronderneming, de Nationale Trust- en Financierings Maatschappij N.V., ondervond last van de
flauwe consumentenkredietmarkt. Niettemin is er
gemiddeld genomen sprake van een lichte groei van
het businessvolume in vergelijking met het vorig
jaar. De rentabiliteit liep echter terug, vooral door
margeverkrapping en toegenomen operationele en
overige kosten. Inmiddels zijn maatregelen genomen ter verbetering van de efficiency en de beheersing van kosten. Deze moeten ertoe leiden dat de
rentabiliteit in het tweede halfjaar verbetert.
Hiervoor is wel van belang dat de nieuwe regering,
die medio augustus aantreedt, het prudente macroeconomische en monetaire beleid continueert.
Op grond van de aangeduide resultaten en verwachtingen voor de rest van het jaar, heeft de Raad van
Commissarissen op voorstel van de Directie besloten een interimdividend in contanten van SRD 4,40
per aandeel van SRD 0,15 uit te keren. Dit is van
gelijk niveau als in het boekjaar 2009.
Gaarne bedanken wij onze cliënten voor het in ons
gestelde vertrouwen en onze medewerkers voor hun
inzet, waardoor per saldo over de verslagperiode
bevredigende bedrijfsresultaten zijn gerealiseerd.

Paramaribo, 12 augustus 2010

Directie Hakrinbank N.V.
Drs. J.D. Bousaid, Algemeen Directeur
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De gestegen vraag naar goederen en diensten en de
depreciatie van de Surinaamse dollar leidden tot
versnelling van het inflatietempo. Ultimo juni 2010
bedroeg de gemiddelde inflatie 4,4% en de jaar-opjaarinflatie (juni 2010 - juni 2009) 9,4%. Aan het
einde van 2009 waren deze percentages nog -0,1 en
1,3. Naar onze verwachting zal het inflatietempo in
2010 stijgen tot boven de 10%, wat aanzienlijk hoger
is dan dat in 2009.

De macro-economische ontwikkeling
In de eerste helft van het jaar 2010 werden toenemende onevenwichtigheden in de economie van
Suriname zichtbaar. Deze ontwikkeling vloeide
vooral voort uit de verminderde liquiditeitspositie
van de overheid, welke op haar beurt goeddeels
moet worden toegeschreven aan de stijging van de
personeelskosten als gevolg van de invoering van het
nieuwe functiewaarderingssysteem van ambtenaren
(FISO).

De geschetste ontwikkelingen kwamen nog niet
geheel tot uitdrukking in de betalingsbalansstatistieken. Gedurende het eerste halfjaar steeg de export
onder invloed van een ontluikend herstel van de
mondiale bedrijvigheid. Dit herstel weerspiegelde
zich in het oplopen van de prijzen van onze exportproducten. Anderzijds verminderde de invoer van
goederen en diensten. Per saldo sloot de lopende
rekening met een overschot van USD 123,1 miljoen.
Mede door een netto afvloeiing van kapitaal kromp
de monetaire reserve niettemin met USD 22,6 miljoen tot USD 657 miljoen, equivalent aan circa
6 maanden import van goederen en diensten.

De financiering van de grotere overheidsuitgaven
geschiedde door het opnemen van voorschotten
bij de Centrale Bank van Suriname voor een bedrag
van circa SRD 104 miljoen en de plaatsing van
SRD 78 miljoen aan schatkistpapier bij de banken.
Volgens voorlopige cijfers van het Bureau voor de
Staatsschuld liep bijgevolg de binnenlandse schuld
van de overheid gedurende de eerste 5 maanden van
2010 met circa SRD 200 miljoen op.
De buitenlandse schuld steeg met ongeveer
USD 16 miljoen, vooral door trekkingen op bilaterale leningen.

