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Assuria N.V. is een toonaangevende en solide financiële 
instelling die zekerheid biedt aan de particuliere en zake-
lijke markt.

Wij bedienen onze klanten met een breed assortiment van 
excellente verzekeringsproducten en financiële diensten 
waar deskundigheid achter staat.

Wij verzekeren een klantvriendelijke, effectieve en efficiënte 
dienstverlening.

Wij zijn een betrouwbare en financieel gezonde partner 
voor onze relaties, aandeelhouders en medewerkers. 

Dit VerzekereN Wij!

Fusie
Filialen Assuria Suriname | Assuria goes international | Effectenbeurs | Assuria aandeel-
houder DSB |  ISO-certificering | Innovaties: Facebook, website, iAgents, iClient, mobile app  | 
Product-/dienstontwikkelingen

Mission Statement
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Directie Assuria

V.l.n.r.: S. Nandpersad, M.r. Merhai, S. Smit, A.k. Achaibersing, D.r. Parbhudayal
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Overzicht van de directie, stafleden en junior stafleden 
per 20 mei 2016

assuria N.v.:
Drs. S. Smit  
Hoofddirecteur

A.k Achaibersing MBA  
Directeur

Drs. M.r. Merhai AAG  
Directeur

Drs. D.r. Parbhudayal AAG   
Adjunct - directeur

Drs. S. Nandpersad AAG  
Adjunct - directeur

gulf iNsuraNCe limiTeD:
j. Clarke C.F.A.  
Chief Executive Officer 

assuria life (gY) iNC.
assuria geNeral (gY) iNC.
Y. Arjune  
General Manager 

C.H. Muntslag                 
Operations Manager 

assuria life (T&T) limiTeD:
C. Henriques 
MBA CPCU ArM ALCM Dip. ins.   
Managing Director
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C.r. karwofodi MBA  
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Commercial Manager
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Drs. G. Liauw kie Fa rA CiSA 
Group Financial Controller

Mw. S.r Madari Bec.  
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Corporate Secretary
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Manager Information & Communication 
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Mw. S. L. Pawirodikromo Bec. 
Stafmedewerker E-Business 

A.G.M. Pijpers MBA  
Manager Policy Administration Medical 
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Stafmedewerker Actuarial Services  
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Stafmedewerker Claims Administration 
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O. Sewsaransing             
Branch Manager Insurance Walk In 

S. Sheoratan BA   
Group Manager Information & 
Communication Technology 

Mw. L.A. tapessur MSc. AAG PrM 
Manager Actuarial Services
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B.k.t. tsang Bec.    
Branch Manager Insurance Walk In
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Manager Claims Administration General
 
F.  Woodly     
Manager Sales and Operations Life
   
JuNiOr sTafleDeN:
Mw. N. Buitenman Beng   
Coordinator Business Intelligence & Support
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Unit Manager Customer Service
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r. rozenblad Bec.    
Unit Manager Insurance Walk in    
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Unit Manager Insurance Walk in 
                                                                         
Mw. r.Vroom - Orie Bec.   
Coordinator Finance



2015 2014* 2013 2012 2011
Balans
Balans totaal 1.389.296 973.698 855.838 710.047 603.215
Beleggingen 1.143.757 788.653 702.132 584.004 534.958
technische voorzieningen** 901.508 496.260 458.577 352.669 328.347
eigen vermogen 306.060 359.233 297.783 244.206 203.421
risicodragend vermogen 305.142 358.611 297.169 243.513 202.952

resultaten
Bruto premies levensverzekering 119.856 71.541 78.027 59.715 76.268
Bruto premies schadeverzekering 228.780 160.930 132.819 88.916 76.886
Uitgaande herverzekeringspremies -46.243 -40.102 -26.557 -12.822 -9.501
Gerealiseerde opbrengst beleggingen 58.824 48.201 41.252 36.274 33.009
Ongerealiseerde opbrengst beleggingen 3.633 13.940 10.156 9.187 3.111
Overige baten (exclusief valutakoersverschillen gebonden beleggingen) 36.978 5.279 3.576 4.591 14.021
Valutakoersverschillen gebonden beleggingen 63.426 -1.976 893 316 26.305
Totaal baten 465.251 257.811 240.167 186.177 220.099

Uitkeringen en afkopen 156.978 78.296 71.747 50.433 48.191
Mutatie technische voorzieningen 140.159 38.730 51.929 40.260 82.919
Bedrijfskosten (inclusief acquisitiekosten) 105.100 77.441 65.865 48.388 44.113
Winstdeling en kortingen 14.207 10.203 11.541 8.752 9.565
Mutatie werknemersvoorzieningen -1.923 1.392 776 2.934 8.819
Afschrijvingen 7.253 2.355 2.249 1.459 769
Totaal lasten 421.774 208.417 204.107 152.226 194.376

Winst vóór belastingen
Levensverzekering 19.692 9.631 8.030 7.777 8.715
Schadeverzekering 28.574 18.985 11.398 11.695 7.144
Overige activiteiten -4.790 20.778 16.631 14.479 9.864
Totaal winst vóór belastingen 43.476 49.394 36.059 33.951 25.723

Nettowinst 43.901 45.860 34.504 33.139 24.865
Dividend 12.125 14.943 13.108 11.797 8.651
Pay-out ratio 28% 33% 38% 34% 35%

Cijfers per aandeel van nominaal srD 0,10 In Surinaamse Dollars

Nettowinst 6,70 7,00 5,26 5,06 3,79
Dividend 1,85 2,28 2,00 1,80 1,32
eigen vermogen 46,70 54,81 45,44 37,26 31,04
Beurskoers ultimo 94,75 105,00 95,75 78,00 46,00

verloop van de geplaatste aandelen in aantallen
Aantal geplaatste aandelen per 1 januari 6.553.801 6.553.801 6.553.800  6.553.799 6.553.711
Aantal stock aandelen/omwisseling  -    -   1  1 88
Totaal geplaatste aandelen per 31 december 6.553.801 6.553.801 6.553.801 6.553.800 6.553.799

Bij de beoordeling van de resultaten van 2014 moet rekening worden gehouden met het effect van Assuria Life (T&T) Ltd. (voorheen Mega Insurance Ltd.) die vanaf januari 2015 deel 
uitmaakt van de Assuria-groep. 

De beurskoers bedroeg per 19-05-2016 SRD 94,75      
De cijfers per aandeel zijn gebaseerd op het geplaatst aandelenkapitaal exclusief het stockdividend over desbetreffend jaar.
  
 *  In de vergelijkende cijfers 2014 zijn enkele posten geherclassificeerd. Verwezen wordt naar de geconsolideerde balans en geconsolideerde winst - & verliesrekening. 

** De methodes voor de berekening van de verzekeringstechnische voorzieningen zijn in 2015 aangepast. Het effect van deze wijzigingen is per 1 januari 2015 ten laste van het vermo- 
   gen verwerkt. De vergelijkende cijfers zijn om praktische redenen niet aangepast. 

   
 

 

kerncijfers
Bedragen in Surinaamse Dollars
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Assuria N.V. is binnen de verzekeringssector het grootste 
concern in Suriname. 
Per 31 december 2015 is Assuria de houdstermaatschap-
pij van de aandelen van Assuria Levensverzekering N.V., 
Assuria Schadeverzekering N.V., Assuria Medische  
Verzekering N.V., Assuria Beleggingsmaatschappij N.V.,  
Aarvina trading N.V. en DSB-Assuria Vastgoed Maat- 
schappij N.V. (50%). 

Via haar werkmaatschappijen biedt Assuria levens- en 
schadeverzekeringen aan, waaronder risico-, spaar- en 
pensioenverzekeringen, verkeer-. woon-, reis- en ziekte-
kostenverzekeringen. 
Assuria is een grote institutionele belegger. zij heeft sub-
stantiële belangen in een aantal vooraanstaande lokale be- 
drijven. Verder belegt zij op de internationale kapitaalmarkt. 
tevens is zij actief op het gebied van hypothecaire leningen 
en projectontwikkeling.

De geschiedenis van het concern gaat terug tot 1889 
toen de eerste Nederlandsche in Suriname haar eerste 
agentschap vestigde. in de loop der jaren zijn gevestigde 

maatschappijen als Olveh, Ago, Manulife, Nieuwe eerste 
Nederlandsche, SUrAM, NeN Schadeverzekering, De  
Nationale, eNNA en NiFM deel gaan uitmaken van wat 
thans de Assuria-groep is.

Vanaf maart 2012 is Assuria actief in Guyana via haar 
dochtermaatschappijen Assuria General (GY) inc. en  
Assuria Life (GY) inc. Deze maatschappijen bieden brand-, 
verkeer-, aansprakelijkheids-, levens- en pensioenverzeke- 
ringen aan op de Guyanese verzekeringsmarkt.

Vanaf april 2013 is Assuria ook actief op trinidad & tobago 
via Gulf insurance Ltd.
Deze maatschappij biedt schadeverzekeringen aan op  
trinidad & tobago en diverse Caribische eilanden.

in januari 2015 heeft Assuria een meerderheidsbelang 
in Mega insurance Company Ltd. verkregen. Deze maat- 
schappij is actief op trinidad & tobago en biedt levens- 
verzekeringen aan.
De naam van Mega insurance Company Ltd. is gewijzigd in 
Assuria Life (t&t) Ltd. 
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WiJ ziJN De eersTe 
die met een particuliere ziektekostenverzekering op de markt kwam (Azpas), 

de eerste met een beleggingsverzekering, 
de eerste met een schadebrigade voor assistentie bij aanrijdingen, 

de eerste met het ‘walk in’ concept en de eerste met een mobile app

Profiel Assuria

Product-/dienstontwikkelingen
Fusie | Filialen Assuria Suriname | Assuria goes international | Effectenbeurs | Assuria aandeel-
houder DSB |  ISO-certificering | Innovaties: Facebook, website, iAgents, iClient, mobile app   
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algemeeN

Met genoegen rapporteren wij over de activiteiten van de 
raad van Commissarissen in 2015.
De vennootschap heeft in 2015 in haar grootste markt,  
Suriname, onder invloed gestaan van ontwikkelingen en 
omstandigheden die alles behalve positief genoemd kun-
nen worden. Ondanks een forse toename van zowel het 
premie inkomen als ook de kosten is de toename van 
het resultaat in belangrijke mate beïnvloed door valuta 
koersresultaten als gevolg van de devaluatie van de Suri-
naamse munt in november 2015. Het behoeft geen betoog 
dat dit resultaat niet een reële groei van de winst weer-
spiegelt. toch heeft de vennootschap belangrijke zaken 
kunnen realiseren die van belang zijn voor de lange termijn 
groei en ontwikkeling van de Assuria Groep. Genoemd 
kunnen worden het Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 en 
het Assuria Corporate Governance reglement.  

De raad van Commissarissen heeft haar taken verricht 
met in achtneming van de statuten van de vennootschap 
en de geldende regelgeving in Suriname. zij heeft de  
Directie geadviseerd aangaande relevante zaken en heeft 
toezicht gehouden op de verrichtingen van de Directie in 
relatie tot de gestelde doelen.
De Directie heeft de raad regelmatig geïnformeerd, zowel  
mondeling als schriftelijk over belangrijke transacties, in-
vesteringen en ontwikkelingen binnen de vennootschap-
pen van de Assuria Groep.
De raad wordt met name geïnformeerd over de ontwikke- 
ling van de resultaten, de financiële positie van de Groeps- 
vennootschappen en de risico’s van de bedrijfsvoering.

Corporate governance
Het Corporate Governance reglement is op 18 december 
2015 door de raad van Commissarissen goedgekeurd. Het 
reglement schept een eenduidig kader voor het besturen 
van en toezicht houden op onze verzekeringsbedrijven die 

opereren in verschillende jurisdicties. in de komende perio- 
de zullen de Charters en de Commissies genoemd in het 
reglement geformuleerd worden, respectievelijk in wer-
king treden.

Overleg en besluitvorming
De raad van Commissarissen heeft 19 vergaderingen ge-
houden in 2015. in de vergaderingen zijn op regelmatige 
basis behandeld de financiële rapportages, begrotingen, 
marktontwikkelingen en beleggingen. Andere onderwer-
pen zijn geweest: management letter van de accountant, 
corporate governance, actuarieel rapport, sociaal jaarver-
slag, productontwikkeling, automatisering en buitenlandse 
deelnemingen. De raad heeft in een aantal vergaderingen 
de opzet en haalbaarheid van het project Hermitage beoor-
deeld en besproken. Op grond van een marketing studie is 
de opzet aangepast en is de verdere ontwikkeling van het 
project gesanctioneerd. Het Meerjarenbeleidsplan 2016-
2020 is in verschillende vergaderingen door de Directie 
en ook door de Directies van de buitenlandse vestigingen 
gepresenteerd en besproken.     
in de raadsvergadering die gehouden is op 18 decem-
ber 2015 is de finale versie van het Meerjarenbeleidsplan 
2016-2020 alsook de begroting 2016 door de Directie ge- 
presenteerd en goedgekeurd.

De beloning van de Directie is geëvalueerd en aangepast 
door de raad van Commissarissen, vertegenwoordigd door  
de President-Commissaris, op 24 april 2015.

Wijzigingen Directie en Bestuurders
Het Directie team van Assuria N.V. is ongewijzigd.
De heer H. Parmesar is benoemd tot lid van de Board of 
Directors van Assuria General (GY) en Assuria Life (GY); 
zijn benoeming moet nog gesanctioneerd worden door de 
Bank of Guyana.
in de samenstelling van de Board of Directors van Gulf is 
er geen wijziging gekomen. 

Verslag van de raad van Commissarissen
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Bij Assuria Life (t&t) is de heer A.tom Yew uitgetreden als 
boardmember en is de CeO de heer Henriques toegetreden 
tot de Board.

