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Inleiding
Uit hoofde van het binnen ons bedrijf gehanteerde principe 
van Good Governance is het ons een genoegen u het half-
jaarverslag 2014 van de onderneming  te presenteren.
In dit verslag rapporteren wij over de ontwikkelingen binnen 
ons bedrijf in het eerste halfjaar 2014.
Dit verslag bestaat uit een algemeen gedeelte en een financiële 
paragraaf bestaande uit de geconsolideerde balans per 30 juni 
2014, de geconsolideerde winst- en verliesrekening en het ge-
consolideerde kasstroomoverzicht over de eerste zes maanden 
van het jaar 2014 alsmede de toelichting daarop.
De geconsolideerde cijfers betreffen de cijfers van:
Assuria N.V., Assuria Levensverzekering N.V., Assuria Schade-
verzekering N.V., Assuria Medische Verzekering N.V., Assuria  
Beleggingsmaatschappij N.V., Rondeau Holdings N.V., 
Aarvina Trading N.V., DSB-Assuria Vastgoed Maatschap-
pij N.V. (voor 50%), Assuria Life (GY) Inc., Assuria General 
(GY) Inc. en Gulf Insurance Limited.
De halfjaarcijfers van Gulf Insurance Limited, Assuria Life 
(GY) Inc. en Assuria General (GY) Inc. zijn opgesteld conform  
IFRS-richtlijnen. Ter harmonisatie van de grondslagen is voor 
de consolidatie gekozen om, waar nodig en indien niet ma-
terieel afwijkend, de algemeen aanvaarde grondslagen voor fi-
nanciële verslaggeving die Assuria N.V. hanteert, te gebruiken.
 
De beoordeling van de halfjaarcijfers heeft plaatsgevonden 
door de accountant van de Groep, BDO Assurance N.V., die 
de accountants van de buitenlandse vestigingen instructies ter-
zake heeft gegeven.

Algemeen
De vooruitzichten voor de Surinaamse economie zijn nog 
steeds positief. Toch is alertheid geboden.
In de tweede helft van 2013 ontstond er – na jaren van stabili-
teit – wederom onrust op de vreemde valutamarkt. Ondanks 
interventie van de Centrale Bank van Suriname is de discre-
pantie tussen de vrije marktkoers en de door de Centrale Bank 
van Suriname genoteerde koers in het eerste halfjaar van 2014 
blijven bestaan. 
Per ultimo juni 2014 bedroeg de (12-maands) inflatie 2,2%; 
een stijging ten opzichte van december 2013, toen de inflatie 
0,6% bedroeg.
De ratings voor Suriname door Standard and Poor’s en Fitch 
bleven ongewijzigd (namelijk BB-), met dien verstande dat het 
vooruitzicht van positief naar stabiel werd bijgesteld.
Suriname kreeg in juli 2014 voor het eerst ook een rating van 
het Chinese rating bureau Dagong Global Credit Rating Co. 
Ltd. (Dagong) en wel van BB+. 
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In deze beoordeling wordt het relatief hoge risico van econo-
mische volatiliteit en de kwestbare fiscale positie genoemd. 
Wij onderschrijven deze zienswijze.

Thans worden wij geconfronteerd met een energiecrisis, waar-
bij er sprake is van loadshedding. Dit heeft ons wederom doen 
beseffen dat een weloverwogen energiebeleid en een gedegen  
uitvoering daarvan een voorwaarde is voor economische ont-
wikkeling. Het voldoende en tegen redelijke kosten beschik-
baar hebben van energie is een conditio sine qua non. 
De Regering heeft maatregelen aangekondigd om deze crisis 
aan te pakken, waaronder selectieve tariefsverhogingen. Deze 
kunnen evenwel leiden tot scheve economische verhoudingen.

Een positieve ontwikkeling is het besluit van Newmont  
Mining Corporation om de voorgenomen investering van ca. 
1 miljard US-dollar voor de ontwikkeling van een goudmijn in 
het oosten van Suriname, door te zetten. Hiermee krijgt onze 
economie een nieuwe impuls.

Een belangrijke ontwikkeling is de aanname van drie wetten 
in het kader van het sociaal zekerheidsstelsel door De Natio-
nale Assemblee op 27 augustus 2014. De afkondiging door de 
President heeft op 9 september 2014 plaatsgevonden. 
Deze wetten zijn: 
- De Wet Minimum Uurloon
- De Wet Algemeen Pensioen 2014
- De Wet Nationale Basiszorgverzekering.
In ons jaarverslag 2013 merkten we op dat de nodige voorzich-
tigheid betracht moet worden bij het invoeren van regelingen, 
die op lange termijn wellicht financieel niet gedragen kunnen 
worden.
Nu de definitieve versie van de wetten bekend is, is de bezorgd-
heid niet weggenomen.
Deze wetten zijn belangrijk en zullen bijdragen aan een stuk 
sociale zekerheid maar wij zijn van mening dat ze een betere 
voorbereiding en uitdieping hadden verdiend. In de uitvoe-
ring kunnen problemen ontstaan. Met name het opnemen in 
de wet van maximum premies voor de basiszorgverzekering 
terwijl de  kostenzijde vrijgelaten wordt aan het vrije markt-
mechanisme baart ons zorgen. 