De beschreven ontwikkelingen indiceren dat het
risico voor handhaving van de monetaire stabiliteit
is toegenomen. De nieuwe Surinaamse regering staat
dan ook voor de uitdaging een samenhangend
beleidsplan uit te voeren, teneinde bedoelde stabiliteit te beschermen en aldus een klimaat te scheppen
dat bevorderlijk is voor het verlichten van bestaande
structurele onevenwichtigheden en voor het versnellen van een duurzame sociaal-economische ontwikkeling.

Het financieringsgedrag van de overheid heeft
voorts bijgedragen tot vergroting van de binnenlandse liquiditeitenmassa (M2). In het eerste halfjaar
van 2010 was er reeds sprake van een toename van
SRD 208,4 miljoen tot SRD 2.180,3 miljoen. De kredietverlening door de commerciële banken droeg
ook bij tot de liquiditeitscreatie. De Centrale Bank
van Suriname zag vooralsnog geen reden haar
monetaire beleid te veranderen.

Het bedrijf van de bank

De toename van de liquiditeitenmassa overtrof de
groei van het geschatte bruto binnenlands product,
waardoor de liquiditeitsquote opliep. De additionele
koopkracht richtte zich deels op de importgoederen,
waardoor de vraag naar vreemde valuta toenam en
er een opwaartse druk op de wisselkoers werd uitgeoefend. Daarenboven werd deze vraag aangewakkerd door speculatie vanwege de onzekerheid rond
de uitkomst van de op 25 mei gehouden parlementsverkiezingen en het aangekondigde vertrek van de
monetaire autoriteiten. Per ultimo juni 2010 was de
vrije marktkoers van de US dollar opgelopen tot
ongeveer 25% boven de officiële wisselkoers.

De door onze bank gerealiseerde resultaten in de
eerste helft van het boekjaar lagen gemiddeld genomen onder onze doelstellingen uit het jaarplan en de
begroting. Dit was zoals eerder aangegeven het
gevolg van de verslechterende macro-economische
omgeving en de onzekerheid rond de voortzetting
van het prudente financieel economisch beleid na de
parlementsverkiezingen van 25 mei. Deze factoren
beïnvloedden de groei van ons businessvolume,
vooral die van onze dochteronderneming de
Nationale Trust- en Financierings Maatschappij N.V.
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De rentabiliteit werd ook beïnvloed door toegenomen operationele kosten, overige kosten en noodzakelijke voorzieningen.

In het tweede kwartaal werd een strategisch heroriëntatieproces gestart binnen de bank met betrokkenheid van onze Raad van Commissarissen. Dit
proces moet uiteindelijk resulteren in een Strategisch Beleidsplan voor de periode 2011-2013. In
dit kader werd eind juli in het recreatieoord
Overbridge een eerste workshop gehouden voor
directie, stafmedewerkers en RvC leden. Ook externe deskundigen leverden een bijdrage. In september
en november van dit jaar volgen nog workshops.
Uiterlijk eind november 2010 moet het nieuwe
Strategisch Beleidsplan van de Hakrinbank vastgesteld zijn.

Het geconsolideerd balanstotaal steeg in het eerste
halfjaar met SRD 24,7 miljoen tot SRD 1.134,9 miljoen per ultimo juni 2010. De geconsolideerde kredietverlening nam toe met circa SRD 56 miljoen tot
SRD 666 miljoen, wat een bevredigend resultaat is.
De non-performing ratio bedroeg 2,13%, hetgeen
duidt op een goede kwaliteit van de kredietportefeuille. De US dollarisering liep terug met 3,5 procentpunt tot 34,3%, als gevolg van een beleid gericht
op terugdringing hiervan.

Nationale Trust- en Financierings
Maatschappij N.V.

Teneinde de efficiency van het kredietverleningsproces te vergroten werden zowel de structuur van
de afdeling Credits als de interne processen aangepast. Ook werd een eigen softwarepakket (Pegasus)
ontwikkeld om het kredietaanvraagproces te automatiseren.