Wijzigingen raad van Commissarissen
in de Algemene vergadering van Aandeelhouders gehouden  
op 8 mei 2015 zijn op grond van artikel 7 lid 5 van de sta- 
tuten de heer j.j. Healy en mevrouw M.A. ramsundersingh  
afgetreden; zij hebben zich herkiesbaar gesteld. De verga- 
dering heeft beide kandidaten bij acclamatie herbe- 
noemd als leden van de raad van Commissarissen. 

functioneren van de raad van Commissarissen en de 
Directie
De raad van Commissarissen heeft op grond van een self 
assessment uitgevoerd door de individuele raadsleden 
haar functioneren beoordeeld. Het functioneren van de 
raad is door haar leden goed bevonden maar vatbaar 
voor verbetering. De raad zal in de komende periode aan-
dacht besteden aan de opvolging van de Hoofddirecteur, 
implementatie van het Corporate Governance reglement, 
de verdere ontwikkeling van het risk Management beleid 
en het toezicht op de buitenlandse vestigingen. De raad 
zal op de door haar geïdentificeerde gebieden trainingen 
volgen. 
De raadsvergaderingen werden goed bezocht en de raads-
leden hebben actief geparticipeerd in de besluitvorming. 

De raad beoordeelt de prestatie van de Directie als te zijn 
goed, in acht genomen de doelen die gesteld waren voor 
2015. 

strategische Doelstellingen en risico’s
De vennootschap heeft in december 2015 het Meerjaren- 
beleidsplan 2016-2020 aangenomen waarin de strate- 
gische doelstellingen voor de periode zijn aangegeven.

Deze zijn onder andere:
- in de verzekeringssector in Suriname het grootste 
  concern blijven qua omzet, winst en bruto verzeke- 
 ringsresultaat
- in Guyana financieel gezonde verzekeringsbedrijven 
  hebben
- Op trinidad & tobago onze schade en levenbedrijven 
  geïntegreerd laten opereren onder het merk ‘Assuria’

- in al onze markten onze dienstverlening afstemmen op 
  de behoefte van de klant
- kosten effectief beheersen

De risico’s worden op verschillende niveaus binnen de 
bedrijven beheerst. een belangrijk onderdeel van risico-
beheersing is de actuariële certificering. Op 22 mei 2015 
heeft de Manager van de Afdeling Actuarial Services,  
mevrouw L. tapessur MSc. AAG PrM aan de raad gerap- 
porteerd met betrekking tot de actuariële certifi- 
cering van het levenbedrijf door de externe actuaris Buck  
Consultants N.V.
De externe actuaris concludeerde dat de voorzieningen 
getroffen op basis van de bevindingen van de afdeling  
Actuarial Services adequaat zijn en dat daardoor de finan- 
ciële positie van Assuria Levensverzekering N.V. ruim vol-
doet aan de dekkingsgraadvereisten volgens het model 
van de Centrale Bank van Suriname alsook aan die van de 
Solvency 1 richtlijn die geldt binnen de europese Unie.
in de beginjaren van de ontwikkeling van het levenbedrijf 
Assuria Life (GY) te Guyana zal het nodig zijn om middels 
kapitaalinjecties het vermogen op peil te houden. Verrui- 
ming van het kapitaal zal binnenkort plaatsvinden. in 2016 
zal er een onderzoek gedaan worden door een externe ac-
tuaris naar de toereikendheid van de getroffen technische 
voorzieningen.
De Afdeling Actuarial Services heeft een actuarieel rapport 
uitgebracht met betrekking tot Assuria Medische Verzeke- 
ring N.V. en Assuria Schadeverzekering N.V.
De bevindingen waren dat de financiële positie van Assuria 
Medische Verzekering N.V. en Assuria Schadeverzekering 
N.V. als goed gekwalificeerd kunnen worden op basis van 
de Solvency 1 richtlijn en voldoen aan de richtlijnen van de 
toezichthouders.
tevens zijn de technische en schadevoorzieningen van alle 
non- Life portefeuilles beoordeeld en zijn er aanbevelingen 
gedaan. 
in het kader van de overgang van de rapportage conform 
iFrS is de wijze van bepaling van de verzekeringstech-
nische voorzieningen in 2015 aangepast. Dit heeft geleid 
tot hogere reserves.
Aan de andere kant is het eigen vermogen gedaald van-
wege de afbouw van de egalisatiereserve als gevolg van de 
wijziging van de Wet inkomstenbelasting.
Deze twee factoren hebben als consequentie gehad dat de 
solvabiliteitsratio’s zijn afgenomen.
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er wordt evenwel nog altijd voldaan aan de minimum 
vereisten.
 
Dividendbeleid
Het beleid van de vennootschap is om een dividend van 
ongeveer 35% van de nettowinst uit te keren. Dit stelt de 
vennootschap in staat om middels de ingehouden winsten 
het risicokapitaal van de vennootschap op een niveau te 
houden ter waarborging van de solvabiliteit en om de ex-
pansie van het bedrijf te financieren.

Jaarrekening en voorstel winstverdeling
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 4 van de sta- 
tuten hebben wij de jaarrekening 2015 doen onderzoeken 
en wij adviseren u deze jaarrekening zoals zij u tezamen 
met de accountantsverklaring van BDO Assurance N.V. is 
aangeboden, vast te stellen. 
De geconsolideerde winst vóór belastingen bedraagt  
SrD 43.475.923. 
Bij de bepaling van de belastingen wordt rekening gehou- 
den met verrekenbare verliezen. Uit dien hoofde kunnen 
belastingvorderingen ontstaan. De winst na belastingen 
komt daardoor uit op SrD 43.984.983. Na aftrek van het 
minderheidsbelang van derden ad SrD 84.059 rest ter ver-
deling een bedrag ad SrD 43.900.924. 
Met het voorstel van de Hoofddirectie om uit deze netto- 
winst een dividend uit te keren van SrD 12.124.531 in  
contanten, zijnde SrD 1,85 per aandeel kunnen wij ons 
verenigen. Aan interim-dividend is reeds betaalbaar 
gesteld SrD 0,60 per aandeel. Als slotdividend zal der- 
halve SrD 1,25 per aandeel worden uitgekeerd. 
evenzo kunnen wij ons verenigen met het voorstel om 
SrD 31.776.393 toe te voegen aan de reserve.

Wij adviseren u deze voorstellen van de Hoofddirectie 
goed te keuren.

Benoemingen
Volgens het door de raad van Commissarissen opge-
maakte rooster van aftreden, zoals bepaald in artikel 7 lid 
5 van de statuten zijn aan de beurt om af te treden de heer 
Drs. A.A. Brahim en mevrouw Mr. Marja i.Vos. Wij stellen 
u voor hen te herbenoemen.

vergoeding van de raad van Commissarissen
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt het 
honorarium van de raad van Commissarissen vast. Het 
honorarium van de raad van Commissarissen bedraagt 
SrD 90.000 per jaar en is voor het laatst op 09 mei 2014 
vastgesteld. 

Wij zeggen de Directie, staf en overige medewerkers har-
telijk dank voor hun inzet en toewijding in het afgelopen 
jaar.

Paramaribo, 20 mei 2016 

rAAD VAN COMMiSSAriSSeN

j.j. Healy jr., President
Mr. Marja i. Vos
A.k. jagesar MBA
Drs. A.A. Brahim
ir. W.r. ramautarsing
Mr. M.A. ramsundersingh
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algemeeN

De Surinaamse economie is in moeilijk vaarwater terecht 
gekomen.

De oorzaak moet niet alleen gezocht worden in de lage  
prijzen voor onze belangrijkste exportproducten goud en 
olie, maar ook in het onverantwoorde uitgavenpatroon 
van de Overheid.

te laat heeft de regering ingezien dat door de daling van 
de staatsinkomsten de tering naar de nering gezet moest 
worden.

een goed initiatief om een Sovereign Wealth Fund in te 
stellen, waaruit in moeilijke tijden geput kon worden, is niet 
tot uitvoering gebracht. De desbetreffende concept-wet is 
na de eerste behandeling in de Nationale Assemblee jam-
mer genoeg door de regering teruggenomen.

De wetten die in het vierde kwartaal van 2014 in het kader 
van het Sociaal zekerheidsstelsel in werking zijn getreden  
(Wet Algemeen Pensioen 2014, Wet Nationale Basiszorg- 
verzekering en Wet Minimum Uurloon), zijn - hoe goed 
ook bedoeld - op het verkeerde moment gekomen. Als 
land kunnen wij ons de voorzieningen die met deze wetten 
geregeld worden financieel nog niet permitteren.

De internationale rating agencies Fitch ratings en Standard  
& Poors verlaagden onlangs de rating voor Suriname  
van BB- naar B+. Het vooruitzicht is veranderd van ‘’sta-
biel’’ naar ‘’negatief’’. De neerwaartse bijstelling is vooral 
gebaseerd op een aanmerkelijke verslechtering van de 
deviezenpositie van Suriname, een verslechtering van 
de betalingsbalans en een forse toename van de schuld- 
positie van de Staat.

De staatshuishouding is dusdanig ontregeld dat de  
regering de hulp van het internationaal Monetair Fonds 
(iMF) heeft ingeroepen voor steun.

Volgens een verklaring van het iMF hebben de sterk 
gedaalde prijzen voor goud en olie geleid tot grote fiscale 
tekorten en een sterke afname van de monetaire reserve, 
wat er toe geleid heeft dat Suriname in een recessie is be-
land. Het iMF is evenwel optimistisch dat op middellange 
termijn de vooruitzichten voor de Surinaamse economie 
er gunstig uitzien als gevolg van de investeringen in de 
goud- en oliesector.

De onderhandelingen met het iMF over een pakket van 
maatregelen als conditie voor het verstrekken van beta- 
lingsbalanssteun zijn bij het schrijven van dit verslag in af- 
rondende fase. Duidelijk is dat de maatregelen een negatie- 
ve impact zullen hebben op de koopkracht van de burgers. 

De neergang in de Surinaamse economie werd pas goed 
manifest in het laatste kwartaal van 2015.

De Centrale Bank van Suriname devalueerde op 18 no-
vember 2015 de Surinaamse dollar; de notering ging van 
SrD 3,35 voor USD 1,00 naar SrD 4,04.

De beoogde stabiliteit op de valutamarkt werd evenwel 
niet bereikt. De discrepantie tussen de vrije marktkoers 
en de koers van de Centrale Bank van Suriname bleef sig-
nificant. ten einde een betere reflectie te krijgen van de 
waarde van de Surinaamse munt begon de Centrale Bank 
van Suriname in februari 2016 met valutaveilingen. De 
koers schoot omhoog naar ca. SrD 5,60 voor USD 1,00. 
Maar ook met dit veilingsysteem bleef de grote discre- 
pantie met de vrije marktkoers bestaan.

Op 10 mei 2016 heeft de Centrale Bank van Suriname de 
vrije markt voor deviezenhandel in werking doen treden. 



De wisselkoers wordt voortaan door de werking van vraag- 
en aanbodmechanisme bepaald. De Centrale Bank stelt 
dagelijks op basis van de gewogen gemiddelde wissel- 
koers van valutatransacties door de banken en de cam-
bio’s een koers vast die dan beschouwd wordt als de offi-
ciële wisselkoers. Bij het schrijven van dit verslag bedroeg 
die koers SrD 6,64 voor USD 1,00.

De inflatie nam na de devaluatie een enorme vlucht. De 
(12-maands) inflatie bedroeg in het verslagjaar 25,1% (in 
2014: 3,9%).

De staatsschuld is in 2015 fors toegenomen en over-
schreed de grens van 50% van het Bruto Binnenlands 
Product (BBP). Volgens de wet mag de totale schuld niet 
meer bedragen dan 60% van het BBP. in 2016 werd een 
wijziging van de Wet op de Staatsschuld van kracht, waar-
door de leencapaciteit van de staat verruimd werd. De  
staat zal bij het benutten van de leenruimte rekening moe-
ten houden met zijn terugbetalingsmogelijkheden omdat 
het niet op tijd aflossen van schulden kan leiden tot grote 
schade, onder andere reputatieschade.

De Surinaamse economie had in het verslagjaar met meer 
tegenvallers te maken. zo beëindigde Suralco definitief 
haar mijnbouwactiviteiten in Suriname; werd de raffinade-
rij van Staatsolie Maatschappij Suriname geconfronteerd 
met problemen die geleid hebben tot een initieel lagere 
productie van diesel en gasoline dan verwacht; en werd de 
bananensector getroffen door een ziekte aan de aanplant.

De verwachtingen voor de Surinaamse economie voor 
2016 zijn niet positief.

Ook al stijgen de grondstoffenprijzen, zal het een paar jaar 
duren voordat herstel zichtbaar wordt, omdat de crisis 
niet conjunctureel van aard is maar een structureel karak-
ter heeft gekregen. 

De verzeKeriNgsBeDriJfsTaK

egalisatiereserve
in vorige jaarverslagen is vaker aan de orde gesteld het 
voornemen van de regering om de fiscale faciliteit tot 
het vormen van een egalisatiereserve af te schaffen. De 

verzekeraars hebben enkele jaren geleden reeds aange-
geven ermee in te stemmen dat de verdere opbouw van 
de egalisatiereserve wordt stopgezet en dat zij worden be-
last zoals elke andere onderneming, namelijk op basis van 
een tarief van 36% van de belastbare winst. De verzeker-
aars verzetten zich echter tegen de afbouw van de reeds 
gevormde egalisatiereserve en zeker wanneer dat in een 
kort tijdsbestek zou moeten plaatsvinden. 

Het was dan ook een onaangename verrassing toen be- 
kend werd dat de regering een wijziging van de Wet op de 
inkomstenbelasting bij De Nationale Assemblee had inge-
diend, waarin was opgenomen dat de egalisatiereserve 
in 2 jaar tijd moest worden afgebouwd en fiscaal moest 
worden afgerekend. Ondanks verzet van de verzekerings- 
maatschappijen is de wet op 12 april 2016 toch aange-
nomen, met dien verstande dat de afbouw moet geschie-
den over de boekjaren 2016 en 2017.

De consequentie van de aanname van deze wetswijziging 
is dat de solvabiliteitspositie van de verzekeringsmaat- 
schappijen is verslechterd.

tevens zal er een enorm beslag gelegd worden op de liqui- 
diteiten van de maatschappijen wanneer de additionele 
belastingen moeten worden afgedragen.

Het is jammer te moeten constateren dat het belang van 
een gezonde verzekeringssector onvoldoende is onder-
kend; zeker in een tijd waar toezichthouders strengere 
regels uitvaardigen voor sterke vermogensverhoudingen 
bij financiële instellingen.

sociaal zekerheidsstelsel
De uitvoering van de Wet Nationale Basiszorgverzekering 
brengt voor de verzekeraars de nodige uitdagingen met 
zich mee.

