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

Visie
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.

4

1. Inleiding

heeft de Raad van Commissarissen op voorstel van
de directie besloten een interim dividend in contanten uit te keren van SRD 5,60 per aandeel van
nominaal SRD 0,15, een toename van SRD 0,60 of
12% ten opzichte van het interim dividend van het
vorige jaar.

Met genoegen presenteren wij het verslag van de
bank over de eerste helft van het boekjaar 2012,
dat verlucht is met foto’s van de viering van het
45-jarig jubileum van onze dochteronderneming,
de Nationale Trust- en Financierings Maatschappij
N.V. (NTFM) op 1 juli van dit jaar.
In dit verslag zijn opgenomen de geconsolideerde
balans per 30 juni 2012, de winst- en verliesrekening over de aangegeven periode en de toelichtingen daarop. Met betrekking tot deze cijfers is een
beoordelingsopdracht uitgevoerd door de externe
accountant van de vennootschap.

In een klimaat van toenemende operationele kosten
en investeringsuitgaven en gelet op de voortgaande
verscherping van de concurrentie ook vanuit het
buitenland, richt het beleid van onze bank zich op
optimalisering van de kwaliteit van de dienstverlening aan onze cliënten en verdere verhoging van de
efficiency en de rentabiliteit van de bedrijfsvoering,
ook op lange termijn. Tegen deze achtergrond is na
overleg tussen onze bank en de Staat Suriname in
haar hoedanigheid van grootaandeelhouder van onze bank, een overleg opgestart met de op Trinidad
& Tobago gevestigde Republic Bank Ltd. over het
aangaan van een strategisch partnerschap. Dit overleg verloopt goed en ons voornemen is erop gericht periodiek te rapporteren omtrent de voortgang
hiervan.

Na de forse bedrijfsgroei in 2011, welke in belangrijke mate het gevolg was van het effect van de
devaluatie van de Surinaamse munt op de balans,
zwakte het tempo van de toename van de bedrijfsactiviteiten iets af.
Het balanstotaal steeg ten opzichte van ultimo 2011
met 12% tot SRD 1.654,5 miljoen. De winst vóór
belasting nam met circa 13% tot SRD 20,2 miljoen
toe in vergelijking met dezelfde periode in 2011. De
realisatiecijfers liggen iets onder de doelstellingen
van het jaarplan 2012.

Gaarne brengen wij dank uit aan onze cliënten
en medewerkers voor het vertrouwen en de inzet,
waardoor goede bedrijfsresultaten zijn bereikt.

Op grond van de tot nog toe behaalde bedrijfsresultaten en rekening houdend met onze positieve
verwachting voor het resterende deel van het jaar,

Paramaribo, 13 augustus 2012
Drs. J.D. Bousaid, Algemeen Directeur
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2. Macro-economisch omgevingsklimaat

het rustig bleef op de valutamarkt en het arbeidsvoorwaardenoverleg tussen werkgevers en werknemers nog gaande is.

Er zijn indicaties dat de groei van de algemene bedrijvigheid gedurende de eerste helft van 2012 enigszins afzwakte, maar niettemin op een bevredigend
peil bleef. Onze exportindustrie werd geconfronteerd met dalende grondstofprijzen na berichten
over de teleurstellende ontwikkeling van de mondiale economie en aanhoudende turbulentie op de
financiële markten. Detailhandelsomzetten ondervonden de weerslag van het onder druk staan van
de reële koopkracht. Daarentegen werd voortvarend gewerkt aan de uitvoering van lopende investeringsprojecten. Het uitgavenbeleid van de overheid bleef expansief; ook de inkomsten stegen
verder. Gedurende de eerste 5 maanden van 2012
werd een kastekort van SRD 236 miljoen geregistreerd, dat vooral werd gefinancierd door vergroting van de netto overheidsschuld aan depositonemende instellingen in Suriname en in mindere
mate door het aangaan van buitenlandse leningen.
Van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank werd
een krediet van USD 20 miljoen verkregen voor het
verstrekken van leningen aan arme moeders bestemd voor het dekken van de basisbehoeften van
hun kinderen en voor de financiering van de komende
volkstelling. De feitelijke binnen- en buitenlandse
schuld stegen, maar bleven wel onder de wettelijk
toegestane plafonds.