Toch zien wij kansen met deze wetten en wij hebben de 
voorbereiding van de uitvoering ter hand genomen.
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Het bedrIjf

Omwisseling aandelen aan toonder in aandelen op naam
In juli 2014 is gestart met de registratie voor de omwisseling 
van toonderaandelen in aandelen op naam. Deze omwisseling 
wordt gefaseerd uitgevoerd. Gepland is de daadwerkelijke om-
wisseling in het eerste kwartaal van 2015 te laten plaatsvinden.

de Surinaamsche bank (dSb)
Zoals in ons jaarverslag 2013 is vermeld, hebben wij - onder 
voorbehoud van rechten - een plan ingediend bij de Centrale 
Bank van Suriname (CBvS) om gefaseerd het belang in het 
aandelenkapitaal van DSB terug te brengen van 49% naar 
20%. Ondertussen is van de CBvS bericht ontvangen dat zij na 
de voorgenomen aandelenemissie van DSB met ons hierover 
in overleg zullen treden.

bouw nieuw kantoorpand
In het jaarverslag 2013 hebben wij melding gemaakt van de 
overname van de aandelen van Aarvina Trading N.V. die in 
haar bezit heeft een grondhuurterrein van ca. 12.700 m2 gele-
gen in het Floraproject en dat het in de bedoeling ligt om op 
dit terrein een kantorencomplex op te zetten waaronder ook 
een nieuw hoofdkantoor voor Assuria.
Ondertussen zijn een zevental architectenbureaus uitgeno-
digd om een voorontwerp in te dienen. Hieruit zal een keuze 
gemaakt worden. Het voornemen is om in het eerste kwartaal 
van 2015 de bouw aan te besteden en vervolgens te starten met 
de bouwwerkzaamheden.

egalisatiereserve
Wij hebben eveneens in het jaarverslag 2013 melding gemaakt 
van het voornemen van de Regering om de fiscale faciliteit tot 
het vormen van een egalisatiereserve door verzekeraars af te 
schaffen en dat het voorstel gedaan is de opgebouwde reserve 
in 2 jaar af te bouwen. Wij hebben vernomen dat er intussen 
een wetswijziging hieromtrent bij De Nationale Assemblee is 
ingediend.
Wij wensen wederom te benadrukken dat het voornemen tot 
afbouw van de egalisatiereserve zonder overleg met de Sur-
vam tot stand is gekomen en dat een dergelijke maatregel de 
liquiditeits- en solvabiliteitspositie van de maatschappijen dus-
danig kan doen verzwakken dat een gezond verzekeringswezen 
in Suriname in gevaar komt.

buitenlandse vestigingen

trinidad & tobago
Gulf Insurance Limited (Gulf )
In de afgelopen periode heeft het management van Gulf zich 
onder andere geconcentreerd op het herstructureren van de 
herverzekeringsovereenkomsten en het verhogen van de pro-

ductie. De IT-infrastructuur is geëvalueerd en wordt met be-
hulp van deskundigen van Assuria geoptimaliseerd.
Er wordt een evaluatie gemaakt van de heropstart van de 
verkoop op de andere eilanden (buiten Trinidad & Tobago) 
waar Gulf actief is of is geweest. 
Per 1 juni 2014 is mevrouw Drs. N. Hellendoorn van Assuria 
aangesteld als Manager van de branche op Sint Maarten. 
Assuria heeft een claim ingediend bij de verkoper van Gulf 
vanwege een verkeerde weergave van het vermogen bij de 
aankoop. Deze claim van TT$ 1 miljoen is recent gehonoreerd 
en het bedrag is inmiddels uitbetaald.
Wij zijn nog steeds ervan overtuigd dat Gulf op korte termijn 
een positieve bijdrage zal leveren aan het geconsolideerd resul-
taat van Assuria.

Guyana
Wij zijn tevreden met de ontwikkeling van onze Guyanese 
vestigingen. De verkoop van schadeverzekeringen loopt naar 
verwachting.  Wij zien een gestadige groei in de productie 
van alle producten. De aanbieding van de 2-landendekking 
waarbij verzekerden van Assuria in Suriname en Guyana bij de 
motorrijtuigenverzekeringen dekking genieten in beide landen 
zonder extra kosten, is goed ontvangen door zowel de Guya-
nese als de Surinaamse markt.
Assuria General (GY) Inc. levert een positieve bijdrage aan het 
geconsolideerd resultaat.
De verkoop van levensverzekeringen ligt nog onder de targets 
maar een lange aanlooptijd is in deze branche niet ongebrui-
kelijk. Er zijn wel wat interessante offertes in de pijplijn.
Assuria Life (GY) Inc. heeft over het eerste halfjaar 2014 nog 
een verlies.
In juli 2014 is er een branche office geopend te Vreed en Hoop 
naar het model van de Assuria Insurance Walk In (AIWI) in 
Suriname.

Organisatie

Automatisering
De implementatie van het automatiseringssysteem voor 
schade- en medische verzekeringen, Visual Time Non life, 
verloopt volgens planning. Ultimo 2014 zullen alle schadepro-
ducten via dit systeem worden geregistreerd.
Momenteel wordt ook een traject van upgrading van het fi-
nancieel systeem, Sun Account, uitgevoerd. De planning is dat 
dit eveneens in 2014 zal zijn afgerond.

Productontwikkeling
Aan het assortiment van reisverzekeringen is de Trias Carib-
bean toegevoegd. Hiermede wordt het marktsegment reizend 
naar het Caraibisch gebied beter bediend.
In Survam verband is besloten om per 1 september 2014 de 
minimale WAM dekking op te trekken van SRD 20.000 naar 



SRD 25.000. Hiermede zal meer dan voorheen voorkomen 
moeten worden dat bij schaden hoger dan SRD 20.000 de 
veroorzaker met een schuld aan de benadeelde komt te zitten 
en dat de schade van de benadeelde niet volledig kan worden 
vergoed.

Human resource
In de afgelopen maanden is een traject opgestart van evalueren 
en waar nodig aanpassen van de functiebeschrijvingen van de 
werknemers. Hierna zullen met ondersteuning van een externe 
partij, BDO Business Advisory, de functies opnieuw worden 
gewogen en geclassificeerd. Wij hebben gepland dit traject 
voor het eind van het jaar af te ronden.