Door de enorme inflatie is de druk vanuit de zorgverleners 
groot om tarieven en prijzen aan te passen.

De onderhandelingen met onder andere de ziekenhuizen en  
apotheken nemen veel tijd in beslag en hebben tot nu toe  
niet geleid tot een voor alle partijen bevredigende situatie. 

intussen neemt de kwaliteit van de zorg wel af.
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De wet moet worden geëvalueerd en de financiering van 
de zorgsector moet grondig worden herzien anders zullen 
er alleen maar verliezers zijn.

De Wet Algemeen Pensioen 2014 is nog altijd onvol- 
doende geïmplementeerd.

De Pensioenraad is belast met de toetsing van bestaan-
de pensioenregelingen en de beoordeling van nieuwe re-
gelingen. Gebleken is dat nagenoeg geen enkele bestaan-
de pensioenregeling voldoet aan de eisen gesteld in deze 
wet.

De vraag kan gesteld worden of met de regeling zoals 
vastgelegd in de wet niet te hoog gegrepen is. Vele 
bedrijven moeten de beslissing nog nemen of ze kiezen 
voor aanpassing van hun bestaande regeling of voor het 
aansluiten bij het Algemeen Pensioenfonds.

Al met al kan gesteld worden dat de uitvoering van de wet 
nog niet is wat de autoriteiten zich hadden voorgesteld.

HeT BeDriJf

strategische beleggingen
De Surinaamsche Bank (DSB)
zoals in het vorige jaarverslag is aangegeven, is ons 
belang in het aandelenkapitaal van DSB na de emissie 
gedaald van 49% naar 44%; daarin is geen wijziging ge-
komen. Gegeven de omstandigheden is het thans prak-
tisch onmogelijk om dit belang te reduceren. Met de 
Centrale Bank van Suriname is overeengekomen dat een 
belang van 44% tot ultimo 2017 mag worden aangehou- 
den. Daarna zal periodiek worden nagegaan wat de mo-
gelijkheden zijn voor het terugbrengen van dit belang.

De moeilijke economische situatie heeft ook voor de ban-
kensector gevolgen.

Bij DSB hebben noodzakelijk geachte voorzieningen op 
kredietrisico’s negatieve invloed gehad op het bedrijfsre-
sultaat. De winst over het boekjaar 2015 is een stuk lager 
uitgevallen vergeleken met het boekjaar 2014. Het contant 
dividend zal ook minder zijn.

in 2015 ontvingen wij SrD 7,5 miljoen aan dividend 
(2014: SrD 8,2 mijloen).

Organisatie
Corporate Governance
in het verslagjaar is er met de raad van Commissarissen 
intensief overleg geweest over de Corporate Governance 
structuur. Het Corporate Governance reglement is op 
18 december 2015 door de raad van Commissarissen 
goedgekeurd. Het reglement geeft een eenduidig kader 
waarin het bestuur en het toezicht met betrekking tot alle 
maatschappijen die deel uitmaken van de Assuria Groep 
plaatsvindt. Dit reglement is ook gedeeld met de directors 
van de buitenlandse dochtermaatschappijen, zodat alle 
betrokkenen op de hoogte zijn van de Corporate Gover-
nance structuur van de Groep.

Meerjarenbeleidsplan
Het jaar 2015 markeerde het laatste jaar van ons meer- 
jarenbeleidsplan 2011-2015.

in ons vorig jaarverslag is reeds aangegeven dat we met 
tevredenheid terugkijken op de gerealiseerde doelen, met 
name ten aanzien van onze buitenlandse aspiraties en 
onze groei.

in het vierde kwartaal van 2015 is er door Directie, Staf en 
raad van Commissarissen gewerkt aan het opstellen van 
een nieuw meerjarenbeleidsplan en wel voor de periode 
2016 -2020.

Begonnen is met het aanpassen van de visie in de gewij- 
zigde omstandigheden.

Onze aangepaste visie is om in het Caribisch gebied een 
gerenommeerde en modern opererende instelling te zijn.

in dat kader zullen we ervoor zorgen dat wij:

1. in Suriname
 a. in de verzekeringssector het grootste concern 
   blijven qua omzet, winst en bruto verzekerings- 
  resultaat.
 b.  beleggen in Surinaamse bedrijven met goede voor- 
  uitzichten.
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      in Guyana
      a.  verzekeringsbedrijven hebben die financieel gezond  
  zijn.
     b. in de schadesector een marktaandeel (qua premie- 
  inkomen) hebben van minstens 12%.
      
 Op trinidad & tobago
 a. onze schade- en levensverzekeringsbedrijven geïn- 
  tegreerd zullen laten opereren onder het merk  
  “Assuria”.
 b. verzekeringsbedrijven hebben die financieel ge- 
  zond zijn.
 c. in de schadesector een marktaandeel (qua premie- 
  inkomen) hebben van minstens 5%.

2. Onze dienstverlening afstemmen op de behoefte van  
 de klant door:
 a. gebruik te maken van de modernste technologie
 b. goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers
 c. gebruik te maken van moderne bedrijfsfaciliteiten
 d. eigentijdse producten te ontwikkelen.

3. De kosten effectief beheersen.

Na het formuleren van de visie is een SWOt-analyse 
gemaakt, zijn de kerncompetenties en de kritische suc-
cesfactoren in kaart gebracht en zijn de financiële doelen 
vastgesteld. Het meerjarenbeleidsplan is met alle direct 
betrokkenen besproken.

Verslaggeving
Wij hebben sinds het boekjaar 2013 een aanvang gemaakt 
met de overgang van de rapportage conform iFrS. Hier- 
binnen zijn specifieke richtlijnen uitgeschreven met be-
trekking tot de verzekeringstechnische voorzieningen. in 
dit kader is de wijze van bepaling van de verzekerings-
technische voorzieningen aangepast met als gevolg dat de 
prudentie is verhoogd en de voorzieningen robuuster zijn 
gemaakt. Aangezien de buitenlandse dochtermaatschap-
pijen al conform iFrS rapporteerden, is hiermede tevens 
een stap gezet in het harmoniseren van de grondslagen in 
de Assuria Groep. 

in de toelichting op de financiële verslaggeving wordt hier 
nader op in gegaan.

Omwisseling aandelen
Het project voor de omwisseling van de toonderaandelen 
van Assuria N.V. naar aandelen op naam is in afrondende 
fase. een belangrijk deel van de aandeelhouders heeft in-
middels de nieuwe aandelen ontvangen. Aangezien niet 
alle aandeelhouders zich hebben aangemeld voor de om-
wisseling, zal later in dit jaar wederom een oproep gedaan 
worden.

Project Hermitage
in het kader van het voornemen een nieuw kantorencom-
plex te bouwen (project Hermitage) is er een marketing 
haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Op basis van de uitkomst 
van dit onderzoek is het concept enigszins gewijzigd. Het 
accent zal liggen op kantoorruimtes en dan met name 
voor eigen gebruik. in de loop van dit jaar zal het tech-
nisch voorwerk en het bestek worden afgerond. Het ligt in 
de bedoeling in 2017 te starten met de bouw.

Jubileum
Op 25 maart 1991 werd de oprichtingsakte van Assuria N.V.  
getekend.

Dit vormde de basis voor de fusie van drie verzekerings- 
maatschappijen die al jaren in Suriname opereerden, te 
weten De Nationale, de eNNA en de NeN.

Door de krachten te bundelen in één sterke onderneming 
werd het verzekeringswezen in Suriname in één klap naar 
een hoger niveau getild.

Wij kijken met trots terug op een kwart eeuw Assuria, 
waarin wij met de ondersteuning van onze medewer- 
kers, onze tussenpersonen, onze aandeelhouders en onze 
klanten een bedrijf hebben kunnen creëren met een sterk 
financieel fundament en een goed imago. 

Deze mijlpaal willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
Vandaar dat we voor het jubileumjaar 2016 een aantal ac-
tiviteiten hebben ingepland om dit heugelijke feit te vieren. 

Bij het schrijven van dit verslag zijn sommige activiteiten 
al tot uitvoering gebracht.

We hebben het Assuria Community Fund opgericht, dat 
als doelstelling heeft het financieel ondersteunen van pro-
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jecten die een maatschappelijk doel in de gemeenschap 
dienen. Het eerste project, de renovatie van een speeltuin, 
is reeds uitgevoerd.

We hebben met de Anton de kom Universiteit van Surina-
me een intentieverklaring getekend voor de instelling van 
een bijzondere leerstoel ‘’Corporate Governance’’.

We hebben een fraai jubileumboek uitgegeven met als 
titel Zelfverzekerd en we hebben een modern jubileum-
lied doen componeren door studenten van het Surinaams 
conservatorium.

Uiteraard worden onze relaties, onze aandeelhouders en 
onze medewerkers niet vergeten bij deze herdenking.

Productontwikkeling
in het verslagjaar werd in de motorbranche de “roadside 
assistance” geïntroduceerd, waarbij onze motorverzeker- 
den assistentie kunnen krijgen bij pech en schade onder-
weg door het telefoonnummer 177 te bellen. 

Nieuw was verder de mogelijkheid voor WAM verzekerden 
om het eigen risico mee te verzekeren, wat inhoudt dat 
onze verzekerden (als veroorzaker van de schade) het ei-
gen risico niet meer hoeven te betalen.

een nieuw product dat binnenkort op de markt komt, is de 
zogenaamde “mini casco” voor bezitters van voertuigen 
ouder dan 6 jaar die als veroorzaker de schade aan hun 
eigen voertuig bij een verkeersongeval vergoed kunnen 
krijgen.

Onlangs is een herziene versie van onze arbeidsonge- 
schiktheidsverzekering op de markt gebracht met ruimere 
dekkingen en flexibelere voorwaarden.

Distributiekanalen
De verkoop van onze producten geschiedt via verschillen-
de distributiekanalen.
Directe verkopen vinden plaats via onze hoofdkantoren 
(Henck Arronstraat en Grote Combéweg), onze insurance 
Walk ins (tBL complex, jozef israëlstraat, Lelydorp en 
Nieuw Nickerie) en via internet.

een belangrijk deel van onze productie komt van onze 
tussenpersonen (agenten, makelaars, banken en reis- 
bureaus).
Wij beschikken over een toegewijd korps van vaste tus-
senpersonen, dat uitsluitend onze verzekeringen verkoopt.

Op onze jaarlijkse producers award night is de heer  
A. raghoenath voor de vierde achtereenvolgende keer be- 
kroond tot topproducent van het jaar.

Maatschappelijke bijdrage
Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke verant-
woordelijkheid en daarom ondersteunen we vele in-
stellingen die actief zijn op sociaal gebied, sport, kunst en 
cultuur, educatie en milieu.

eerder hebben we al genoemd de oprichting van het  
Assuria Community Fund en de samenwerking met de 
Universiteit.

jaarlijks terugkerende evenementen zijn de senioren- 
avond, waarin wij seniore burgers vergasten op een cul-
tureel festijn en de Zeker is Zeker Family Speurtocht in 
samenwerking met rotary Club Paramaribo Central en de 
SArk, die een fundraisingskarakter heeft.

Vermeldenswaard is ook het partnerschap met Suriname 
Conservation Foundation (die zich inzet voor het milieu) 
en Stadsherstel N.V. (die zich inzet voor het behoud van 
monumentale gebouwen).

BuiTeNlaNDse vesTigiNgeN

Assuria Life (T&T) Ltd.
zoals in het vorige jaarverslag aangegeven, hebben we in 
januari 2015 de meerderheid van de aandelen van Assuria 
Life (t&t) verworven.

Het bedrijf verkeerde bij de overname in een noodlijdende 
situatie. Op vele gebieden moest er dan ook orde op zaken 
worden gesteld.

er zijn uitdagingen met betrekking tot de kapitaalpositie, 
het verkoopapparaat, de producten, de automatisering en 
de human resources.
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Assuria N.V. heeft in 2015 tot twee keer toe een kapitaal- 
injectie moeten doen om het financieel fundament van 
het bedrijf te versterken. Hierdoor is het belang in de ven-
nootschap gestegen naar 98,4%.

tezamen met de nieuw aangetrokken CeO is met enthou-
siasme gewerkt aan het maken van plannen om dit bedrijf 
gezond te maken.

in het meerjarenbeleidsplan 2016-2020 is 5 jaar uitge- 
trokken om Assuria Life (t&t) winstgevend te maken.

Voor elk levensverzekeringsbedrijf zijn de beleggings- 
inkomsten van groot belang. Daarom is het beleggings- 
beleid aan een nadere beschouwing onderworpen. Be- 
sloten is gebruik te maken van de diensten van een 
professionele beleggingsadviseur om het beleggings- 
rendement te verbeteren. 

zoals verwacht boekte Assuria Life (t&t) in 2015 een ver-
lies en wel van omgerekend SrD 4,0 miljoen. Het verlies 
was aanmerkelijk minder dan in 2014.

Het premie-inkomen bedraagt in het verslagjaar omge- 
rekend SrD 18,5 miljoen en is in vergelijking met 2014 
gestegen met 5%.

De cijfers met betrekking tot Assuria Life (t&t) worden 
vanaf 1 januari 2015 in de consolidatie betrokken; cijfers 
met betrekking tot 2014 evenwel niet, omdat het bedrijf in 
dat jaar nog geen deel uitmaakte van de Assuria Groep.

Bij de vergelijking van de geconsolideerde cijfers over de 
boekjaren 2015 en 2014 moet hiermee rekening worden 
gehouden.

Gulf Insurance Limited (Gulf)
Bij Gulf is de focus in 2015 geweest de implementatie van 
een nieuw automatiseringssysteem, genaamd Underwriter.  
Met genoegen kunnen we meedelen dat dit systeem ge-
heel volgens planning in december 2015 in werking is 
getreden. Alhoewel er nog wat kinderziekten zijn, mag 
gesteld worden dat een belangrijke mijlpaal is bereikt. Gulf 
zal nu goed in staat zijn invulling te geven aan zijn streven 
zich te onderscheiden door middel van ‘’customer care’’.