Bemoedigend is evenzeer dat het inflatietempo in
de loop van het jaar fors verminderde, vooral als
gevolg van het uitwerken van de in het begin van
2011 getroffen fiscale maatregelen en de devaluatie van de Surinaamse munt. Voorts viel de geïmporteerde inflatie mee door de lagere aardolieprijs
en door depreciatie van de Euro onder invloed
van de aanhoudende Europese schuldencrisis. In
het tweede kwartaal was er op maandbasis zelfs
sprake van enige teruggang in het prijsindexcijfer
van de gezinsconsumptie, mede als gevolg van het
bereiken van overeenstemming tussen de overheid
en een groep ondernemers over het vaststellen
van verlaagde prijzen voor een pakket van ruim
40 basisgoederen. Hierbij werd de inning van
statistiek- en consentrecht opgeschort in ruil voor
een vrijwillige verlaging van de winstmarges op deze
goederen. Per ultimo juni was de index slechts 3,5%
hoger dan een jaar eerder, terwijl de stijging van het
jaargemiddelde terugliep van 17,7% per ultimo 2011
tot 11,1%. Vooral bij de categorieën huisraad en
nutsvoorzieningen, transport en recreatie, cultuur
en onderwijs was er sprake van prijsdaling.
De geschetste ontwikkelingen indiceren dat de economie van Suriname als geheel bezien redelijk op de
gewenste koers is gebleven, ondanks het nogal betrokken internationale economische klimaat. Voor
het ratingbureau Fitch was dit mede aanleiding
om in juli 2012 de kwalitatieve waardering van de
Surinaamse overheidsschuld te verhogen van B+
naar BB- met een stabiel vooruitzicht; een beslissing
die overigens reeds vorig jaar genomen werd door
Standard & Poor’s. Voortzetting van de gunstige
trend vereist echter een alert beleid van zowel de private als publieke actoren. Hierbij zal moeten worden
vastgehouden aan het geven van een zekere prioriteit
aan het simultaan op peil houden van de algemene
bedrijvigheid en aan het verder terugdringen van
het inflatietempo. Een en ander vereist vergroting
van de bedrijfsdynamiek en het consistent voeren
van een voorzichtig budgettair en monetair beleid,
alsook het in toom houden van de stijging van de
diverse kostencomponenten teneinde de concurrentiepositie van onze economie te verbeteren. Van

De lokale financiering van de overheid droeg voor
39% bij tot de vergroting van de binnenlandse
liquiditeitenmassa; deze nam met 9% toe tot
SRD 7,3 miljard per ultimo mei 2012 of ruim
50% van het bruto binnenlandse product. De bijdrage van de geldtoevoer uit het buitenland aan de
liquiditeitscreatie beliep 42%, wat zich weerspiegelde in een stijging van de internationale reserves
met circa 9% tot USD 857 miljoen; een equivalent
van ongeveer 6 maanden import van goederen en
diensten. De toename van de binnenlandse liquiditeitenmassa werd voor 31% veroorzaakt door de
gezamenlijke kredietverlening van de commerciële
banken. In absolute termen bleef de kredietgroei
echter beperkt tot bijna 6%, wat beduidend minder was dan de stijgingspercentages in voorgaande
jaren. De rentetarieven bleven vrijwel onveranderd.
De Centrale Bank van Suriname zag geen aanleiding
haar monetaire beleid te veranderen, temeer omdat
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de kosten. Door de groei van de corporate kredietportefeuille en de beleggingen in schatkistpapier
stegen de rente-inkomsten. De ontvangen provisies
namen met 16,8% toe door hogere commissies uit
het buitenlands betalingsverkeer en door baten van
creditcard- en assurantietransacties. Het resultaat
uit financiële transacties liet een opvallende daling
zien en wel van SRD 3,9 miljoen, goeddeels door
het wegvallen van de éénmalige koerswinsten op de
eigen vreemde valutapositie voortvloeiend uit de
devaluatie van de Surinaamse dollar aan het begin
van 2011.

bijzonder belang hierbij is ook een beheerste opstelling van de vakbonden bij het aan de gang zijnde
arbeidsvoorwaardenoverleg.

3. Het bedrijf van de bank
3.1 De financiële ontwikkeling
Het geconsolideerd balanstotaal nam ten opzichte
van ultimo 2011 toe met SRD 176,1 miljoen of 12%
tot SRD 1.654,5 miljoen. Per 30 juni 2011 beliep dit
totaal SRD 1.419,6 miljoen. De winst vóór belasting
bedroeg SRD 20,2 miljoen, een stijging van circa
13% ten opzichte van de overeenkomstige periode
van het vorig jaar. De bedrijfsresultaten lagen enigszins onder de begrote doelstellingen van het jaarplan 2012.

De daling van de personele kosten hangt samen met
een incidenteel hoge dotatie aan de voorziening
medische kosten gepensioneerden begin vorig jaar
verband houdende met de eerdergenoemde devaluatie van de Surinaamse dollar.
De daling van de afschrijvingskosten is het gevolg
van de sloop van ons oud kantoorgebouw te Flora.