Assuria Insurance Walk In (AIWI)
Op 19 juli 2014 hebben wij de deuren van onze AIWI op  
Lelydorp voor onze klanten geopend. Het kantoor staat op de 
hoek van de Indira Gandhiweg en de De Craneweg. Wij geven 
hiermede invulling aan ons beleid om een optimale service te 
bieden op locatie aan onze klanten.

bedrijfsresultaten

Het bedrijfsresultaat vóór belastingen over het eerste halfjaar 
2014 was 9% lager dan het resultaat over het eerste halfjaar 
2013. Als we in beschouwing nemen dat in 2013 een inci-
dentele baat van ca. SRD 2,6 miljoen is geboekt vanwege de 
verwerking van de negatieve goodwill die is gerealiseerd bij de 
overname van Gulf en deze elimineren, dan was er sprake van 
een toename van het resultaat van 3%. 
Zowel het resultaat van Assuria Levensverzekering N.V. als 
dat van Assuria Schadeverzekering N.V. is toegenomen. Het 
resultaat van Assuria Medische Verzekering N.V. is afgenomen 
terwijl Gulf een verlies heeft geboekt.
De grootste bijdrage aan de winst kwam wederom van Assuria 
Beleggingsmaatschappij N.V.
De bruto premie steeg met 13% van SRD 113,2 miljoen naar 
SRD 128,1 miljoen.
De herverzekeringspremies zijn toegenomen met 53% van 
SRD 11,2 miljoen naar SRD 17,2 miljoen. Dit voornamelijk 
vanwege de herstructurering van de herverzekeringsarrange-
menten van Gulf.
2014 is een overgangsjaar en de verwachting is dat in het vol-
gend jaar de herverzekeringspremies zullen afnemen. 
De beleggingsopbrengsten namen toe met 29% van SRD 24,2 
miljoen naar SRD 31,1 miljoen.
De uitkeringen stegen met 19% van SRD 31,0 miljoen naar 
SRD 37,0 miljoen.
De bedrijfskosten inclusief acquisitiekosten namen toe met 
28% van SRD 28,0 miljoen naar SRD 35,8 miljoen.
De overige baten zijn afgenomen met 37% van SRD 3,6 mil-

joen naar SRD 2,3 miljoen. Als we de incidentele baat van  
SRD 2,6 miljoen in 2013, zoals eerder vermeld, elimineren, 
dan zijn de overige baten toegenomen met 133%.

In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van enkele be-
langrijke posten uit de winst- en verliesrekening aangegeven.

                                                                             1e halfjaar   Groei
(x SRD 1 miljoen) 2014 2013 in %
 
Totaal baten 144,2 129,7 11
Bruto premie 128,1 113,2  13
Herverzekeringspremie 17,2  11,2  53
Beleggingsopbrengsten 31,1  24,2  29
Uitkeringen 37,0 31,0  19
Wijziging technische voorziening   42,5 35,0  22
Bedrijfskosten (incl. acquisitiekosten) 35,8 28,0  28
Winstdeling en kortingen  5,5 10,4 -47
Overige baten 2,3 3,6 -37
Resultaat vóór belastingen  21,9  24,0 -  9

Interim-dividend
De Raad van Commissarissen heeft het voorstel van de di-
rectie goedgekeurd om een interim-dividend van SRD 0,60  
per aandeel uit te keren. Dit komt neer op een bedrag van  
SRD 3,9 miljoen.

Koers van het aandeel
De koers van het aandeel van Assuria is in het eerste half-
jaar 2014 gestegen van SRD 95,75 naar SRD 97,00. Ultimo  
augustus bedroeg de koers SRD 103,50; een stijging van 7% 
ten opzichte van ultimo 2013.
De index van de Surinaamse Effectenbeurs steeg in het eerste 
halfjaar 2014 met 9% naar 9271.

Levensverzekeringen
Assuria Levensverzekering N.V. heeft in het eerste halfjaar 
2014 een winst vóór belastingen geboekt van SRD 3,1 miljoen 
tegenover SRD 2,7 miljoen over het eerste halfjaar 2013; een 
stijging van 13%.
Het premie inkomen nam af met 6%, terwijl de beleggingsop-
brengsten met 33% toenamen. 
De vooruitzichten voor het tweede halfjaar zijn goed; er zijn 
enkele pensioen offertes uitgebracht die tot een toename van 
de productie kunnen leiden.

Schadeverzekeringen
De ontwikkeling van het resultaat van het schadebedrijf stemt 
tot tevredenheid.
De winst vóór belastingen nam toe met 31% van SRD 5,5 mil-
joen naar SRD 7,2 miljoen.
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De bruto premie nam toe met 9%, terwijl de herverzekerings-
premies afnamen met 46%. Wij zijn ervan overtuigd dat het 
uiteindelijk jaarresultaat hoger zal uitkomen.

Medische verzekeringen 
Het resultaat van Assuria Medische verzekeringen is ten op-
zichte van het eerste halfjaar 2013 afgenomen met 45% van 
SRD 2,8 miljoen naar SRD 1,5 miljoen. 
De bruto premie nam weliswaar toe met 1% (ondanks het feit 
dat er geen premieverhogingen zijn doorgevoerd), maar de 
claims stegen in sterkere mate en wel met 8%. 
Naar aanleiding van de aanpassing van tarieven van de zorgver-
leners, hebben wij de reservering voor claims opgetrokken.
Zoals eerder aangegeven is de Wet Nationale Basiszorgverze-
kering door De Nationale Assemblee goedgekeurd, waarbij 
Surinaamse ingezetenen verplicht worden gesteld een zorg-
verzekering af te sluiten. Wij bereiden ons voor op het binnen-
halen van een goed deel van de markt.

beleggingen
De internationale kapitaalmarkt vertoonde in het eerste half-
jaar 2014 een redelijk herstel.
Rondeau Holdings N.V. boekte over het eerste halfjaar 
2014 een winst van SRD 20.000 tegenover een verlies van  
SRD 520.000 in het eerste halfjaar 2013.
Het resultaat vóór belastingen van Assuria Beleggings-
maatschappij N.V.  steeg met 36% van SRD 7,5 miljoen over 
de eerste zes maanden van 2013 naar SRD 10,3 miljoen over 
het eerste halfjaar 2014.
De winst kwam voor een belangrijk deel uit de ongerealiseerde 
koersresultaten vanwege de stijging van de beurskoersen van de 
in ons bezit zijnde aandelen.