Het systeem waarmee voorheen gewerkt werd, was nog 
niet helemaal afgeschreven, wat heeft geleid tot een één-
mailge extra afschrijvingslast die het resultaat van het 
bedrijf negatief heeft beïnvloed.

Gulf boekte een klein verlies en wel van omgerekend  
SrD 86.000 tegenover een winst van SrD 4,0 miljoen in 
2014.

Ook op trinidad & tobago heeft men te kampen met ver-
slechterende economische omstandigheden vanwege 
lage grondstoffenprijzen (met name voor olie en gas), wat 
zijn weerslag heeft op de productiecijfers bij Gulf.

Het bruto premie-inkomen bleef nagenoeg op hetzelfde 
niveau als in 2014: ca. SrD 36,7 miljoen.

Guyana
in Guyana groeien we gestaag door.

in het verslagjaar zijn er twee nieuwe branch offices ge-
opend; één in rosehall ter ondersteuning van onze verko-
pen in Berbice in het oostelijk deel van Guyana en één in 
de nieuwe Giftland Mall in Georgetown. Het kantoor in de 
Giftland Mall heeft aangepaste openingstijden en is zeven 
dagen per week open, waarmee invulling wordt gegeven 
aan ons streven om zo toegankelijk mogelijk te zijn voor 
onze klanten.

Vermeldenswaard is de iSO certificering van onze Guya-
nese bedrijven. Hiermee zijn we ook in Guyana de eerste 
financiële instelling met een iSO certificering.

Over de ontwikkelingen in het schadebedrijf Assuria  
General (GY) inc. zijn we tevreden.

De winst voor belastingen nam met 141% toe vergeleken met 
het vorig boekjaar en bedroeg omgerekend SrD 628.000. 
Het bruto premie-inkomen steeg met 5%. Vanwege de  
wijziging van het herverzekeringscontract (met Assuria  
Schadeverzekering N.V.) verdubbelde het netto premie- 
inkomen (na aftrek van de herverzekeringspremie) even-
wel.

Met het levenbedrijf gaat het nog niet goed.
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Ondanks een stijging van de premie met 201% nam het ver-
lies toe en wel van SrD 686.000 naar SrD 717.000 in 2015. 

De sterke stijging van de premiereserve en de provisie 
liggen hieraan ten grondslag. Door dit verlies zullen we 
wederom genoodzaakt zijn een kapitaalinjectie te plegen.

Volgens ons meerjarenbeleidsplan moet dit bedrijf vanaf 
2020 winst beginnen te maken.

BeDriJfsresulTaTeN

algemeen
2015 was geen gemakkelijk jaar voor ons. De winst vóór 
belastingen daalde met 12% van 49.394.000 in 2014 naar 
SrD 43.476.000 in 2015.

De daling kan als volgt verklaard worden.
- De negatieve resultaten van onze bedrijven op trinidad:  
 Gulf viel terug en Assuria Life (t&t), die voor het eerst  
 in het geconsolideerd resultaat is opgenomen, boekte 
  een verlies.
- DSB-Assuria Vastgoed leed een aanzienlijk verlies.
- Het resultaat van Assuria Beleggingsmaatschappij  
 nam sterk af vanwege een daling van de ongereali- 
 seerde koersresultaten.

Opgemerkt moet worden dat er een aanzienlijke vreem-
de valutakoerswinst in Suriname is gerealiseerd door de 
devaluatie van de Surinaamse Dollar; dit vanwege het feit 
dat we meer vreemde valuta bezittingen hebben dan ver-
plichtingen. Deze vreemde valutakoerswinst was evenwel

niet voldoende om de negatieve factoren volledig te com-
penseren.

De grootste bijdrage aan de winst komt dit jaar niet van 
Assuria Beleggingsmaatschappij, maar van de Surinaam- 
se verzekeringsbedrijven; hoofdzakelijk vanwege vreemde 
valutakoersresultaten.
 
in latere hoofdstukken komen we op de resultaten van de 
diverse dochtermaatschappijen terug.

Het groepsvermogen is beïnvloed door de wijzing van de 
Wet inkomstenbelasting, waarbij de egalisatiereserve in 
twee jaar tijd moet worden afgebouwd. Vanwege de sig-
nificante impact hebben wij besloten de gevolgen voor het 
vermogen en de belastingpositie in de balans per ultimo 
december 2015 te verwerken.
Het groepsvermogen is hierdoor gedaald van SrD 344 
miljoen per ultimo 2014 naar SrD 298 miljoen in 2015.

Ondanks deze daling is ons weerstandsvermogen nog  
altijd sterk, mede vanwege het feit dat de verzekerings-
technische voorzieningen robuuster zijn geworden.

Groepsmaatschappijen
in de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen de 
jaarcijfers met betrekking tot de werkmaatschappijen  
Assuria Levensverzekering N.V., Assuria Schadeverzeke- 
ring N.V., Assuria Medische Verzekering N.V., Assuria  
Beleggingsmaatschappij N.V., Aarvina trading N.V., 
DSB-Assuria Vastgoed Maatschappij N.V. (voor 50%), 
Assuria Life (GY) inc., Assuria General (GY) inc., Gulf in-
surance Limited en Assuria Life (t&t) Ltd.
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Volledigheidshalve is in de toelichting op de vennootschap- 
pelijke balans een overzicht gegeven van de mutaties in 
het vermogen van de werkmaatschappijen.

algemeen
Bij het vergelijken van de cijfers moet rekening gehouden 
worden met het feit dat in 2014 de cijfers van Assuria Life 
(t&t) Ltd. niet opgenomen waren in de geconsolideerde 
cijfers.

De werkmaatschappijen behaalden de volgende resultaten vóór belastingen.
(Bedragen in duizenden Surinaamse Dollars)

2015 2014 afwijking
Bedrag %

Assuria Levensverzekering N.V.
Assuria Schadeverzekering N.V.
Assuria Medische Verzekering N.V.
Assuria Belegggingsmaatschappij N.V.
Aarvina trading N.V.
DSB-Assuria Vastgoed Maatschappij NV
Assuria Life (GY) inc.
Assuria General (GY) inc.
Gulf insurance Limited
Assuria Life (t&t) Ltd.

24.375
20.153
7.879

 10.397
-82

-4.182
-717
628
-86

-3.966

10.318
13.353
3.082

18.065
-24

0
-686
260

4.008
Nvt

14.057
6.800
4.797

-7.668
-58

-4.182
-31
368

-4.094

136
51

156
-42

-242
-100

-5
142

-102
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De deelname van Assuria in het aandelenkapitaal van de werkmaatschappijen is per 31 december 2015 als volgt:

Deelneming geplaatst kapitaal
in procenten v/h 

geplaatste 
kapitaal

Assuria Levensverzekering N.V. SrD 1.285 SrD 1.294 99,30

Assuria Schadeverzekering N.V. SrD 3.500 SrD 3.500 100,00
Assuria Medische Verzekering N.V. SrD 3.093 SrD 3.110 99,46
Assuria Belegggingsmaatschappij N.V. SrD 1.920 SrD 1.927 99,67
Aarvina trading N.V. SrD 4.000 SrD 4.000 100,00
DSB-Assuria Vastgoed Maatschappij NV SrD 100.000 SrD 200.000 50,00
Assuria Life (GY) inc. GYD 87.187.500 GYD 116.250.000 75,00
Assuria General (GY) inc. GYD 37.500.000 GYD 50.000.000 75,00
Gulf insurance Limited ttD 46.240.000 ttD 46.240.000 100,00
Assuria Life (t&t) Ltd. ttD 56.482.935 ttD 57.401.357 98,40



Bruto premie-inkomen 2015 naar activiteit

Bruto premie-inkomen
Het bruto premie-inkomen is gestegen met SrD 116,2 
miljoen (50%) naar SrD 348,7 miljoen.
in dit bedrag zit het bruto premie-inkomen van Assuria 
Life (t&t) Ltd. voor SrD 18,5 miljoen. elimineren wij dit 
bedrag dan bedraagt de stijging van het bruto premie- 
inkomen 42%. 

Het bruto premie-inkomen naar activiteit is als volgt 
samengesteld: levensverzekeringen SrD 119,9 miljoen 
(34%), schadeverzekeringen SrD 143,6 miljoen (41%) 
en medische verzekeringen SrD 85,2 miljoen (25%).

Netto premie-inkomen 2015 naar geografische segmentatie 

Nettto premie-inkomen
Het netto premie-inkomen is gestegen met SrD 110,0 
miljoen (57%) naar SrD 302,4 miljoen.

Bekeken vanuit de geografische segmentatie is het aan- 
deel van Suriname in het netto premie-inkomen 80%
(SrD 241,1 miljoen) gevolgd door trinidad & tobago met 
18% (SrD 53,9 miljoen) en Guyana leverde een bijdrage 
van 2% (SrD 7,4 miljoen).

medische 
verzekeringen 25%
(2014: 16%)

schadeverzekeringen 41%
 (2014: 53%)

levens-
verzekeringen 34%

(2014: 31%)

guyana 2%  (2014: 1%)
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suriname 80% (2014: 85%)

Trinidad & Tobago 18% 
(2014: 14%)
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BaTeN (Bedragen in duizenden Surinaamse Dollars) 2015 2014 afwijking

Bedrag %

Omzet
Bruto premie
Herverzekeringspremie
Netto premie
Beleggingsopbrengsten
Overige baten
totaal baten

 411.090
 348.633

46.243
 302.390

62.457
100.404
465.251

294.611
232.470
40.103

192.367
62.141
3.303

257.811

116.479
 116.163

 6.140
 110.023

316
97.101

207.440

40
50
15
57
1

2940
80

2015    2014
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Totaal baten

Netto premie
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De uitkeringen zijn met SrD 78,7 miljoen (100%)  
gestegen naar SrD 157,0 miljoen. De toename is voor 
SrD 13,0 miljoen toe te schrijven aan het schadebedrijf, 
voor SrD 45,9 miljoen aan het medisch bedrijf en voor 
SrD 19,8 miljoen aan het levenbedrijf. 

ten opzichte van 2014 is de wijziging verzekeringstech-
nische voorzieningen toegenomen met SrD 101,4 miljoen  
naar SrD 140,2 miljoen. 
Deze sterke stijging komt onder andere door opname van 
Assuria Life (t&t) Ltd. in de cijfers 2015; maar vooral 
door de devaluatie van de SrD en de gewijzigde reserve- 
ringsmethode.

De personeelskosten zijn ten opzichte van het vorig jaar 
gestegen met SrD 12,9 miljoen (37%) naar SrD 48,0 mil- 

joen. De salarissen en overige personeelskosten zijn toe- 
genomen met SrD 7,4 miljoen. De sociale lasten zijn toe- 
genomen met SrD 5,5 miljoen.
De overige kosten zijn met 40% of te wel SrD 9,4 miljoen 
gestegen naar SrD 32,8 miljoen. 
De acquisitiekosten stegen met SrD 5,3 miljoen (28%).

meerjarenbeleidsplan 2011-2015
Voor de Surinaamse vennootschappen zijn in het meer-
jarenbeleidsplan voor 2015 doelen gesteld met betrekking 
tot de winst, de omzet en de kosten.
- De winst vóór belastingen moet minstens 16% van de 
  omzet bedragen; voor 2015 is deze winstratio 15%.
- De winst vóór belastingen in US-Dollars moet min- 
 stens USD 7,5 miljoen bedragen; in 2015 is de winst
  USD 3,5 miljoen.

in onderstaand overzicht wordt een specificatie gegeven van enkele posten van de lastenzijde van de winst- en verlies-
rekening.

lasTeN (Bedragen in duizenden Surinaamse Dollars) 2015 2014 afwijking

Bedrag %

Uitkeringen en afkopen
Wijziging technische voorzieningen
Winstdeling & kortingen
Mutatie werknemers voorzieningen
Personeelskosten
Overige kosten
Acquisitiekosten

 156.978
140.159
14.207
-1.923
48.046
32.782
24.273

78.296
38.730
10.203
1.392

35.139
23.377
18.925

78.682
101.429

4.004
-3.315
12.907
9.405      
5.348

100
262
39

-238
37
40
28
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- De bruto premie moet met minstens 9% stijgen; in
  2015 was de stijging 48%.
- De kostenratio (= kosten exclusief acquisitiekosten  en 
 dotatie pensioenvoorziening/bruto premie) mag maxi- 
  maal 23% bedragen; in 2015 was de kostenratio 19%. 
.- De personeelskostenratio (= personeelskosten exclu-
 sief pensioenvoorziening/bruto premie) mag niet hoger  
 zijn dan 14%; in 2015 was deze ratio 11%.

Uit het bovenstaande blijkt dat drie van de vijf doelstel- 
lingen gehaald zijn. 

Winstverdeling
De netto winst (ná belastingen en minderheidsbelang 
van derden) bedraagt SrD 43.900.924. Wij stellen voor 
een dividend uit te keren van SrD 1,60 per aandeel en 
ter gelegenheid van ons 25-jarig jubileum een extra  
dividend van SrD 0,25 per aandeel; totaal SrD 1,85 per 
aandeel van SrD 0,10 nominaal (2014: 2,28). Het totaal 
over 2015 uit te keren dividend zal dan SrD 12.124.531 
bedragen. Na aftrek van het dividend rest een bedrag van  
SrD 31.776.393. Wij stellen voor dit bedrag toe te voegen 
aan de algemene reserve.

Ons voorstel het dividend te verminderen vergeleken met 
het boekjaar 2014 heeft te maken met het feit dat het eigen 
vermogen is afgenomen door de afbouw van de egalisa-
tiereserve. Wij zijn genoodzaakt een relatief groter deel 
van de winst toe te voegen aan de reserve om het eigen 
vermogen op peil te brengen. Bovendien moet er rekening 
mee gehouden worden dat er een belastinglatentie bestaat 
op de vreemde valutakoersresultaten.

assuria leveNsverzeKeriNg N.v.

algemeen
Het jaar 2015 was een uitdagend jaar voor het leven-
bedrijf. 