Onze dochteronderneming, de Nationale Trust- en
Financierings Maatschappij N.V., heeft in het eerste
halfjaar 2010 matige resultaten geboekt, vooral vanwege de flauwe consumentenmarkt. Het balanstotaal
steeg met SRD 2 miljoen ofwel 1%, en de winst vóór
belasting nam in vergelijking met de eerste helft van
2009 af met SRD 0,85 miljoen ofwel 19%.

Vanwege de verslechterde financiële positie van de
staat werd in mei door de Minister van Financiën
besloten tot hernieuwde uitgifte van schatkistpapier
van de Republiek Suriname tegen een rentevoet van
7,5% per jaar. Het bankwezen heeft goed hierop
ingespeeld en belegde ruim SRD 100 miljoen in deze
waardepapieren. Ons aandeel hierin was 20%.

In alle productcategorieën, met uitzondering van
hypotheekleningen, namen de kredietuitzettingen
iets af.
Het lagere uitzettingenniveau werd deels ook veroorzaakt door ons aangescherpt kredietintakebeleid
vanwege toegenomen risico's. De kwaliteit van onze
kredietportefeuille bleef op een goed niveau, wat tot
uiting kwam in een lage non-performing ratio.
Er zijn ondertussen maatregelen genomen om de
performance in het tweede halfjaar te verbeteren.

Gedurende de gehele verslagperiode bewogen de
vrije marktkoersen voor vreemde valuta zich ruim
boven de door de Centrale Bank van Suriname toegestane bandbreedte.
Aangezien banken alleen binnen de bandbreedte op
de valutamarkt mogen opereren, was hun concurrentiepositie uitermate zwak. Het transactievolume
van onze Treasury & Securities department bleef
daardoor ver beneden het budget, hetgeen van
invloed was op onze rentabiliteit.

In mei werd er een mid office geïntroduceerd binnen
de organisatiestructuur van de Nationale Trust- en
Financierings Maatschappij N.V. om de coördinatie
tussen de front- en back office te verbeteren en zodoende het kredietverleningsproces te versnellen.
Andere organisatorische maatregelen liggen in het
verschiet. Ook zal de marketing van onze producten
verbeterd worden.
Via de ontwikkeling van nieuwe producten zal
beter ingespeeld worden op de behoefte van diverse
cliëntsegmenten.

Op de Surinaamse Effectenbeurs bleef de belangstelling voor aandelen Hakrinbank groot. De beurskoers steeg in het eerste halfjaar met SRD 5 tot
SRD 195 een toename van 2,6%. De beursindex
steeg in deze periode met 15% tot 3164,16. In juli
klom de koers naar SRD 200 voor een aandeel van
nominaal SRD 0,15.
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De financiële ontwikkeling van de bank

De behaalde resultaten op onze internationale beleggingsportefeuille onder beheer van Merrill Lynch
lieten een bescheiden groei zien ten opzichte van de
vergelijkbare periode in 2009.

Onze bankinstelling heeft in de eerste helft van het
boekjaar 2010 bedrijfsresultaten geboekt, die onder
de begrote doelstellingen van het jaarplan liggen.
Het geconsolideerd balanstotaal nam in vergelijking
met ultimo 2009 toe met SRD 24,7 miljoen tot
SRD 1.134,9 miljoen. Per 30 juni 2009 beliep dit
totaal SRD 991,7 miljoen. De nettowinst vóór belastingen bedroeg SRD 13 miljoen, een daling van 9,9%
ten opzichte van de overeenkomstige periode van
2009.