Guyanese bedrijven
Assuria General (GY) Inc. boekte over het eerste halfjaar 2014 
een winst vóór belastingen van SRD 0,3 miljoen net als in het 
eerste halfjaar 2013.
Wij constateren een redelijke groei van het premie-inkomen. 
De verwachting is dat het jaar 2014 met een hogere winst zal 
worden afgesloten.
Het resultaat van Assuria Life (GY) Inc. over het eerste half-
jaar 2014 was een verlies van SRD 0,3 miljoen evenals in het 
eerste halfjaar van 2013. De verwachting is dat de productie zal 
toenemen maar zoals eerder gesteld is het niet ongebruikelijk 
dat levensverzekeringsbedrijven een langere aanloopperiode 
nodig hebben om winst te genereren.

Gulf
Over de groei van het premie-inkomen van Gulf zijn wij niet 
ontevreden. Echter waren er factoren die het resultaat éénma-
lig negatief beïnvloedden. Er is een forse voorziening getroffen 

op de debiteuren en zoals eerder gesteld was er eveneens één-
malig een hoge last aan herverzekeringspremies als gevolg van 
herstructurering van de herverzekeringsfaciliteiten.
Het resultaat vóór belastingen over het eerste halfjaar 2014 
was SRD 2,4 miljoen negatief tegenover een positief resultaat 
van SRD 0,4 miljoen over het eerste halfjaar 2013.
Wij zijn ervan overtuigd dat dit verlies in het tweede halfjaar 
zal worden teruggebracht en dat de omslag naar een positief 
resultaat volgend jaar gemaakt zal worden.

In onderstaande tabel geven wij een overzicht van de winst 
vóór belastingen van de diverse bedrijven.
                                                       
                                                                            1e halfjaar   Afwij-
(x SRD 1 miljoen) 2014 2013 king
 Srd Srd %
Assuria Levensverzekering N.V. 3,1 2,7  13
Assuria Schadeverzekering N.V. 7,2 5,5  31
Assuria Medische Verzekering N.V. 1,5  2,8 -45
Suriname 11,8 11,0     7 
   
Assuria General (GY) Inc. 0,3 0,3     -
Assuria Life (GY) Inc.   -0,3 -0,3     -
Guyana  0,0 0,0 -

Gulf Insurance Ltd. (Trinidad & Tobago) -2,4 0,4    -638
 
Assuria Beleggingsmaatschappij N.V. 10,3 7,5 36
Rondeau Holdings N.V. 0,02 -0,5 104
DSB-Assuria Vastgoed N.V. 0,04 0,1 -60
Assuria N.V. 2,1 5,4 -61
Beleggingsactiviteiten 12,5 12,5 -
 
totaal 21,9	 	24,0 -9

Vooruitzichten
Wij blijven optimistisch gestemd over de groei van ons bedrijf.
De verwachting is dat onze buitenlandse vestigingen het in 
het tweede halfjaar beter zullen doen dan in het eerste halfjaar 
2014 en dat het uiteindelijk geconsolideerd jaarresultaat mini-
maal op het niveau van 2013 zal uitkomen.

dankwoord
Klanten en aandeelhouders zeggen wij dank voor het in ons 
gestelde vertrouwen. Ook aan onze medewerkers en tussen-
personen zeggen wij dank voor de ondersteuning waarop wij 
steeds weer mogen rekenen.

Paramaribo, 10 september 2014
De Hoofddirectie
Drs. Stephen Smit
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Geconsolideerde balans per 30 juni 2014
Vóór verwerking interim-dividend 2014
Bedragen in Surinaamse dollars

*

**

ACtIVA 30 juni 2014 31 dec. 2013

Vaste activa   
Materiële vaste activa 54.142.166 54.308.158
Vastgoed beleggingen 61.176.118 60.462.990
Andere deelnemingen 139.141.142 127.411.032
Financiële beleggingen 516.792.620 514.258.102
Latente belastingen 4.309.792 3.627.145
totaal vaste activa 775.561.838 760.067.427
  
Vlottende activa   
Vorderingen uit directe verzekeringen 24.771.215 19.906.241
Overige vorderingen 23.623.887 20.967.761
Liquide middelen 96.997.067 49.007.763
totaal vlottende activa 145.392.169 89.881.765
   
totaal activa 920.954.007 849.949.192
  
 
PASSIVA  
 
Groepsvermogen   
Geplaatst en gestort aandelenkapitaal 655.390 655.390
Reserves 321.236.685 287.866.826
Minderheidsbelang 706.571 613.778
totaal groeps vermogen 322.598.646 289.135.994
   
Langlopende schulden   
Verzekeringstechnische voorzieningen 488.970.295 449.227.570
Werknemersvoorziening 16.701.372 19.597.891
Overige langlopende schulden 12.718.333 12.375.590
Latente belastingen 2.820.608 2.886.070
totaal langlopende schulden 521.210.608 484.087.121
   
Kortlopende schulden   
Schulden uit directe verzekeringen 10.587.868 11.688.496
Schulden uit herverzekering 6.689.035 848.390
Belastingen 1.744.222 1.828.949
Overige schulden 58.123.628 62.360.242
totaal kortlopende schulden 77.144.753 76.726.077
  
totaal groepsvermogen en schulden 920.954.007 849.949.192
   
* Geconsolideerde balans per 31 december 2013 ná winstbestemming

* * Noot: De premiereserve Assuria Personeel is onder Verzekeringstechnische voorzieningen i.p.v. de Werknemersvoorziening gerubriceerd.
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening 
over de periode 1 januari - 30 juni 2014
Bedragen in Surinaamse dollars

*

 
 

 
 
 
 30 juni 2014 30 juni 2013
baten 
Premie inkomen 128.108.524 113.189.772
Herverzekeringspremie -17.239.511 -11.239.559
Netto premie inkomen 110.869.013 101.950.213
   
Gerealiseerde opbrengst beleggingen 20.322.265 18.477.749
Ongerealiseerde koersresultaten effecten 10.793.608 5.736.115
Opbrengst beleggingen 31.115.873 24.213.864
   