Hieraan heeft een aantal factoren ten grondslag gelegen. 
zo heeft de invoering van de nieuwe Wet Algemeen Pen-
sioen (WAP) extra druk gelegd op de organisatie, omdat 
alle regelingen moesten worden aangepast teneinde mini-
maal aan hetgeen de wet voorschrijft, te kunnen voldoen. 
in het verlengde daarvan waren wij genoodzaakt een in-

tensief informatie traject te starten zowel naar onze klan-
ten toe als naar de Pensioenraad. Per verslagdatum is dit 
traject nog steeds niet volledig afgerond. Commercieel 
moesten wij ook nog in allerijl nieuwe producten ontwik-
kelen en marketen die voldeden aan de eisen van de WAP. 
Deze producten zijn goed aangeslagen in de markt. een 
aanzienlijk aantal collectieve klanten heeft gekozen voor 
de zekerheid die wij bieden. toch zijn helaas een paar 
langdurige klantrelaties beëindigd vanwege de ogen- 
schijnlijk lagere premie bij het Algemeen Pensioenfonds. 

in onze industrie zien we de tendens dat klanten steeds 
meer belang hechten om zaken te doen met verzeke- 
ringsbedrijven met een goede rating.

in dat kader hebben wij in het verslagjaar een aanvang 
gemaakt met het verkrijgen van een AM-Best rating voor 
het levenbedrijf. 

Verder is er ook gewerkt aan het ready maken van de 
onderneming voor accounting op basis van iFrS prin-
cipes. Daarom hebben we besloten over te stappen op 
een andere methode van het bepalen van de premiereser- 
ve, namelijk de zogeheten (Caribbean) Policy  Premium  
Method. Deze methode kenmerkt zich door een veel re-
alistischere inschatting van de grondslagen die gebruikt 
worden om de toekomstige verzekeringsverplichtingen 
te waarderen. Hierdoor wordt een accuratere schat-
ting verkregen van de marktwaarde van de verzeke- 
ringstechnische verplichtingen.

Premie inkomen
Het premie inkomen nam ten opzichte van 2014 toe met 
41% naar SrD 100,1 miljoen (2014: SrD 71,1 miljoen). 
Deze overschrijding van de 100 miljoen-grens kwalifice-
ren wij als een historisch hoogtepunt. Voor een deel komt 
de groei door het effect van de devaluatie van de SrD 
op het vreemde valuta premie-inkomen en voor een ander 
deel door de toename van de koopsomstortingen zowel 
bij de individuele als bij de collectieve portefeuille. 

in het segment individueel groeiden de premies in het ver-
slagjaar met 9% en de koopsommen met 148%, terwijl 
in het segment Collectief de premies met 12% groeiden 
en de koopsommen met 116%. De groei wat koopsom-
men betreft beschouwen wij, los van het devaluatie-effect, 
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voor een belangrijk deel als een eenmalig gevolg van de 
verzekeringsplicht die door de invoering van de WAP is 
ontstaan. De verwachting is niet dat deze groei in dezelfde 
mate zal doorzetten in de komende jaren.

resultaat
Wij zijn tevreden over het behaalde resultaat door het  
levenbedrijf over het boekjaar 2015.

Het resultaat vóór belastingen steeg met SrD 14,1 miljoen 
(136%) naar SrD 24.375.000. 

Aan dit resultaat heeft onder andere een vreemde valuta- 
koerswinst van SrD 17,7 miljoen op de vrije vreemde 
valutabezittingen bijgedragen. 

Het resultaat technische rekening daalde ten opzichte van 
het vorig jaar met 41% naar SrD 5,4 miljoen. Dit komt 
met name vanwege een daling van het resultaat op inte- 
rest met 37%. Het resultaat op sterfte en invaliditeit bedroeg  
SrD 7,1 miljoen respectievelijk SrD 0,9 miljoen. Het verlies 
op kosten nam verder toe en wel naar  SrD 8,6 miljoen.

Beleggingen
Het gemiddeld rendement op beleggingen daalde van 
7,6% in 2014 naar 7,0% in 2015. 

De beleggingsopbrengst ging van SrD 30,2 miljoen in 
2014 naar SrD 32,1 miljoen in 2015. Het belegd vermo-
gen bedroeg SrD 550,3 miljoen (2014: SrD 422,4 mil-
joen). 

Portefeuille
Het totaal van de gekapitaliseerde verzekerde bedragen 
daalde licht van SrD 4,4 miljard in 2014 naar SrD 4,1 mil- 
jard in 2015. Deze daling is veroorzaakt door een daling  
bij individueel als gevolg van royementen van vooral kleine 
posten. in aantallen groeide de totale portefeuille met 6%.

Winstdeling en kortingen
Ook in 2015 is er een fors bedrag aan winstdeling en 
kortingen verstrekt aan collectieve en individuele klanten. 
Op deze manier blijven onze producten aantrekkelijk voor 
de polishouders. Vooral in het collectieve segment is dit 
relevant, omdat wij daar moeten concurreren tegen re-
gelingen in eigen beheer en het Algemeen Pensioenfonds.

in totaal werd er in het boekjaar een bedrag groot  
SrD 13,5 miljoen toegekend, terwijl dat in 2014 nog  
SrD 9,7 miljoen bedroeg. 

Bedrijfskosten
De bedrijfskosten bedroegen in het verslagjaar SrD 14,4 mil-
joen. Dit komt neer op een stijging van slechts 3% ten op- 
zichte van vorig jaar. Vooral de automatiseringskosten en 
de uitgaven in verband met van derden afgenomen dien-
sten zijn in het verslagjaar gedaald vanwege het terug- 
lopen van de kosten betreffende het Visual time en Prophet 
project. Ook de voorziening hypotheekdebiteuren daalde. 

De personeelskosten daarentegen stegen met 21% naar 
SrD 6,1 miljoen (2014: SrD 5,0 miljoen). 

uitkeringen
in totaal bedroegen de uitkeringen in 2015 SrD 24,1 
miljoen (2014: SrD 19,0 miljoen). Deze toename komt 
voornamelijk doordat de uitkeringen bij leven en de rente- 
uitkeringen fors stegen met 81% respectievelijk 15%.

vooruitblik
Wij kijken met enige voorzichtigheid naar de toekomst. De 
groei van de levenmarkt wordt bemoeilijkt door de WAP 
en de toegenomen onzekerheid in de economie. Wij ver-
wachten in de Surinaamse markt een reële stagnering van 
de verkoop van pensioen- en spaarverzekeringen. 

Wij zijn doende een vergunning aan te vragen om als 
levensverzekeraar te mogen opereren op Aruba, Curaçao 
en St. Maarten. Wij zien daar interessante mogelijkheden 
voor dienstverlening. 
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assuria sCHaDeverzeKeriNg N.v.

algemeen
Over de resultaten van Assuria Schadeverzekering zijn we 
niet helemaal tevreden; zeker indien we het vreemde valu-
takoersresultaat buiten beschouwing laten.

Het resultaat vóór belastingen is ten opzichte van 2014 
weliswaar toegenomen met 51% van SrD 13.353.000 
naar SrD 20.153.000, maar hierin zit een vreemde valuta-
koerswinst van SrD 16,9 miljoen.

Het premie-inkomen nam toe met 11%. De verdiende pre-
mie eigenrekening daalde met 3%.

in aanloop naar de overstap naar iFrS en de daarbij be-
horende vereiste dat voorzieningen op basis van markt-
waarde moeten worden bepaald, zijn de voorzieningen 
voor de schadereserve en de onverdiende premie waar 
nodig aangepast.

De schade eigenrekening nam toe met 28%. Dit komt 
door toename van de schaden in alle branches.

De schade nam toe in de branche Brand met 39%, in de 
branche Verkeer met 22% en in de branche Varia met 
106%.

De beleggingsopbrengsten namen toe met 17%. 

De personeelskosten namen toe met 4%, terwijl de al-
gemene bedrijfskosten met 26% stegen.

De verwachting is dat zowel de uitkeringen als de kosten 
door de huidige economische ontwikkelingen drastisch 
zullen toenemen, terwijl het een uitdaging zal zijn om aan 
de premie-zijde groei te bewerkstelligen.
 
De assuria verkeerpolis (motorrijtuigen)
Het technisch resultaat (netto premie - schaden eigen- 
rekening - netto mutatie onverdiende premie - acquisitie- 
kosten) van deze branche is met 46% verslechterd ten 
opzichte van 2014.

Na toerekening van de kosten leverde deze branche een 
behoorlijk verlies op. 
De verdiende premie eigenrekening is toegenomen met 
14%. De schade eigenrekening nam toe met 22%. 

Wij moeten helaas wederom constateren dat het aan-
tal schadegevallen is gestegen. Daarnaast zijn er in het 
verslagjaar enkele grote casco claims geweest. Ook de 
prijzen van onderdelen stegen waardoor de gemiddel-
de schadelast hoger lag dan in het vorige boekjaar. De 
verwachting is dat de gemiddelde schadelast verder zal 
toenemen.

eerder in dit verslag is al melding gemaakt van de intro-
ductie van een nieuw product, te weten de ‘’mini casco’’.

De assuria Woonpolis en overige brandverzekeringen.
De groei in de brandportefeuille stagneerde. De verdiende 
premie eigenrekening nam met slechts 2% toe. 

De schade eigenrekening steeg als gevolg van de toe-
name van het aantal brandschadegevallen met 39%. Alle 
brandschaden lagen binnen de retentie waardoor er geen 
beroep gedaan kon worden op de herverzekeraars.

Deze branche leverde evenwel wederom de grootste bij-
drage aan het resultaat van het schadebedrijf.

varia
Onder de Varia-verzekeringen worden de overige schade- 
producten opgenomen, zoals de Assuria Wrokoman  
Polis (SOr), de ongevallenverzekeringen, de trans- 
portverzekeringen, de aansprakelijkheidsverzekeringen 
(AVBB), de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AVAS) 
en de reisverzekeringen (triAS).

Het assortiment van de reisverzekeringen is uitgebreid met 
de trias Caribbean. Verder is het AVAS product aangepast 
met lagere premies en flexibelere voorwaarden.

De verdiende premie eigenrekening nam af met 23%. en-
kele grote aansprakelijkheidsverzekeringen zijn als gevolg 
van het afronden of het stopzetten van infrastructurele 
projecten niet verlengd.



De schade eigenrekening steeg met 106% vanwege enkele 
grote schaden en uitkeringen op triAS verzekeringen.

Het technisch resultaat in deze branche is ten opzichte van 
2014 meer dan gehalveerd.

assuria meDisCHe verzeKeriNg N.v.

Het verslagjaar 2015 was in organisatorisch opzicht een 
bewogen jaar voor het medisch bedrijf. 

Op 9 oktober 2014 is de Wet Nationale Basiszorgver- 
zekering in werking getreden. Wij hebben hierop inge-
speeld door de nodige aanpassingen te plegen in ons  
productassortiment. in het vorig verslag maakten wij hier 
al melding van. in de loop van dit boekjaar werd de impact 
van de Wet pas goed duidelijk. Onze portefeuille groeide 
in aantallen met ruim 150% hetgeen uiteraard resulteerde 
in de nodige werk- en administratieve druk op zowel de 
front- als de backoffices. Daarnaast werden wij in het 
boekjaar ook geconfronteerd met een devaluatie van de 
Surinaamse Dollar wat uiteraard ook zijn weerslag heeft 
gehad op de bedrijfsvoering en het resultaat van de on-
derneming. 

Het resultaat vóór belastingen nam toe met 156% van 
SrD 3.082.000 in 2014 naar SrD 7.879.000 in 2015. een 
belangrijk deel van dit resultaat, te weten SrD 4.574.000, 
was vreemde valutakoerswinst. Het resultaat zonder ge- 
noemd valuta effect zou SrD 3.305.000 hebben bedra-
gen; 7,2% meer dan vorig boekjaar.

De eerder vermelde toename van de portefeuille had als 
gevolg een aanzienlijke stijging van zowel het premie- 
inkomen als de claims. 

Het netto premie-inkomen groeide met circa 134% tot een 
bedrag van ruim SrD 84,0 miljoen (2014: SrD 35,9 mil-
joen). De claims daarentegen stegen harder en wel met 
187% van SrD 24,5 miljoen naar SrD 70,4 miljoen. 

Het technisch resultaat vertoonde een groei van 24% en 
ging van SrD 8.610.000 in 2014 naar SrD 10.641.000 
in 2015. 

De voorzieningen die in verband met het debiteuren- 
risico moeten worden aangehouden, zijn in het boekjaar 
met meer dan 400% gestegen.
in dit kader is het goed te vermelden dat sinds de in- 
voering van de Wet één van de belangrijkste debiteuren 
de Overheid is geworden. De Overheid, via het ministerie 
van Sociale zaken, is namelijk de betaler van de verze-
keringspremies voor de groep verzekerden die uit het be-
stand van on- en minvermogenden door het ministerie bij 
ons is aangemeld voor een basiszorgverzekering. Het is 
uiteraard noodzakelijk voor de continuering van de zorg 
dat de premies voor deze groep zonder vertraging betaald 
worden. 

De focus op efficiency is in het boekjaar extra aan- 
gescherpt. er zijn diverse automatiseringstrajecten ge-
start teneinde de processen van facturering en garantie-
brieven aanvraag vlot te laten verlopen. Voor grote collec-
tieve klanten is er een speciale web applicatie (genaamd 
i-clients) ontwikkeld die de invoer van nieuwe verzekerin-
gen en mutaties vergemakkelijkt.

Mede hierdoor zijn de personeelskosten en de overige 
bedrijfskosten op een acceptabel niveau gebleven. Deze 
groeiden met 9% respectievelijk 5%.