De personeelskosten stegen door de toegekende
loonsverhoging voor het jaar 2010 en de daarmee
samenhangende hogere bijdragen. Aangezien de
personeelskosten het hoofdbestanddeel vormen van
de totale kosten is het van wezenlijk belang deze
effectief te beheersen.
Vanwege rentederving op beleggingen van het Pensioenfonds en Voorzieningsfonds van de Hakrinbank bij CLICO zal een eenmalige dotatie aan deze
fondsen door de Hakrinbank worden verricht. Deze
is verwerkt in de post Voorziening kredietrisico’s

De groei van de activa werd gerealiseerd door de
toename van de Vorderingen op klanten, Schatkistpromessen en Effecten. De kredietverlening nam toe
met ruim 9% ofwel SRD 56 miljoen. Deze groei werd
gerealiseerd in het corporate marktsegment. Vanwege de financiële positie van de overheid was het
weer mogelijk om vanaf mei 2010 in schatkistpapier
van de Republiek Suriname te beleggen. De post
Effecten groeide door onze investering in obligaties
van de Staatsolie Maatschappij Suriname met een
looptijd van 5 jaar en een rente van 7%.

De doelmatigheid van de bedrijfsvoering verslechterde ten opzichte van ultimo 2009. Indicatief is dat
de efficiencyratio (zijnde de verhouding tussen
operationele kosten en opbrengsten) omhoog ging
en het niveau van 60% bereikte. Ons streven is er op
gericht deze ratio omlaag te brengen via aanscherping van het balansbeheer, vergroting van de
verdiencapaciteit, strakke doorvoering van kostenbesparende en efficiencyverhogende maatregelen
middels stroomlijning van de bedrijfsorganisatie en
de bedrijfsprocessen. Dit beleidsdoel heeft hoge
prioriteit binnen onze bank.

Aan de passiefzijde van de balans stegen de Schulden aan klanten, onze belangrijkste bron van funding, met SRD 22,6 miljoen ofwel 2,4%. De Schulden aan kredietinstellingen laten een afname zien.
De rentabiliteit van de bank is in het eerste halfjaar
2010 teruggevallen. De winst vóór belasting daalde
in vergelijking met dezelfde periode in 2009 met circa
SRD 1,42 miljoen ofwel 9,9% tot SRD 13 miljoen.
Deze afname was voornamelijk een gevolg van de
gestegen operationele en andere kosten en dalende
marges. Als gevolg van de herwaardering van onze
onroerende goederen per ultimo 2009, zijn ook de
afschrijvingskosten gestegen met circa SRD 0,8 miljoen. Door de groei van de corporate kredietportefeuille stegen daarentegen de rente-inkomsten. De
provisie-inkomsten namen iets toe, deels door de
groei van de kredietportefeuille en baten uit hoofde
van MasterCard creditcards en BNETS fee. Het
resultaat uit financiële transacties was negatief,
vooral door de daling van de EURO koers in de verslagperiode.

De return on assets (RoA) en de return on equity
(RoE) bleven ondanks de teruggang per balansdatum op een bevredigend niveau. Door de toename
van het balanstotaal in samenhang met de neerwaartse ontwikkeling van de nettowinst, verminderde de RoA van 1,75% per ultimo 2009 tot 1,48% per
30 juni 2009. De RoE nam in dit tijdvak af van 28,0%
tot 20,9%. De BIS solvabiliteitsratio verbeterde echter van 14,3% tot 14,6%.
Zoals eerder in dit verslag aangegeven, is het businessvolume licht gegroeid en zijn er intussen maatregelen getroffen om de efficiency van de bank te
verbeteren alsook de kosten te beheersen. Deze
moeten ertoe leiden dat de rentabiliteit in het tweede halfjaar verbetert en het overall resultaat van de
bank boven dat van 2009 uitkomt.
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Beoordelingsverklaring
Aan: de Aandeelhouders, de Raad van Commissarissen en
de Directie van de Hakrinbank N.V.
Opdracht
Wij hebben de in dit halfjaarbericht opgenomen tussentijdse
financiële informatie over de periode 1 januari 2010 tot en
met 30 juni 2010, 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.
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.
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 2010 tot en
met 30 juni 2010 niet, in alle van materieel belang zijnde
aspecten, is opgesteld in overeenstemming met algemeen
aanvaarde grondslagen voor tussentijdse financiële verslaggeving.
Paramaribo, 12 augustus 2010
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 2010
VÓÓR 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 SRD 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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30-06-2010