Overige baten 2.252.584 3.567.389
totaal baten 144.237.470 129.731.466
   
Af: Lasten   
Uitkeringen en afkopen 36.992.852 31.022.789
Verzekeringstechnische voorzieningen 42.507.579 34.958.472
Bedrijfskosten (inclusief acquisitiekosten) 35.828.823 27.997.061
Winstdeling en kortingen 5.488.288 10.350.368
Werknemersvoorzieningen 212.988 418.698
Afschrijvingen 1.298.924 1.011.315
totaal lasten 122.329.454 105.758.703
 
resultaat vóór belastingen 21.908.016 23.972.763
Inkomstenbelasting -1.012.795 73.919
resultaat ná belastingen 22.920.811 23.898.844
   
* Vanwege de overname van Gulf Insurance Ltd. per 1 april 2013 is de winst- en verliesrekening over de periode april - juni 2013 in de geconsolideerde cijfers 
opgenomen.
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening over de periode 
1 januari - 30 juni 2014 naar geografische segmenten
Bedragen in Surinaamse dollars

*
                                                                                                                                                                                                       Geconsolideerd   
 Suriname trinidad Guyana 2014 2013
             & tobago 
baten     
Netto premie-inkomen 95.522.680  14.058.661  1.287.672  110.869.013  101.950.213 
Gerealiseerde opbrengst beleggingen 19.815.456  506.809   -    20.322.265  18.477.749
Ongerealiseerde opbrengst beleggingen 10.793.608   -     -    10.793.608  5.736.115 
Overige baten  1.114.371  1.093.941  44.272  2.252.584  3.567.389 
totaal baten 127.246.115  15.659.411  1.331.944  144.237.470  129.731.466 
       
Lasten       
Uitkeringen en afkopen 30.177.705  6.724.472  90.674  36.992.852  31.022.789 
Verzekeringstechnische voorzieningen 40.708.070  1.552.985  246.524  42.507.579  34.958.472 
Bedrijfskosten (inclusief acquisitiekosten) 25.465.694  9.415.924 947.205  35.828.823  27.997.061 
Winstdeling en kortingen 5.485.050   -    3.238  5.488.288  10.350.368 
Werknemersvoorzieningen 212.988   -     -    212.988  418.698 
Afschrijvingen 917.887  318.921  62.117  1.298.924  1.011.315 
totaal lasten  103.967.394  18.012.302  1.349.758  122.329.454  105.758.703 
    
Resultaat vóór belastingen 24.278.721  -2.352.891  -17.814  21.908.016  23.972.763
Inkomstenbelasting 11.640  -892.183  -132.252  -1.012.795  73.919 
resultaat ná belastingen 24.267.081  -1.460.708  114.438  22.920.811 23.898.844
   
Het resultaat ná belastingen bestemd voor:    
Aandeelhouders van Assuria N.V 24.203.838  -1.460.708  85.828  22.828.959  23.828.212 
Minderheidsbelang 63.243   -    28.610  91.852  70.632 
resultaat ná belastingen 24.267.081  -1.460.708 114.438  22.920.811  23.898.844
 
* Vanwege de overname van Gulf Insurance Ltd. per 1 april 2013 is de winst- en verliesrekening over de periode april - juni 2013 in de geconsolideerde cijfers 
opgenomen.    
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening over de periode 
1 januari - 30 juni 2014 naar bedrijfsactiviteit
Bedragen in Surinaamse dollars

*

 
                                                                                                                                                     

                                                         beleggingen 
 Leven  Schade         & overige totaal 2014 totaal 2013
   activiteiten 

baten     
Netto premie-inkomen 43.929.937 66.939.076  -    110.869.013 101.950.213
Gerealiseerde opbrengst beleggingen 13.071.329 3.636.758 3.614.178 20.322.265 18.477.749
Ongerealiseerde opbrengst beleggingen 862.943 8.007 9.922.658 10.793.608 5.736.115
Overige baten  794.052 1.055.193 403.339 2.252.584 3.567.389
totaal baten 58.658.261 71.639.034 13.940.175 144.237.470 129.731.466
     
Lasten     
Uitkeringen en afkopen 9.162.901 27.829.951  -    36.992.852 31.022.789
Verzekeringstechnische voorzieningen 31.637.291 10.870.288  -    42.507.579 34.958.472
Bedrijfskosten (inclusief acquisitiekosten) 8.943.568 25.408.224 1.477.031 35.828.823 27.997.061
Winstdeling en kortingen 5.459.043 29.245  -    5.488.288 10.350.368
Werknemersvoorzieningen 44.502 142.998 25.488 212.988 418.698
Afschrijvingen 634.651 664.273  -    1.298.924 1.011.315
totaal lasten 55.881.956 64.944.979 1.502.519 122.329.454 105.758.703
     
resultaat vóór belastingen 2.776.305 6.694.055 12.437.656 21.908.016 23.972.763
Inkomstenbelasting  -    -1.024.435 11.640 -1.012.795 73.919
resultaat ná belastingen 2.776.305 7.718.490 12.426.016 22.920.811 23.898.844
Minderheidsbelang -49.697 107.716 33.834 91.852 70.632
resultaat aandeelhouders Assuria N.V. 2.826.002 7.610.774 12.392.182 22.828.959 23.828.212
     
* Vanwege de overname van Gulf Insurance Ltd. per 1 april 2013 is de winst- en verliesrekening over de periode april - juni 2013 in de geconsolideerde cijfers 
opgenomen.
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Geconsolideerd mutatieoverzicht Groepsvermogen 
per 30 juni 2014
Bedragen in Surinaamse dollars

 eigen  Minderheids-  totaal
  vermogen belang  
   
Stand per 1 januari 2013 243.513.346 692.680 244.206.026
Onverdeeld resultaat na belastingen 39.110.838 -103.067 39.007.771
Herwaardering andere deelnemingen 18.580.000  -    18.580.000
Consolidatie afwijkingen 2012 Assuria (GY) 171.097 57.033 228.130
Ongerealiseerde hedge valutakoersresultaten 415.571 385 415.956
Inwisseling oude SF aandelen in SRD aandelen 10  -    10
Overige (w.o. translatieverschillen en dividend groepsmaatschappijen) -161.048 -33.253 -194.301
Stand per 31 december 2013 301.629.814 613.778 302.243.592
   