Door al deze factoren ging de combined ratio, de verhou- 
ding tussen kosten en claims eigen rekening enerzijds en 
de premie anderzijds, in 2015 naar 101% (2014: 96%). 
Het zijn vooral de sterke groei van de claims en de forse 
toename van de voorziening voor debiteuren die hieraan 
ten grondslag hebben gelegen. Het beheersen van de 
schadelast en de bedrijfskosten zullen de aandacht blijven 
opeisen.

thans is er een felle maatschappelijke discussie gaande 
over het wijzigen van de Wet. Vooral door de verslechter-
de macro-economische omstandigheden is er veel onrust 
ontstaan binnen de zorgverlening. Vrijwel alle dienstver-
leners eisen verhoging van tarieven en snellere betaling 
van facturen ter indekking van het wisselkoers- en infla- 
tierisico. in Survam verband is er gepoogd met belang- 
rijke partijen in de zorg tot transparante uniforme tarieven 
te komen. Helaas is dat nog niet gelukt. er zal druk op 
de premietarieven ontstaan als de gevraagde tariefsver-
hogingen gehonoreerd worden. Wij blijven gaan voor 
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een gezonde bedrijfsvoering en zien ons wat dat betreft 
geconfronteerd met een sector met erg veel uitdagingen.

assuria BeleggiNgsmaaTsCHaPPiJ N.v.

in Assuria Beleggingsmaatschappij is onze lokale aan- 
delenportefeuille ondergebracht.

De winst vóór belastingen daalde in 2015 met 42% naar 
SrD 10.397.000.
Deze afname is het gevolg van de sterke daling van het on-
gerealiseerde koersresultaat en wel met SrD 8,4 miljoen.

De gerealiseerde beleggingsopbrengsten bedroegen SrD 
6,7 miljoen; een stijging van 14% ten opzichte van 2014.

Door de economische crisis waarin wij thans verkeren is 
het te verwachten dat de bedrijfsresultaten van de bedrij- 
ven waarvan wij aandelen bezitten, zullen afnemen. Het 
is te voorzien dat daardoor ook de dividenden zullen ver-
minderen.

De waarde van de effectenportefeuille bedroeg per ultimo 
2015 SrD 84 miljoen.

De omzet op de Surinaamse effectenbeurs nam af met 
12% naar SrD 820.000. in 2014 beïnvloedde de handel in 
claimbewijzen DSB de omzet nog sterk.

De index van de Surinaamse effectenbeurs daalde voor 
het eerst sinds de invoering van de index. De index be- 
droeg per ultimo 2015 8.952 (2014: 9.582).

Assuria Beleggingsmaatschappij was als broker goed 
voor 13% van de omzet.

De koers van het aandeel Assuria is in het verslagjaar 
gedaald van SrD 105,00 naar SrD 94,75 per ultimo 
2015. Assuria heeft echter nog altijd de hoogste markt-
kapitalisatiewaarde van alle aan de Surinaamse effecten-
beurs genoteerde bedrijven.

in bijlage i is een overzicht opgenomen van de fondsen op 
de Surinaamse effectenbeurs met de omzet over 2015 en 
de koersen per ultimo 2015.

aarviNa TraDiNg N.v.

in Aarvina trading N.V. is het terrein ondergebracht aan 
de recolaan (in de nabijheid van de Mr. j.Lachmonstraat). 
Het ligt in de bedoeling op dit terrein een kantorencom-
plex te bouwen (project Hermitage). Dit bedrijf heeft nog 
geen inkomsten. Wel worden er kosten gemaakt voor on-
derhoud van het terrein.

Het verlies in 2015 bedroeg SrD 82.000.

DsB-assuria vasTgOeD 
maaTsCHaPPiJ N.v. (Davg)

DAVG die zich voornamelijk met projectontwikkeling 
bezighoudt, is een joint venture (50%) met DSB. in het 
vorige verslag is reeds vermeld dat het besluit is genomen 
om de activiteiten met betrekking tot projectontwikkeling 
af te bouwen. in 2015 is DAVG er niet in geslaagd om de 
in zijn bezit zijnde terreinen in zijn geheel te verkopen. De 
rentelasten van de leningen die zijn aangegaan om diverse 
terreinen destijds te kopen, drukken zwaar op het bedrijf. 

Het aandeel van Assuria in het verlies van DAVG bedraagt 
SrD 4.182.000 (2014: SrD 0)

HumaN resOurCes

isO certificering
in de maand november 2015 hebben wij wederom in  
Suriname een externe audit gehad voor behoud van ons 
iSO 9001: 2008 certificaat. Wij hebben als organisatie 
kunnen aantonen over een adequaat kwaliteitsmanage-
mentsysteem te beschikken, dat goed van opzet is met 
een duidelijke structuur. 

Onze vestigingen in Guyana kregen voor het eerst een  
externe audit (door kiWA), die zij glansrijk hebben door- 
staan. Met genoegen kunnen we ook daar nu aantonen dat 
het kwaliteitssysteem conform de iSO normen is opgezet.
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Trainingen       
In 2015 hebben in totaal 155 medewerkers in Suriname 
tenminste één training gevolgd. Dit komt neer op 66% van 
ons personeelsbestand in Suriname. In 2015 zijn er 31 
trainingen verzorgd (2014: 21)

Arbeidsvoorwaarden
In 2015 is er met onze vakorganisatie ORWASS een  
salarisaanpassing van gemiddeld 7,5% overeengekomen. 

De pensioenen van onze gepensioneerden zijn in 2015 
verhoogd met 5%. Per 1 januari 2016 is er weer een ver-
hoging doorgevoerd en wel van 10%.

Personeel 
In 2015 verlieten 9 CAO medewerkers en 1 stafmede- 
werker ons bedrijf. Er zijn 31 CAO medewerkers en 1 staf- 

medewerker in dienst getreden met een contract voor 
bepaalde tijd. 
In het jaar 2015 hebben 6 Assurianen ons bedrijf verlaten 
wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 
- Ursula Watamaleo (General Affairs)
- Carla Karg-Ezechiëls (Hypotheken)
- Amalia Doest-Riedewald (Claims Medische Varia )
- Lilian Paal (General Affairs)
- Leonard Sleman (Claims General)
- Diana Vakkers (Sales & Operations Leven)

Wij zeggen hen dank voor hun goede bijdrage aan de 
ontwikkeling van onze maatschappij.
 
Ons bedrijf telde in 2015 19 jubilarissen, onder wie 4 mede- 
werkers met 40 dienstjaren, 7 met 35 dienstjaren, 2 met  
25 dienstjaren en 6 medewerkers met 12½ dienstjaren. 
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Jubliea Naam Afdeling / Functie

1 40 jaar Audrey Warsosemito Agency Support

2 40 jaar Leonard Sleman Claims Administration Motor & Overige

3 40 jaar Carla Karg Hypotheken

4 40 jaar Ronny Karsiman General Affairs

5 35 jaar Pairan Mariman Finance

6 35 jaar Shirlita Stoutenburg Brand & Administratie

7 35 jaar Vivien Mertodikromo Information & Communication Technology

8 35 jaar Sandra Busropan Human Resources

9 35 jaar Rehana Karamat Ali Finance

10 35 jaar Ashokkumar Biere General Affairs

11 35 jaar Radjmatie Gajapersad Finance

12 25 jaar Clyde Muntslag Assuria Guyana

13 25 jaar Robby Sokarno General Affairs

14 12½ jaar Diepnarain Jhagroe Finance

15 12½ jaar Stacey Pawirodikromo Information & Communication Technology

16 12½ jaar Cheryl Sluer Claims Administration Mediva

17 12½ jaar Sherida Karijodimedjo Claims Administration Mediva

18 12½ jaar Guno Wekker Claims Administration Motor & Overige

19 12½ jaar Ryan Rozenblad Insurance Walk In-Noord



zoals gebruikelijk hebben we ook in 2015 uit een voor- 
dracht van drie medewerkers een medewerker van het 
jaar gekozen; mevrouw Caroline roepchand van de af- 
deling Customer Service/Customer Contact Center kwam 
als winnaar uit de bus.

 
vOOruiTziCHTeN

We zijn niet optimistisch gestemd over de vooruitzichten 
op korte termijn.

Suriname is genoodzaakt een structureel aanpassings- 
programma uit te voeren.

De regering heeft ervoor gekozen om hiervoor met het 
iMF in zee te gaan. 

De koopkracht van de bevolking zal drastisch afnemen 
met alle gevolgen voor de economische bedrijvigheid. 
Ook de verzekeringsbedrijfstak zal getroffen worden. Wet-
telijke verplichting tot verzekeren (WA, zorg en Pensioen) 
zullen maken dat het premie-inkomen niet drastisch zal 
dalen, maar de winstgevendheid staat onder druk.

Bij een verdere depreciatie van de SrD zal ons bedrijf 
vreemde valutakoerswinsten maken, maar onze verwach- 
ting is dat onze winst in reële termen zal dalen. 

DaNKBeTuigiNg

Wij zeggen gaarne dank aan al onze medewerkers en tus-
senpersonen voor hun inzet en toewijding waardoor we 
weer een goed jaar hebben kunnen afsluiten.
Ook danken we de raad van Commissarissen voor de 
goede ondersteuning en onze aandeelhouders en klanten 
voor het in ons gestelde vertrouwen.

Paramaribo, 20 mei 2016

De Hoofddirectie
Drs. Stephen Smit
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Het aantal medewerkers in dienst van Assuria N.V. naar geslacht bedroeg ultimo 2015:

Totaal overzicht op geografische 
ligging

suriname Trinidad  & Tobago
assuria life

Trinidad  & Tobago
gulf

 guyana 2015
 

2014

Vrouwen 152 47 44 16 259 209

Mannen 82 12 21 9 124 109

totaal 234 59 65 25 383 318

(NB. Assuria Life (t&t) is dit jaar voor het eerst opgenomen in het totaal overzicht).
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Assuria aandeelhouder DSB
Fusie | Filialen Assuria Suriname | Assuria goes 
international | Effectenbeurs | ISO-certificering | 
Innovaties: Facebook, website, iAgents, iClient, 
mobile app | Product-/dienstontwikkelingen

4

Jaarrekening 2015
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Geconsolideerde balans per 31 december 2015
vóór vOOrsTel WiNsTBesTemmiNg | Bedragen in Surinaamse Dollars

Noot 2015 2014**

vaste activa
Goodwill 1 4.300.641 2.783.735 
Materiële vaste activa 2 82.357.316 56.219.252 
Vastgoed beleggingen 3 104.406.091 63.698.540 
Andere deelnemingen 4 183.221.392 155.799.472 
Financiële beleggingen 5 856.129.876 569.155.053 *
Latente belastingen 6 7.136.179 5.321.779 
Totaal vaste activa 1.237.551.495 852.977.831 

vlottende activa
Vorderingen uit directe verzekeringen 7 54.239.977 29.340.882 *
Overige vorderingen 8 51.698.462 27.284.334 *
Liquide middelen 9 45.806.359 64.094.736 
Totaal vlottende activa 151.744.798 120.719.952

Totaal activa 1.389.296.293 973.697.783

Passiva
Groepsvermogen
Geplaatst en gestort aandelenkapitaal 10 655.380 655.380 
reserves 304.486.471 357.955.981 
Minderheidsbelang 918.348 621.835 

306.060.199 359.233.196 

langlopende schulden
Verzekeringstechnische voorzieningen 11 901.508.194 496.259.685 
Werknemersvoorzieningen 12 21.058.760 20.069.728 
Overige langlopende schulden 13 16.857.699 13.179.031 
Latente belastingen 14 19.259.710 3.166.572 
Totaal langlopende schulden 958.684.363 532.675.016 

Kortlopende schulden
Schulden uit directe verzekeringen 16.730.388 12.207.323 *
Schulden uit herverzekering 7.015.839 2.613.241 *
Belastingen 15 21.633.677 9.077.038 *
Overige schulden 16 79.171.827 57.891.969 *
Totaal kortlopende schulden 124.551.731 81.789.571

Totaal groepsvermogen en schulden 1.389.296.293 973.697.783

Noot: 
*   In de vergelijkende cijfers 2014 zijn enkele posten geherclassificeerd.
     - Vooruitontvangen premies zijn ondergebracht onder de post 'Overige schulden' in plaats van 'Vorderingen uit directe verzekeringen'.
     - Belastingen, anders dan inkomstenbelasting, zijn geclassificeerd onder de post 'Belastingen' in plaats van 'Overige schulden'
     - Leningen aan personeel zijn opgenomen onder de post 'Financiele beleggingen' in plaats van 'Overige vorderingen'
     - Reinsurance accruals Gulf Insurance Ltd. zijn geclassificeerd onder de post 'Schulden uit herverzekering' in plaats van 'Schulden uit directe verzekeringen'

**  De cijfers per 31december 2014 zijn exclusief Assuria Life (T&T) Ltd. (voorheen Mega Insurance Ltd.); de acquisitie heeft effectief op 1 januari 2015 plaatsgevonden.
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Geconsolideerde balans per 31 december 2015
Ná aaNName vOOrsTel WiNsTBesTemmiNg | Bedragen in Surinaamse Dollars

2015 2014**

vaste activa
Goodwill 4.300.641 2.783.735
Materiële vaste activa 82.357.316 56.219.252
Vastgoed beleggingen 104.406.091 63.698.540
Andere deelnemingen 183.221.392 155.799.472
Financiële beleggingen 856.129.876 569.155.053 *
Latente belastingen 7.136.179 5.321.779
Totaal vaste activa 1.237.551.495 852.977.831

vlottende activa
Vorderingen uit directe verzekeringen 54.239.977 29.340.882 *
Overige vorderingen 51.698.462 27.284.344 *
Liquide middelen 45.806.359 64.094.736
Totaal vlottende activa 151.744.798 120.719.952

Totaal activa 1.389.296.293 973.697.783

Passiva
eigen vermogen
Geplaatst en gestort aandelenkapitaal 655.380 655.380
reserves 296.294.219 343.013.314
Minderheidsbelang 918.348 621.835

297.867.947 344.290.529

langlopende schulden
Verzekeringstechnische voorzieningen 901.508.194 496.259.685
Werknemersvoorzieningen 21.058.760 20.069.728
Overige langlopende schulden 16.857.699 13.179.031
Latente belastingen 19.259.710 3.166.572
Totaal langlopende schulden 958.684.363 532.675.016

Kortlopende schulden
Schulden uit directe verzekeringen 16.730.388 12.207.323 *
Schulden uit herverzekering 7.015.839 2.613.241 *
Belastingen 23.681.740 12.812.705 *
Overige schulden 85.316.016 69.098.969 *
Totaal kortlopende schulden 132.743.983 96.732.238