31-12-2009

157.438.792
19.449.799
236.664.006
665.997.570
15.989.463
1.411.550
33.772.487
4.176.098

184.840.559
268.337.273
609.744.420
9.509.174
1.411.550
33.879.658
2.437.004

1.134.899.765

1.110.159.638

54.938.666

58.802.345

472.465.196
496.221.503
4.083.476
4.226.212
19.349.217

461.836.913
484.242.812
2.512.855
3.285.369
18.053.937

1.051.284.270

1.028.734.231

69.854
916
18.090.282
57.129.874
8.324.569

69.854
916
18.170.715
44.995.818
18.188.104

83.615.495

81.425.407

1.134.899.765

1.110.159.638

26.525.862
3.157.843

24.663.211
2.001.028

29.683.705

26.664.239

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET EERSTE
HALFJAAR 2010 (in SRD)

1e halfjaar 2010

1e halfjaar 2009

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Interestbaten
Interestlasten

38.743.614
10.993.140

35.273.328
10.096.859

Interestmarge
Provisie
Resultaat financiële transacties
Overige bedrijfsopbrengsten

27.750.474
7.976.009
(141.287)
4.125

25.176.469
7.890.064
352.953
-

35.589.321

33.419.486

14.053.706
2.246.060
5.047.052
1.235.364

12.372.350
1.413.197
4.496.399
709.768

22.582.182

18.991.714

13.007.139
4.682.570

14.427.772
5.193.998

8.324.569

9.233.774

BEDRIJFSLASTEN
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfslasten
Voorziening kredietrisico's

WINST VÓÓR BELASTING
Inkomstenbelasting
WINST NA BELASTING
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Toelichting behorende bij de
geconsolideerde balans per 30 juni 2010
en de winst- en verliesrekening over het
eerste halfjaar 2010

deringsreserve is, na aftrek van deze latente belasting
verplichting, afzonderlijk onder het eigen vermogen
opgenomen. De belastinglatentie is berekend op
haar contante waarde, uitgaande van een belastingtarief van 36%.

Algemeen

De post Effecten bestaat uit beleggingen in buitenlandse effecten/fondsen onder beheer van een internationale investmentbank, het bezit in aandelen Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V.
(NOB) en binnenlandse waardepapieren. De beleggingen in buitenlandse fondsen zijn gewaardeerd
tegen de marktprijs per balansdatum en de aandelen
NOB op de laagste van aanschaf- en marktwaarde.
In mei 2010 is een investering gepleegd in 5 jaar's
Staatsolie obligaties tegen 7% rente per jaar.

De winstverdeling over 2009 is op de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van 26 april 2010
als volgt vastgesteld:
Winstverdeling 2009 (in SRD)
Nettowinst
Contant dividend

18.188.104
6.054.048

Toevoeging aan de algemene reserve

12.188.104

Onder de post Deelneming is opgenomen de deelname in het kapitaal van BNETS N.V. De waardering
is geschied tegen de verkrijgingsprijs.

Voor zover niet anders vermeld zijn activa en passiva gewaardeerd op hun nominale waarde.

De post Voorzieningen bestaat in hoofdzaak uit
voorzieningen voor latente belastingverplichtingen,
pensioenen en medische kosten en gratificaties gepensioneerden.

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

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 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 2,710 en EUR 1 = SRD 3,296;
31 december 2009: USD 1 = SRD 2,710 en
EUR 1 = SRD 3,874).
Op de vorderingen op klanten zijn specifieke voorzieningen uit hoofde van kredietrisico's in mindering gebracht. De (per saldo) mutatie in deze voorzieningen is in de Winst- en Verliesrekening verantwoord.
De 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 herwaar-
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