Stand per 1 januari 2014 301.629.814 613.778 302.243.592
Dividend -13.107.598  -    -13.107.598
Stand per 1 januari 2014 na winstbestemming 288.522.216 613.778 289.135.994
   
Onverdeeld resultaat na belastingen 22.828.959 91.852 22.920.811
Herwaardering andere deelnemingen 11.730.110  -    11.730.110
Ongerealiseerde hedge valutakoersresultaten -261.297 -996 -262.293
Inwisseling oude SF aandelen in SRD aandelen 38  -    38
Overige (w.o. translatieverschillen en dividend groepsmaatschappijen) -927.951 1.937 -926.014
Stand per 30 juni 2014 321.892.075 706.571 322.598.646
    
In de post ‘overige’ zijn onder andere opgenomen koersverschillen (SRD 96.298) en een correctie op de cijfers van Gulf over 
voorgaande periode inzake IAS 19* (SRD 831.405).     
    
* Noot:    
IAS 19 Employee Benefits beschrijft de regels voor opname in de jaarrekening van de verplichtingen en kosten, met betrekking tot personeelsbeloningen, evenals de 
bijkomende informatie die moet worden verschaft in deze context. IAS 19 heeft specifiek betrekking op de wijze waarop de financiële consequenties van de pensioen-
regeling in de jaarverslaglegging van de onderneming tot uitdrukking dienen te worden gebracht.
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht
Vóór voorstel winstbestemming    

Bedragen in Surinaamse dollars

*

*

  30 juni 2014 30 juni 2013
Kasstroom uit operationele activiteiten    
    
Resultaat vóór belastingen  21.908.016 23.972.763
Belastingen over het resultaat  1.012.795 -73.919
Resultaat ná belastingen  22.920.811 23.898.844
Afschrijvingen  1.298.924 1.011.315
  24.219.735 24.910.159  

Aanpassingen voor:    
Mutatie eigen vermogen  -1.188.307 63.612
Ongerealiseerde herwaarderingen en koersresultaten -10.906.124 -4.599.405
Mutatie verzekeringstechnische voorzieningen 39.742.725 65.031.337
Mutatie werknemersvoorzieningen  -2.896.519 -5.160.894
Belasting latenties  -748.109 -1.885.697
    
Veranderingen in het werkkapitaal    
Mutatie kortlopende schulden (exclusief dividend) 10.187.617 20.027.464
Mutatie vlottende activa  -7.521.100 -9.675.718
  50.889.918 88.710.859

Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten    
Investeringen   -480.594.260 -437.447.488
Desinvesteringen, aflossingen en verkopen   487.119.806 350.238.399
  6.525.546 -87.209.089
    
Kasstroom uit financieringsactiviteiten    
Mutatie langlopende schulden  342.743 318.922
Inwisseling oude SF aandelen in SRD aandelen 38  -   
Dividend  -9.768.941 -10.119.708
  -9.426.160 -9.800.787
    
Mutatie liquide middelen  47.989.304 -8.299.017
    
Liquide middelen begin verslagperiode  49.007.763 64.835.027
                                   ultimo verslagperiode  96.997.067 56.536.010

* Noot: Ten opzichte van het halfjaarverslag 2013 zijn de spaarrekeningen opgenomen onder liquide middelen i.p.v. de financiële beleggingen

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Alleen die mutaties zijn in aanmerking genomen welke tot 
een wijziging in de liquide middelen aanleiding hebben gegeven.    
Herwaarderingen zijn derhalve buiten beschouwing gebleven. Het effect van valutaverschillen op de saldi van liquide middelen 
die in vreemde valuta worden aangehouden, is als koersverschil in het resultaat verwerkt.    
    



Algemeen   
Er is voor de tussentijdse financiële verslaggeving zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de in Nederland geldende bepalingen 
voor de jaarrekening van verzekeringsmaatschappijen.    
De halfjaarrapporten van Gulf Insurance Ltd. en Assuria General (GY) Inc. & Assuria Life (GY) Inc. zijn opgesteld conform 
IFRS richtlijnen. Ter harmonisatie van de grondslagen is voor de consolidatie van 2014 gekozen om (waar nodig en indien 
niet materieel afwijkend) de algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving die Assuria N.V. hanteert, voort 
te zetten. De overgang naar IFRS wordt gefaseerd uitgevoerd.  Bij het jaarverslag 2013 is reeds een aanvang gemaakt met de 
herrubrice-ring van de posten van de jaarrekening. Deze rubricering is in dit halfjaarverslag voortgezet.  
   
Grondslagen voor de opstelling   
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld op basis van historische kostprijs, aangepast met de herwaardering van bepaalde 
materiële vaste activa waarbij de waardeveranderingen via het eigen vermogen zijn verwerkt. Verder zijn de financiële activa 
– die deel uitmaken van de handelsportefeuille –, de financiële activa en passiva (inclusief derivaten) gewaardeerd tegen reële 
waarde, waarbij de waardeveranderingen via de resultatenrekening zijn verwerkt.
Voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening zijn door het management een aantal schattingen en veronderstellin-
gen gemaakt (zogenaamd professional judgement). Hoewel deze gebaseerd zijn op de kennis van het management, historische 
ervaringen en diverse andere factoren, kunnen de werkelijke resultaten afwijken van deze schattingen. De schattingen en ver-
onderstellingen worden voortdurend geëvalueerd.  De gebieden die een hogere mate van beoordeling vereisen en/of waar het 
effect van de veronderstellingen significant is voor de geconsolideerde jaarrekeningen zijn als volgt:
 
Waardevermindering van financiële activa   
Het management dient aan het einde van elke verslagperiode te bepalen of de waarde van financiële activa is afgenomen. Er 
 is sprake van waardevermindering, indien de boekwaarde van deze activa groter is dan de reële waarde en er objectieve aanwij-
zingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen.  
Voor de belegging in hypotheken wordt waar nodig een voorziening voor oninbaarheid getroffen, waarbij de reële waarde gelijk-
gesteld is aan de executiewaarde van het onderpand. Indien deze lager is dan de boekwaarde dan wordt het verschil voorzien.   
Voor de verzekeringsdebiteuren is uitgaande van de ouderdom en een inschatting van de inning van de vordering een voorzie-
ning voor oninbaarheid getroffen.   
  