Totaal groepsvermogen en schulden 1.389.296.293 973.697.783

Noot: 
*   In de vergelijkende cijfers 2014 zijn enkele posten geherclassificeerd.
     - Vooruitontvangen premies zijn ondergebracht onder de post 'Overige schulden' in plaats van 'Vorderingen uit directe verzekeringen'.
     - Belastingen, anders dan inkomstenbelasting, zijn geclassificeerd onder de post 'Belastingen' in plaats van 'Overige schulden'
     - Leningen aan personeel zijn opgenomen onder de post 'Financiele beleggingen' in plaats van 'Overige vorderingen'
     - Reinsurance accruals Gulf Insurance Ltd. zijn geclassificeerd onder de post 'Schulden uit herverzekering' in plaats van 'Schulden uit directe verzekeringen'

** De cijfers per 31december 2014 zijn exclusief Assuria Life (T&T) Ltd. (voorheen Mega Insurance Ltd.); de acquisitie heeft effectief op 1 januari 2015 plaatsgevonden.
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2015 naar 
geografische segmenten Bedragen in Surinaamse Dollars

geconsolideerd

Noot suriname Trinidad & 
Tobago guyana 2015 2014**

Baten
Netto premie-inkomen 1 241.104.473 53.888.941 7.396.092 302.389.506 192.367.045 *
Gerealiseerde opbrengst beleggingen 2 51.559.503 7.252.252 12.470 58.824.225 48.201.049 *
Ongerealiseerde opbrengst beleggingen 3 4.843.852 -1.211.064  -   3.632.788 13.940.115
Overige baten 4 93.678.180 6.556.790 169.204 100.404.174 3.302.761 *
Totaal baten 391.186.008 66.486.919 7.577.766 465.250.693 257.810.970

lasten
Uitkeringen en afkopen 5 121.994.948 33.638.783 1.344.576 156.978.307 78.296.279 *
Mutatie verzekeringstechnische voorzieningen 6 135.706.523 1.985.453 2.467.316 140.159.292 38.730.287
Bedrijfskosten (inclusief acquisitiekosten) 7 71.349.054 30.063.122 3.687.612 105.099.788 77.440.924 *
Winstdeling en kortingen 8 14.191.602  -   15.309 14.206.911 10.202.631 *
Mutatie werknemersvoorzieningen 9 -1.922.729  -    -   -1.922.729 1.392.300
Afschrijvingen 2.249.734 4.851.104 152.363 7.253.201 2.354.743
Totaal lasten 343.569.132 70.538.462 7.667.176 421.774.770 208.417.164

resultaat vóór belastingen 47.616.876 -4.051.543 -89.410 43.475.923 49.393.806
inkomstenbelasting -1.477.595 684.434 284.101 -509.060 3.466.831
resultaat ná belastingen 10 49.094.471 -4.735.977 -373.511 43.984.983 45.926.975

Het resultaat ná belastingen bestemd voor:
Aandeelhouders van Assuria N.V 48.849.519 -4.668.461 -280.134 43.900.924 45.860.237
Minderheidsbelang 244.952 -67.516 -93.377 84.059 66.738
resultaat ná belastingen 49.094.471 -4.735.977 -373.511 43.984.983 45.926.975

Noot:    
*    In 2015 zijn enkele posten geherclassificeerd.    
      - De winstdeling van Assuria Medische verzekering N.V. is geclassificeerd onder de post ‘Winstdeling en kortingen’; in 2014 is deze in mindering  gebracht op het premie-inkomen. 
      - Mutatie excedendfonds is opgenomen onder ‘Uitkeringen en afkopen’; in 2014 is deze in mindering gebracht op het premie-inkomen.
      - De interestlasten gesaldeerd onder de post ‘ Overige baten’, zijn geclassificeerd onder de post ‘Bedrijfskosten’. 
 **  De deelneming Assuria Life (T&T) Ltd. (voorheen Mega Insurance Ltd.) is niet in de realisatie per 31 december 2014 opgenomen.   
     De acquisitie heeft effectief op 1 januari 2015 plaatsgevonden.
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2015 
naar bedrijfsactiviteit Bedragen in Surinaamse Dollars

geconsolideerd

leven schade
Beleggingen 

& overige
 activiteiten

2015 2014**

Baten
Netto premie-inkomen 116.084.300 186.305.206  -   302.389.506 192.367.045 *
Gerealiseerde opbrengst beleggingen 37.431.650 7.180.024 14.212.551 58.824.225 48.201.049 *
Ongerealiseerde opbrengst beleggingen -700.563  -   4.333.351 3.632.788 13.940.115
Overige baten 84.174.155 26.213.027 -9.983.008 100.404.174 3.302.761 *
Totaal baten 236.989.542 219.698.257 8.562.894 465.250.693 257.810.970

lasten
Uitkeringen en afkopen 38.855.397 118.122.910  -   156.978.307 78.296.279 *
Mutatie verzekeringstechnische voorzieningen 133.963.595 6.195.697  -   140.159.292 38.730.287
Bedrijfskosten (inclusief acquisitiekosten) 30.297.025 61.248.995 13.553.768 105.099.788 77.440.924 *
Winstdeling en kortingen 13.535.776 671.135  -   14.206.911 10.202.631 *
Mutatie werknemersvoorzieningen -522.508 -1.199.413 -200.808 -1.922.729 1.392.300
Afschrijvingen 1.167.846 6.085.355  -   7.253.201 2.354.743
Totaal lasten 217.297.131 191.124.679 13.352.960 421.774.770 208.417.164

resultaat vóór belastingen 19.692.411 28.573.578 -4.790.067 43.475.923 49.393.806
inkomstenbelasting 253.863 714.671 -1.477.595 -509.060 3.466.831
resultaat ná belastingen 19.438.548 27.858.907 -3.312.472 43.984.983 45.926.975

Het resultaat ná belastingen bestemd voor:
Aandeelhouders van Assuria N.V 19.517.169 27.730.445 -3.346.689 43.900.924 45.860.237
Minderheidsbelang -78.621 128.462 34.217 84.059 66.738
resultaat ná belastingen 19.438.548 27.858.907 -3.312.472 43.984.983 45.926.975

Noot:    
*    In 2015 zijn enkele posten geherclassificeerd.    
      - De winstdeling van Assuria Medische verzekering N.V. is geclassificeerd onder de post ‘Winstdeling en kortingen’; in 2014 is deze in mindering  gebracht op het premie-inkomen. 
      - Mutatie excedendfonds is opgenomen onder ‘Uitkeringen en afkopen’; in 2014 is deze in mindering gebracht op het premie-inkomen.
      - De interestlasten gesaldeerd onder de post ‘ Overige baten’, zijn geclassificeerd onder de post ‘Bedrijfskosten’. 
 **  De deelneming Assuria Life (T&T) Ltd. (voorheen Mega Insurance Ltd.) is niet in de realisatie per 31 december 2014 opgenomen.   
     De acquisitie heeft effectief op 1 januari 2015 plaatsgevonden.
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Geconsolideerd mutatieoverzicht Groepsvermogen 
per 31 december 2015 vóór vOOrsTel WiNsTBesTemmiNg | Bedragen in Surinaamse Dollars

eigen 
vermogen

minderheids- 
belang

 
Totaal 

stand per 1 januari 2014 284.061.569 613.778 284.675.347
Onverdeeld resultaat ná belastingen 45.860.237 66.738 45.926.975 
Herwaardering andere deelnemingen 28.388.440  -   28.388.440 
Gerealiseerde hedge valutakoersresultaten -792.606 -1.339 -793.945 
inwisseling oude Sf aandelen in SrD aandelen 38  -   38 
Overige (w.o. translatieverschillen) 1.093.683 -57.342 1.036.341 
stand per 31 december 2014 358.611.361 621.835 359.233.196

eigen 
vermogen

minderheids- 
belang

 
Totaal 

stand per 1 januari 2015 358.611.361 621.835 359.233.196 
Aanpassing technische voorziening -77.395.732 -377.126 -77.772.858 
Dividend 2014 -14.942.667  -   -14.942.667 
stand per 1 januari 2015 (ná winstbestemming en aanpassing technische voorziening) 266.272.962 244.709 266.517.671 

Onverdeeld resultaat ná belastingen 43.900.924 84.059 43.984.983 

inkomstenbelasting u.h.v. afwikkeling egalisatiereserve -12.703.556 -18.525 -12.722.081 
Belastinglatentie t.b.v. ongerealiseerde koersresultaten -14.067.117 -52.969 -14.120.086 
interimdividend 2015 -3.932.281  -   -3.932.281 
Afwaardering deelneming Assuria Life (t&t) Ltd. -4.578.535  -   -4.578.535 
Herwaardering pand Assuria Life (GY) inc. 221.130 73.710 294.840 
Herwaardering andere deelnemingen 25.351.920  -   25.351.920 
Herwaardering onroerende goederen -407.570 -2.832 -410.402 
Gerealiseerde hedge valutakoersresultaten -70.310 -441 -70.751 
Overige (w.o. translatieverschillen) 5.154.284 590.637 5.744.921 

stand per 31 december 2015 305.141.851 918.348 306.060.199 

Het vreemde-valuta deel van het vermogen (exclusief deelnemingen) bedraagt ca. USD 58,1 miljoen (2014: circa  
USD 44,3 miljoen).
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht
vóór vOOrsTel WiNsTBesTemmiNg | Bedragen in Surinaamse Dollars

2015 2014

Kasstroom uit operationele activiteiten
resultaat vóór belastingen 43.475.923 49.393.806
Afschrijvingen 7.253.201 2.932.926

50.729.124 52.326.732

Aanpassingen voor:
Ongerealiseerde opbrengst beleggingen -3.632.787 -13.940.115
Ongerealiseerde valuta koersresultaten -39.222.460 4.573.895
Verzekeringstechnische voorzieningen 140.159.292 38.730.285
Werknemersvoorzieningen -1.922.729 1.392.300
Debiteurenvoorziening 6.300.703 6.221.209

Veranderingen in het werkkapitaal
Vorderingen -31.199.798 -14.053.129
Overige vorderingen -17.773.796 -12.838.415
Schulden uit directe verzekeringen 725.869 3.016.292
Schulden uit herverzekering 4.038.807 -732.611
Belastingen -11.875.878 -15.338.004
Overige schulden 32.602.800 31.532.970

128.929.147 80.891.409

Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten
Compensatie goodwill acquisitie Gulf  -   518.000
Acquisitie Mega insurance Ltd. -415.321  -   
investeringen materiële vaste activa -13.930.936 -4.844.020
investering beleggingen -1.202.170.974 -1.133.952.355
Desinvestering beleggingen 1.080.548.207 1.085.433.438

-135.969.024 -52.844.937

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie langlopende schulden 3.678.669 803.441
Dividenduitkering -14.993.739 -13.762.978
inwisseling oude Sf aandelen in SrD aandelen  -   38

-11.315.070 -12.959.499

mutatie liquide middelen -18.354.947 15.086.973
Aanwezige liquide middelen bij acquisitie Mega insurance Ltd. 66.570  -   

Liquide middelen   begin verslagperiode 64.094.736  49.007.763 
                              ultimo verslagperiode 45.806.359  64.094.736 

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



OPriCHTiNg eN BelaNgriJKsTe 
aCTiviTeiTeN

 
Assuria N.V. gevestigd in Suriname is opgericht op  
25 maart 1991 en opereert binnen de verzekeringssector. 
tevens is Assuria een grote institutionele belegger die 
vooral actief is op het gebied van hypothecaire leningen en 
projectontwikkeling. Verder heeft zij substantiële belangen 
in een aantal vooraanstaande lokale bedrijven en  belegt zij 
op de internationale kapitaalmarkt.  
De belangrijkste markt van de Assuria groep is in Suri-
name. in 2012 zijn de activiteiten uitgebreid naar Guyana 
en vanaf 2013 naar trinidad & tobago. De aandelen van 
Assuria N.V. zijn genoteerd aan de Surinaamse effecten-
beurs.     
     
Assuria is de houdstermaatschappij van de aandelen van 
de hiernavolgende werkmaatschappijen.  
     
assuria levensverzekering N.v., voorheen eNNa N.v.,
opgericht 01 maart 1961 in suriname  
De belangrijkste activiteit van Assuria Levensverzeke- 
ring N.V. is het aanbieden van levensverzekeringen, waar-
onder risico-, spaar- en pensioenverzekeringen. Verder is 
de vennootschap een institutionele belegger die actief is op 
het gebied van hypothecaire leningen en investeert op de 
internationale kapitaalmarkt.    

assuria schadeverzekering N.v., voorheen N.v. NeN 
schadeverzekering N.v., opgericht 20 oktober 1980 in
suriname      
De belangrijkste activiteit van Assuria Schadeverzeke- 
ring N.V. is het aanbieden van schadeverzekeringen, waar-
onder woon-, verkeer-, aansprakelijkheids- en reisverzeke- 
ringen.      

assuria medische verzekering N.v., voorheen N.v. 
De Nationale, opgericht 17 januari 1953 in suriname  
De belangrijkste activiteit van Assuria Medische Verzeke- 
ring N.V. is het aanbieden van ziektekostenverzekeringen. 

assuria life (gY) inc. opgericht op 21 augustus 2009 in
guyana en operationeel sinds 31 maart 2012  
De belangrijkste activiteit van Assuria Life (GY) inc. is het 
aanbieden van levensverzekeringen.   

     
assuria general (gY) inc. opgericht op 21 augustus 2009 
in guyana en operationeel sinds 31 maart 2012 
De belangrijkste activiteit van Assuria General (GY) inc. is 
het aanbieden van schadeverzekeringen.  
     
gulf insurance limited opgericht op 28 maart 1974 op
Trinidad en Tobago    
in 2013 heeft Assuria N.V. alle aandelen overgenomen. 
Op 26 maart 2013 is officieel toestemming van de  
Central Bank of trinidad & tobago en op 26 april 2013 van  
de Centrale Bank van Suriname verkregen om 100% van 
de aandelen van Gulf over te nemen. De belangrijkste acti-
viteit van Gulf insurance Limited is het aanbieden van alle 
klassen van schade en maritieme verzekeringen. 