Aan de activazijde van de balans nam de post
Vorderingen op kredietinstellingen toe met
SRD 44,5 miljoen of met 11% tot SRD 440,9 miljoen per 30 juni 2012. Deze groei is met name vanwege toename van de vreemde valuta toevertrouwde middelen, welke deels bij buitenlandse banken
worden aangehouden. De Vorderingen op klanten
liepen op van SRD 811,6 miljoen tot SRD 839,1 miljoen; een toename van SRD 27,5 miljoen of 3,4%,
die zich vooral voordeed in het corporate marktsegment. Vanwege de toegenomen onzekerheden op de
internationale kapitaalmarkt hebben wij onze buitenlandse effectenportefeuille afgebouwd, hetgeen
de afname van de post Effecten heeft veroorzaakt.

De dotatie aan de voorziening kredietrisico’s daalde in vergelijking met vorig jaar, vooral door het
vrijvallen van specifieke voorzieningen van enkele
probleemkredieten vanwege afwikkeling en herstructurering.
De efficiencyratio - welke de verhouding tussen
kosten en opbrengsten weergeeft - bleef in de verslagperiode per saldo onveranderd op 56%. De
voortgaande forse stijging van de personeelskosten
bemoeilijkt ons streven deze ratio verder omlaag te
brengen. Met dit doel werken wij aan aanscherping
van het balansbeheer, vergroting van de verdiencapaciteit, strakke doorvoering van kostenbesparende en efficiencyverhogende maatregelen middels stroomlijning van de bedrijfsorganisatie en
-processen. Een en ander moet ook bijdragen tot
hogere Returns on Assets (RoA) en Returns on
Equity (RoE). Doordat de winst procentueel minder toenam dan het balanstotaal daalde de RoA van
1,70% per 30 juni 2011 tot 1,65% per 30 juni 2012,
terwijl de RoE afnam van 24,9% tot 22,3%. De
BIS solvabiliteitsratio nam af van 17,5% per ultimo
2011 tot 15,3% per juni 2012.

De groei van de kredietverlening bleef achter bij de
toename van de aan ons toevertrouwde gelden. De
Schulden aan klanten, onze belangrijkste bron van
funding, stegen met SRD 159,0 miljoen of 12,5%
tot SRD 1.433,1 miljoen. Zowel de op kortere als
op langere termijn toevertrouwde gelden namen
toe. De Schulden aan kredietinstellingen groeiden
met 5% tot SRD 67,1 miljoen. Bijgevolg stegen de
Liquide middelen met 35% tot SRD 245,4 miljoen.
In dit bedrag zijn de beleggingen in schatkistpapier van de Republiek Suriname met een looptijd
van een jaar niet inbegrepen; deze groeiden met
SRD 44,9 miljoen of 154% tot SRD 74,1 miljoen.

In het kader van ons streven naar de verbetering
van de efficiency en van de dienstverlening aan onze
cliënten wordt ook gewerkt aan modernisering van