Verzekeringstechnische voorzieningen   
Actuariële berekening en toetsing worden verricht op de premiereserve van levensverzekeringen en onverdiende standen van 
schade- en medische verzekeringen.    
De te betalen schaden betreft een voorziening voor de per balansdatum nog niet afgewikkelde schaden. Vaststelling geschiedt 
stelselmatig post voor post, rekening houdend met de ten tijde van het vaststellen van deze voorziening nog niet gemelde 
schadegevallen. De toereikendheid van deze voorzieningen wordt actuarieel getoetst (jaarlijks en halfjaarlijks).  
   
Grondslagen van waardering   
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hierna een andere waarderingsgrondslag wordt vermeld. 
Waar nodig is een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht.   
  
Materiële	vaste	activa  
Onroerende goederen   
De onroerende goederen worden gewaardeerd tegen de actuele waarde, verminderd met eventuele bijzondere waardevermin-
deringsverliezen. De actuele waarde is gebaseerd op interne taxaties, die in de regel van recente datum zijn doch niet ouder dan 
vijf jaar. Investeringen gepleegd na de laatste bekende taxatie worden tot aan de eerst volgende taxatie geactiveerd op basis van 
aanschafwaarde. Voor herwaarderingen wordt een herwaarderingsreserve gevormd. Omdat het niet in het voornemen van de 
onderneming ligt het onroerend goed te vervreemden, is er geen voorziening voor latente belastingverplichtingen gevormd.
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Toelichting op de geconsolideerde balans per 30 juni 2014 en 
de geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste 
halfjaar 2014



Bedrijfsmiddelen   
De bedrijfsmiddelen betreffen bedrijfsvoertuigen, inventarissen, hard- en software en worden gewaardeerd tegen aanschafkosten 
verminderd met de lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur.   
Afschrijvingen worden berekend vanaf de datum van verwerving of ingebruikname van het actief. De gehanteerde afschrij-
vingspercentages zijn als volgt:   
Bedrijfsvoertuigen 20,0% 
Inventarissen 33,3% 
Hard- en software 20,0%  
  
Grondslagen voor resultaatbepaling   
In de winst- en verliesrekening worden baten en lasten verantwoord die gedurende het boekjaar voortvloeien uit bedrijfsacti-
viteiten. Hierbij wordt rekening gehouden met vooruitontvangen en nog te ontvangen posten, alsmede met vooruitbetaalde 
en nog te betalen kosten. De beschrijving van de grondslagen voor de resultaatbepalingen zijn mede in de toelichtingen op de 
balansposten opgenomen.
  
Grondslagen van valuta-omrekening   
Elke groepsmaatschappij maakt gebruik van de voor haar geldende functionele valuta, zijnde de valuta van het land waarin de 
vennootschap actief is. Bij de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening worden de verschillende valutasoorten omgere-
kend naar de functionele valuta van Assuria N.V. te weten de Surinaamse dollar.   
Koersverschillen ontstaan door de omrekening van de activa en passiva van de buitenlandse deelnemingen tegen de koers per 
balansdatum en worden opgenomen onder het eigen vermogen.     
    
De per balansdatum gehanteerde wisselkoersen zijn:   30 juni 31 december 
   2014 2013
USD = SRD 3,350   3,350 
Euro = SRD  4,570   4,627 
GYD (per 100) = SRD  1,617   1,619 
TTD = SRD  0,518   0,522 
   
Investeringen, beleggingen, alsmede baten en lasten voortvloeiende uit transacties in vreemde valuta gedurende de verslag-
periode, worden omgerekend tegen de eindemaandkoersen zoals geïndiceerd door de Centrale Bank van Suriname.  
Monetaire balansposities in vreemde valuta worden worden omgerekend tegen de wisselkoers per balansdatum zoals geïn-
diceerd door de Centrale Bank van Suriname.   
De omrekeningsverschillen die uit het vorenstaande voortvloeien, worden in de Winst- en Verliesrekening als ongerealiseerde 
koersresultaten verwerkt onder het hoofd ‘overige baten’.   
   
Grondslagen voor consolidatie   
Dochterondernemingen zijn alle entiteiten waar Assuria N.V. - direct of indirect- beslissende zeggenschap heeft over het 
 financiële en operationele beleid. Dochterondernemingen worden volledig geconsolideerd vanaf de datum waarop de beslis-
sende zeggenschap is overgedragen aan Assuria N.V. Alle intercompany saldi, transacties, baten en lasten zijn per balansdatum 
volledig geëlimineerd.

Het minderheidsbelang is het deel van het eigen vermogen in een dochteronderneming dat aan derden behoort.