De eerder aangegeven toename van de winst vóór
belasting was vooral het gevolg van een afname van
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ons kantorennet. In juli 2012 werd ons nieuw en
uitgebreid filiaal aan de Jagernath Lachmonstraat
nabij Flora bouwkundig opgeleverd en de opening vindt eind augustus plaats. Het is een modern
kantoor waar cliënten in een sfeervolle ambiance
terecht kunnen voor een snelle en efficiënte afhandeling van hun bankzaken. Op deze locatie is ook
een off-site back-up computerruimte gehuisvest ter
waarborging van een ongestoorde voortgang van
de geautomatiseerde gegevensverwerking. Hiermee is een totale investering van USD 1,7 miljoen
gemoeid. Tegen het jaareinde vindt de oplevering
plaats van een nieuwe kantoorruimte aan de Saramaccastraat 20, nabij ons hoofdkantoor. Inmiddels
zijn de voorbereidingen in volle gang om het filiaal
aan de Anamoestraat in Paramaribo-Noord geheel
te vernieuwen.
De vooruitzichten voor het tweede halfjaar zijn bemoedigend. Verwacht wordt dat de groei van ons
bedrijf bevredigend zal blijven, terwijl het geconsolideerde resultaat boven dat van 2011 zal uitkomen.
Mede hierdoor is er een levendige vraag naar aandelen van de Hakrinbank. De beurskoers steeg in de
eerste zes maanden van het verslagjaar dan ook met
circa 16% tot SRD 260 per ultimo juni 2012.
3.2 Nationale Trust- en Financierings
Maatschappij N.V.
Op 1 juli 2012 herdacht onze dochteronderneming
haar 45-jarig bestaan. Dit jubileum werd gevierd
met een BBQ voor zakenrelaties en een publieke
trimloop. De NTFM heeft een bijzondere bijdrage
geleverd aan de consumptieve kredietverlening, het
eigen woningbezit van onze cliënten, alsook aan de
groei en modernisering van de rijstindustrie in het
district Nickerie.
De begrote doelstellingen werden niet volledig gerealiseerd, vooral vanwege de flauwe markt voor
consumentenkredieten en het aangescherpte kredietintakebeleid. Er was wel sprake van groei. In
alle productcategorieën namen de kredietuitzettingen iets toe. De kwaliteit van de kredietportefeuille
bleef op peil. Ook de kredietverlening in het kader
van vermogensbeheer voor rekening en risico van
derden steeg, na een dalende trend tot 2011.
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Het balanstotaal steeg met SRD 8,0 miljoen of 4% tot
circa SRD 204 miljoen. De winst vóór belasting nam
met SRD 0,5 miljoen of 13% toe tot SRD 4,4 miljoen, mede door de lager dan gebudgetteerde
dotatie aan de voorziening kredietrisico’s. Er zijn
maatregelen getroffen om de productie te verhogen
en het rendement te verbeteren, ondermeer door
een betere stroomlijning van de organisatie en het
gericht benaderen van marktgroepen. Verwacht
wordt dat de rentabiliteit gedurende de tweede helft
van het jaar zal verbeteren.
Dankzegging
Gaarne brengen wij dank uit aan al onze zakenrelaties voor het vertrouwen en onze medewerkers
voor hun grote inzet, waardoor wederom goede
bedrijfsresultaten zijn bereikt.

4. Halfjaarcijfers
4.1 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 2012 tot en met 30 juni 2012, van
de 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 geconsolideerde halfjaarcijfers in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor
tussentijdse financiële verslaggeving. Het is onze

verantwoordelijkheid een conclusie te formuleren
bij de halfjaarcijfers op basis van onze beoordeling.
Werkzaamheden
Wij hebben onze beoordeling van de geconsolideerde halfjaarcijfers verricht in overeenstemming
met algemeen aanvaarde standaarden met betrekking tot het beoordelen van tussentijdse financiële
verslaggeving. Een beoordeling van financiële informatie bestaat uit het inwinnen van inlichtingen, met name bij personen die verantwoordelijk
zijn voor financiën en verslaggeving, en het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle
die is uitgevoerd in overeenstemming met algemeen
aanvaarde controlestandaarden en stelt ons niet in
staat zekerheid te verkrijgen dat wij kennis hebben
genomen van alle aangelegenheden van materieel
belang die bij een controle onderkend zouden worden. Om die reden geven wij geen controleverklaring af.
Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de geconsolideerde halfjaarcijfers van
de Hakrinbank N.V. over de periode 1 januari 2012
tot en met 30 juni 2012 niet, in alle van materieel
belang zijnde aspecten, zijn opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen
voor tussentijdse financiële verslaggeving.
Paramaribo, 13 augustus 2012
Lutchman & Co
An independent correspondent firm of Deloitte
Touche Tohmatsu
Namens deze
was getekend drs. M.R.A. Lutchman RA
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4.2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 30 JUNI 2012
VÓÓR WINSTVERDELING (in SRD)

30-06-2012

31-12-2011

ACTIVA		
Liquide middelen
245.448.696
Schatkistpapier
74.077.982
Vorderingen op kredietinstellingen
440.908.090
Vorderingen op klanten
839.119.085
Effecten
8.125.095
Deelneming
1.411.550
Materiële vaste activa
38.731.258
Overlopende activa
6.653.968

181.943.942
29.167.431
396.416.452
811.601.771
20.257.499
1.411.550
34.379.309
3.230.827

1.654.475.724

1.478.408.781

PASSIVA		
Schulden aan kredietinstellingen
67.110.052
Schulden aan klanten:		
- Spaargelden
669.146.771
- Andere schulden
763.972.887
Overige schulden
5.814.875
Overlopende passiva
6.407.642
Voorzieningen
20.021.747

592.073.097
681.999.949
7.073.785
4.274.438
18.614.512

1.532.473.974

1.367.732.225

Maatschappelijk kapitaal SRD 120.000		
Geplaatst en gestort kapitaal
73.347
Agioreserve
916
Herwaarderingsreserve
17.320.648
Algemene reserve
91.653.768
Resultaat verslagperiode
12.953.071

69.854
916
17.551.437
67.999.837
25.054.512

122.001.750
		
1.654.475.724
		
Verplichtingen wegens verstrekte borgtochten en garanties
35.413.458
Verplichtingen wegens onherroepelijke accreditieven
3.677.940
39.091.398
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63.696.444

110.676.556
1.478.408.781
31.501.072
9.330.612
40.831.684

4.3 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET
EERSTE HALFJAAR 2012 (in SRD)

1e halfjaar 2012

1e halfjaar 2011

BEDRIJFSOPBRENGSTEN		
Interestbaten
49.621.746
Interestlasten
13.803.659

46.639.912
12.548.711

Interestmarge
Provisie
Resultaat financiële transacties
Overige bedrijfsopbrengsten

35.818.087
12.426.179
817.627
27.355

34.091.201
10.637.036
4.668.503
172.677

49.089.248
		
BEDRIJFSLASTEN		
Personeelskosten
17.761.078
Afschrijvingen
2.463.781
Overige bedrijfslasten
7.420.933
Voorziening kredietrisico’s
1.204.283

49.569.417

28.850.075
		
WINST VÓÓR BELASTING
20.239.173
Inkomstenbelasting
7.286.102

31.675.264

WINST NA BELASTING

11.452.258

12.953.071
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17.940.650
2.759.077
6.894.430
4.081.107

17.894.153
6.441.895

dering gebracht. De (per saldo) mutatie in deze
voorzieningen is in de winst- en verliesrekening
verantwoord.

4.4 Toelichting behorende bij de geconsolideerde
balans per 30 juni 2012 en de geconsolideerde
winst- en verliesrekening over het eerste
halfjaar 2012

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.

Algemeen
De winstverdeling over 2011 is op de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van 14 mei 2012
als volgt vastgesteld:
Winstverdeling 2011 (in SRD)
		
Nettowinst
25.054.512
Contant dividend
3.725.568
Dividend in aandelen
3.493
Toevoeging aan de algemene reserve

De materiële vaste activa zijn voor wat betreft de
onroerende goederen gewaardeerd op vervangingswaarden waarbij, met uitzondering van de terreinen, lineaire afschrijvingen in mindering zijn
gebracht op basis van de geschatte economische
levensduur. De transportmiddelen en inventaris
zijn gewaardeerd op aanschafwaarden onder aftrek van lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur. Veranderingen in
de waarde van de onroerende goederen worden ten
gunste of ten laste van de herwaarderingsreserve
gebracht onder aftrek van latente belastingen. De
herwaarderingsreserve is afzonderlijk onder het eigen vermogen opgenomen. De voorziening latente
belastingen is berekend op haar contante waarde,
uitgaande van een belastingtarief van 36%.

21.325.451

Voor de waardering van activa, passiva en resultaatbepaling worden dezelfde grondslagen gehanteerd als in de jaarrekening. De grondslagen zijn
opgenomen in ons jaarverslag over 2011 gedateerd
11 april 2012.
De uitstaande vorderingen en schulden in vreemde valuta zijn omgerekend tegen op balansdatum geldende koersen van de Centrale Bank van
Suriname voor aankoop van bankpapier (USD 1
= SRD 3,250 en EUR 1 = SRD 4,024; 31 december
2011: USD 1 = SRD 3,250 en EUR 1 = SRD 4,176).

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

Op de vorderingen op klanten zijn specifieke voorzieningen uit hoofde van kredietrisico’s in min-

12

HOOFDKANTOOR
Dr. Sophie Redmondstraat 11-13
Telefoon: (597) 477722
Fax: (597) 472066, 475073
P.O.Box 1813 Paramaribo
E-mail: clientenservice@hakrinbank.com
executiveboard@hakrinbank.com
internetbanking@hakrinbank.com
Website: www.hakrinbank.com
Swiftcode: HAKRSRPA
BIJKANTOREN
Nieuwe Haven
Havencomplex
Telefoon: (597) 477722 ext. 435
Fax: (597) 402466
Flora
Mr. Jagernath Lachmonstraat 164
Telefoon: (597) 477722 ext. 701
Fax: (597) 499357

Tourtonne
Hk.Anamoestraat/Plutostraat
Telefoon: (597) 477722 ext. 804
Fax: (597) 551362
Latour
Hk. Indira Gandhiweg/Latourweg 10
Telefoon: (597) 477722 ext. 415
Fax: (597) 481856

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

Tamanredjo
Hadji Iding Soemitaweg 471
Telefoon: (597) 0356446
Fax: (597) 0356447
Nickerie
G.G.Maynardstraat 19
Telefoon: (597) 0231176, 0231711, 0231750
0210182
Fax: (597) 0231931
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