Assuria N.V. heeft via een joint venture-overeenkomst 50% aandeel in DSB - Assuria Vastgoed Maatschappij N.V.. Voor deze 
vennootschap is partiele consolidatie toegepast. Dit houd in dat de activa en passiva voor 50% in de consolidatie zijn betrokken, 
waardoor het joint-venture belang van derden niet separaat tot uiting wordt gebracht.
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Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 
over de periode 1 januari - 30 juni 2014
Bedragen in Surinaamse dollars

 1e halfjaar 2014  1e halfjaar 2013* 
baten  
bruto premies  
Levensverzekering 45.038.134 47.844.172
Schadeverzekering 83.070.390 65.345.600
totaal premie-inkomen 128.108.524 113.189.772
  
Herverzekeringspremies  
Levensverzekering -1.108.197 -861.650
Schadeverzekering -16.131.314 -10.377.908
totaal herverzekeringspremies -17.239.511 -11.239.559

 110.869.013	 101.950.213
Opbrengst beleggingen  
Effecten 5.544.418 5.452.473
Hypothecaire leningen 6.732.060 7.017.873
Termijndeposito’s 6.523.501 4.463.607
Schatkistpapier 179.354 181.731
Leningen op schuldbekentenis 829.121 1.005.703
Overige beleggingen 513.811 356.363
Gerealiseerde opbrengst beleggingen 20.322.265 18.477.750
Ongerealiseerde opbrengst effecten 10.793.608 5.736.115
Totaal	opbrengst	beleggingen	 31.115.873	 24.213.864
	 	
Overige	baten	 2.252.584	 3.567.389
	 	
totaal baten 144.237.470 129.731.466

Uitkeringen en afkopen  
Levensverzekering 9.162.901 7.805.583
Schadeverzekering 27.829.951 23.217.206
totaal uitkeringen en afkopen 36.992.852 31.022.789

Verzekeringstechnische voorzieningen  
Levensverzekering 31.637.291 28.740.332
Schadeverzekering 10.870.289 6.218.140
totaal verzekeringstechnische voorzieningen 42.507.579 34.958.472

bedrijfskosten (inclusief acquisitiekosten)  
Salarissen en overige personeelskosten 13.421.378 10.763.604
Sociale lasten 1.840.465 1.651.443
Overige kosten 11.816.365 8.465.561
Acquisitiekosten 8.750.615 7.116.453
totaal bedrijfskosten 35.828.823 27.997.061
  
* Vanwege de overname van Gulf Insurance Ltd. per 1 april 2013 is de winst- en verliesrekening over de periode april - juni 2013 in de geconsolideerde cijfers 
opgenomen.  

 

  
 



Aan:  de Aandeelhouders, Raad van Commissarissen en Directie van Assuria N.V.

Opdracht 

Wij hebben de in dit halfjaarrapport opgenomen geconsolideerde tussentijdse financiële informatie over de periode 1 januari 
tot en met 30 juni 2014, van Assuria N.V., bestaande uit de geconsolideerde balans, de geconsolideerde winst- en verliesreke-
ning en het geconsolideerde kasstroomoverzicht met de toelichting beoordeeld. Het bestuur van de vennootschap is verant-
woordelijk voor het opstellen 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 geconsolideerde tussentijdse financiële informatie verricht in overeenstemming met  
Standaard 2410 van onze beroepsregels “Het beoordelen van tussentijdse financiële informatie door de openbaar accountant 
van de entiteit”. 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 beoorde-
lingswerkzaamheden. 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 
controleverklaring 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 tot en met 30 juni 2014 niet, in alle van materieel belang zijnde aspecten, is  
opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor tussentijdse financiële verslaggeving.

Paramaribo, 10 september 2014

bdO Assurance N.V.
Namens deze

w.g. W.K. Achthoven RA  w.g. Drs. R. Abrahams RA
           

Beoordelingsverklaring
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Assuria verzekert haar klanten levering van kwaliteitsproducten en kwaliteitsservice 
conform hun wensen, binnen haar algemene beleid en de algemene leveringsvoorwaarden.   
Het kwaliteitssysteem, toegewijde en gekwalificeerde medewerkers staan garant 
voor continue kwaliteitsverbeteringen.       
         
Assuria:         
-  leeft alle Wet- en Regelgeving en de eigen bedrijfsprocedures na   
-  communiceert het kwaliteitsbeleid door aan alle medewerkers en   
   biedt ondersteuning aan de uitvoering hiervan   
-  stelt de middelen beschikbaar om de processen effectief en efficiënt uit te voeren
-  staat altijd open voor ideeën om de kwaliteit te verbeteren.   

Kwaliteitsbeleid Assuria
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Assuria N.V.
Assuria Levensverzekering N.V.
Assuria Beleggingsmaatschappij N.V.
Grote	Combéweg	37	P.O.B.	1030
Paramaribo,	Suriname
Telefoon		477955	/	473400				
Fax	472390

Assuria Schadeverzekering N.V.
Assuria Medische Verzekering N.V.
Henck	Arronstraat	5-7	P.O.B.	1501
Paramaribo,	Suriname
Telefoon		477955	/	473400				
Fax	476669	/	470895

Assuria Insurance Walk In Zuid
Lalla	Rookhweg	79,	unit	9
Paramaribo,	Suriname
Telefoon:	463035

Assuria Insurance Walk In Noord
Jozef	Israelstraat	35,	Unit	9-10
Paramaribo,	Suriname
Telefoon:	473400	

Assuria Insurance Walk Lelydorp
De	Craneweg	2
Wanica,	Suriname
Telefoon:	473400

Assuria Filiaal Nickerie
R.P.	Bharosstraat	68	P.O.B.	6096
Nieuw	Nickerie,	Suriname
Telefoon	0231911	/	0231757			
Fax	0231912

Rondeau Holdings N.V.
Schottegatweg	Oost	32	P.O.B.	4799
Curaçao

E-mail:	assuria@sr.net
Website:		www.assuria.sr

Assuria Life (GY) Inc.  
Assuria General (GY) Inc.
Lot	78	Church	Street	 	 	
South	Cummingsburg,	 	 	
Georgetown,	Guyana	 	 	
P/O.Box	10267		 	
Telephone	226-7052	/	226-7074			
Fax	226-7123	 	 	
E-mail:	guyana@assuria.sr	 	 	
	 	 	
Gulf Insurance Limited		 	
1	Gray	Street	&	Tragarete	Road	 	 	
St.	Clair.	Port	of	Spain	 	 	
Trinidad,	West	Indies	 	 	
Telephone	(868)	622-5878			
Fax	(868)	628-0272/2167	 	 	
E-mail:	info@gulfinsuranceltd.com	 	
Website:	www.gulfinsuranceltd.com	 	
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