assuria life (T&T) ltd., voorheen mega insurance ltd., 
opgericht op Trinidad & Tobago op 31 december 1980 
onder de naam guyana and Trinidad mutual life 
insurance Company limited.  
Vanaf juni 2011 was Assuria N.V. bezig een significant  
aandeel in deze levensverzekeringsmaatschappij, Mega 
insurance Ltd., te verkrijgen.   
Op 11 november 2011 is een officieel bod uitgebracht en 
op 06 januari 2015 werd Assuria voor 77% aandeelhou- 
der van Mega. Het belang is opgelopen naar 97% nadat in 
maart 2015 een kapitaalinjectie is gepleegd van USD 3,5  
miljoen door middel van de aankoop van 150.000.000 
nieuw uitgegeven aandelen. in december 2015 is voor de 
aankoop van 107.456.667 aandelen een kapitaalinjectie 
van USD 2,5 miljoen gepleegd, waardoor het belang is op-
gelopen naar 98,4%.  
De belangrijkste activiteit van Assuria Life (t&t) Ltd. is het 
aanbieden van levensverzekeringen. 
 
assuria Beleggingsmaatschappij N.v., voorheen N.v.
Nationale investerings-en financieringsmaatschappij 
opgericht op 29 december 1959 in suriname 
De belangrijkste activiteit van Assuria Beleggingsmaat- 
schappij N.V. is het beleggen in aandelen van lokale be- 
drijven. 

aarvina Trading N.v. opgericht 22 juni 2005 in suriname
Op 20 december 2013 heeft Assuria N.V. alle aandelen van 
Aarvina N.V. overgenomen. Het enige bezit van deze ven-
nootschap is het recht van grondhuur van het terrein aan 
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toelichting op de geconsolideerde jaarrekening



geplaatst 
aandelen-

kapitaal
Belang 
assuria  

Belangen 
in %

Assuria Levensverzekering N.V. SrD  1.294  1.285  99,30 
Assuria Schadeverzekering N.V. SrD  3.500  3.500  100,00 
Assuria Medische verzekering N.V. SrD  3.110  3.093  99,46 
Assuria Life (GY) inc. GYD  116.250.000  87.187.500  75,00 
Assuria General (GY) inc. GYD  50.000.000  37.500.000  75,00 
Gulf insurance Limited ttD  46.240.000  46.240.000  100,00 
Assuria Life (t&t) Ltd. ttD  57.401.357 56.482.935  98,40 
Assuria Beleggingsmaatschappij N.V. SrD  1.927  1.920  99,67 
Aarvina trading N.V. SrD 4.000 4.000  100,00 
DSB-Assuria Vastgoed Maatschappij N.V.  (Joint venture) SrD  200.000  100.000  50,00 

de recolaan in de nabijheid van de Mr. j. Lachmonstraat. 
Dit recht is verworven bij akte van koop en verkoop d.d. 
10 juli 2006.  
  
DsB-assuria vastgoed maatschappij N.v., voorheen
N.v. Kankantrie beleggingsmaatschappij, opgericht op
05 augustus 1988 in suriname  
Deze vennootschap is een joint venture (50%) tussen  
Assuria N.V. en De Surinaamsche Bank N.V., die beiden 
opgericht en gevestigd zijn in Suriname. Assuria N.V. heeft  
    

zich op 20 oktober 2007 ingekocht in het aandelenkapitaal. 
DSB-Assuria Vastgoed Maatschappij N.V. heeft ook een  
100% dochteronderneming genaamd Panaso Vastgoed N.V.  
De belangrijkste activiteit van DSB-Assuria Vastgoed
Maatschappij N.V. is vastgoedontwikkeling.  
  
rondeau Holdings N.v. geliquideerd per 1 januari 2015
effectief per 1 januari 2015 is rondeau Holdings N.V. ge-
liquideerd. 

toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
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BelaNgriJKe grONDslageN vOOr De 
fiNaNCiële verslaggeviNg

algemeen
Bij de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening is 
zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de in Nederland 
geldende bepalingen voor de jaarrekening van verzeke- 
ringsmaatschappijen.     
De jaarrapporten van Gulf insurance Ltd., Assuria Life 
(t&t) Ltd., Assuria General (GY) inc. en Assuria Life (GY) 
inc. zijn opgesteld conform iFrS standaarden. Assuria 
heeft sinds het jaarverslag 2013 een aanvang gemaakt met 
de overgang naar de rapportage conform iFrS. Hierbin-
nen zijn specifieke standaarden uitgeschreven betreffende 
de verzekeringstechnische voorzieningen. in dit kader, en 
mede ter harmonisering van de grondslagen binnen de 
Assuria Groep, is in 2015 de wijze voor de bepaling van 
de technische voorzieningen aangepast. Daarbij is de pru-
dentie verhoogd en zijn de voorzieningen bepaald op basis 
van marktwaarde.     
   
Voor de schade en medische voorzieningen is aansluiting 
gezocht met het AMBest-rating model, welke in het Cari-
bisch gebied als “best practice” wordt gezien. Dit vanwege 
het gebied waarin de Assuria groep opereert alsmede 
om de jaarverslaggeving van de in Suriname opererende 
schadebedrijven in lijn te brengen met de op trinidad & 
tobago en in Guyana gevestigde schadebedrijven van de 
Assuria Groep.     
ten aanzien van de voorzieningen verzekeringsverplichtin-
gen van het levenbedrijf is besloten over te stappen op de 
Caribbean Policy Premium Method (CPPM).   
Deze methode wordt gebruikt voor de calculatie van pre-
miereserves bij Caribische levensverzekeraars en geeft een 
reflectie van de marktwaarde van de verplichtingen van 
een levensverzekeraar.    
    
De aanpassingen van de verzekeringsgerelateerde voor-
zieningen zoals bovenstaand besproken zijn ten laste 
van het vermogen per 1 januari 2015 verwerkt. Om prak-
tische redenen zijn de vergelijkende cijfers niet aange-
past.      

Belasting en belastinglatentie   
Medenemend het recente wetsbesluit inzake de inkom-
stenbelasting is vast komen te staan dat de egalisatie- 
reserve per 31 december 2015 in twee jaar afgebouwd  
dient te zijn. Vanaf 1 januari 2016 is dotatie aan de egali- 
satiereserve niet meer toegestaan. Ofschoon het wets-
besluit in 2016 genomen is, is vanwege de significantie 
besloten de impact op het vermogen en de belastingposi-
tie te verwerken in de jaarrekening 2015.  
Uit hoofde hiervan zijn de egalisatiereserves, na aftrek van 
de mutaties in de verzekeringstechnische voorzieningen en 
na toevoeging over het resultaat 2015 fiscaal opgeheven, 
waarbij de daarover verschuldigde belasting enerzijds is 
onttrokken aan het eigen vermogen per einde boekjaar en 
anderzijds is opgenomen onder de belastingverplichtin-
gen.       
Vanwege het feit dat de ongerealiseerde vreemde valuta-
koersresultaten onbelast zijn tot het moment waarop deze 
worden gerealiseerd, is tevens een passieve belasting- 
latentie ten laste van het vermogen per jaareinde ge-
vormd.      
  
ifrs
Om redenen van internationalisering van de Assuria groep, 
is besloten de verslaglegging in de toekomst te verrichten 
op basis van international Financial reporting Standards 
(iFrS). Dit zal betekenen dat de geconsolideerde jaarrek-
ening en de vennootschappelijke jaarrekening van Assuria 
in overeenstemming met iFrS-standaarden zal worden 
opgemaakt en zal worden gepubliceerd.   
De beoogde datum voor de overgang is per heden nog 
niet definitief bepaald. Hiernavolgend is een nadere uiteen-
zetting opgenomen van het proces van de iFrS conversie 
gevolgd door de kwalitatieve - en kwantitatieve impact 
voor Assuria.      

ifrs conversie proces
ter voorbereiding op de overgang naar iFrS is een im-
pact-analyse uitgevoerd uitgaande van de iFrS-standaar- 
den van toepassing op of na 1 januari 2015. in deze ana-
lyse wordt er rekening gehouden met standaarden die ook 
na 1 januari 2015 van toepassing zijn en die Assuria eerder 
dan de verplichte datum zal toepassen (ook wel aangeduid 
met “early Adoption”).  
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in iFrS 1, de standaard die richtlijnen geeft omtrent de 
eerste toepassing van iFrS, is bepaald dat:  
-  een onderneming bij de eerste verslaglegging op basis  
 van iFrS rapporteert alsof deze altijd iFrS heeft toe- 
 gepast;   
-  Verslaglegging in conformiteit met alle standaarden 
 van iFrS moet zijn en er een expliciete “statement of  
 compliance” hierover door de directie moet worden  
 gegeven, alvorens mag worden aangegeven dat de 
   jaarrekening op basis van iFrS is opgemaakt;
-  De vergelijkende cijfers opgenomen in de jaarrekening  
 van het overgangsjaar, als ook van andere (toelich- 
 tende) cijfers in overeenstemming met iFrS vereisten 
  dienen te zijn. Overigens moet bij afwijking van iFrS 
  cijfers dit expliciet worden vermeld en het effect  
 worden toegelicht; 
-  tussentijdse verslaglegging dient te worden opge- 
 maakt op basis van iFrS. iFrS heeft hiervoor een 
  specifieke standaard (iAS 34).                    
 
iFrS regelt primair de geconsolideerde jaarrekening van 
Assuria en haar dochterondernemingen, maar conform 
de standaarden van iFrS zal eveneens het vennootschap-
pelijke vermogen en het resultaat aan verandering onder-
hevig (kunnen) zijn.  Het (mogelijke) effect voor Assuria 
bij de overgang naar iFrS zal betreffen:           
 
-   De omvang van het eigen vermogen als gevolg van ge- 
 wijzigde waarderingsgrondslagen ten behoeve van de  
 openingsbalans per de transitiedatum. immers, alle  
 waarderingsverschillen tussen iFrS en de tot dusver 
  toegepaste grondslagen zullen rechtstreeks worden  
 verwerkt in de Overige reserve in het eigen vermogen;  
-   De jaarrekeningposten alsook de vergelijkende cijfers 
  opgenomen in de jaarrekening kunnen anders worden 
  geclassificeerd en worden gewaardeerd. Dit betreft dus  
 balansposten, eigen vermogen en posten van de winst -  
 & verliesrekening;   
-   De omvang en het aantal kwalitatieve - en kwantitatieve 
  toelichtingen welke dienen te worden opgenomen zal  
 toenemen door vereisten opgenomen in specifieke 
  standaarden.         
    
Kwalitatieve impact van ifrs   
Gericht op de consequenties van de toepassing van iFrS 
is, zoals aangegeven, door Assuria een impact-analyse uit-

gevoerd. Uit deze analyse kunnen een aantal wijzigingen in 
de classificatie, waardering en of vereisten omtrent kwan-
titatieve - en kwalitatieve toelichtingen voortvloeien.  
De belangrijkste effecten voor Assuria zijn naar verwach- 
ting de volgende: 
-   IFRS 3 - Business Combinations: iFrS 3 geeft richt- 
 lijnen gericht op de verwerking van de aankoop van   
 ondernemingen. Hierbij wordt specifiek geregeld wel- 
 ke kosten kunnen worden geactiveerd en welke kosten  
 niet kwalificeren hiervoor. iFrS 3 regelt voorts de allo- 
 catie van de aankoopwaarde aan de gekochte activa en  
 passiva (purchase price allocation). Dit heeft tot gevolg 
  dat de omvang en bepaling van goodwill specifiek  
 wordt gerelateerd aan activa en/of passiva. Voor  
 Assuria betekent dit dat er mogelijk  wijzigingen zou- 
 den kunnen optreden in de toewijzing van goodwill bij  
 aangekochte kapitaalbelangen.    
 Voorts vereist iFrS 3 specifieke toelichtingen omtrent 
 aangekochte kapitaalbelangen en hiernaast een impair- 
 ment toetsing van de betaalde goodwill.   
      
- IFRS 4 - Verzekeringscontracten: Conform iFrS 4  
 dient bij de berekening van de langlopende verzeke- 
 ringsverplichtingen rekening te worden gehouden met  
 een marktconforme disconteringsvoet.   
      
 Hiernaast dient bij de waardering van de verzeke- 
 ringsverplichting(en) een toereikendheidstoets te   wor- 
 den uitgevoerd waarbij mede in acht wordt genomen 
  de schadebehandelingskosten en toepassing van sterf- 
 tekansen. Voorts dienen deposito componenten in ver- 
 zekeringscontracten te worden “unbundled”. iFrS 4  
 vereist tevens dat meer toelichtingen dienen te worden  
 opgenomen in de jaarrekening betreffende “sensitivi- 
 teit” gericht op effecten op de verzekeringsvoorzie- 
 ningen alsook toelichting omtrent verzekeringstech- 
 nische risico’s. De genoemde toepassingen zullen ef- 
 fect hebben op de waardering en toelichtingen van  
 verzekeringstechnische voorzieningen van Assuria.  
      
- IFRS 7 - Financial Instruments  Disclosures: Deze stan- 
 daard is gericht op het geven van richtlijnen omtrent  
 kwalitatieve en kwantitatieve toelichtingen van finan- 
 ciële instrumenten in de jaarrekening.   
 Naast de kwalitatieve uiteenzetting van specifieke be- 
 drijfsrisico’s, risicomanagement activiteiten en risico’s 
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  verbonden aan financiële instrumenten zal tevens in- 
 zicht worden gegeven door kwantitatieve informatie  
 op te nemen betreffende marktrisico (prijs en rente), 
  valutarisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico. Deze in- 
 formatie wordt aangevuld met verplichte volatili- 
 teitsanalyses voor prijs, rente en valuta risico’s. 
       
- IFRS 9 - Financial Instruments: Het toepassen van 
 iFrS 9 zal een herclassificatie en mogelijke (her) 
 waardering van financiële instrumenten met zich te- 
 weeg brengen. er is namelijk een specifieke methodiek  
 voorgeschreven voor de bepaling van de opname,  
 soort classificatie en de te hanteren waardering van  
 financiële instrumenten. tevens voorziet iFrS 9 in een  
 specifieke methodiek voor het calculeren van een  
 voorziening voor kredietverliezen. Onder toepassing  
 van iFrS zal de classificatie en waardering van de  
 financiële beleggingen (vermogens – en vastrentende  
 beleggingen), hypotheken en overige financiële instru- 
 menten (bijvoorbeeld derivaten zoals een valuta 
 SWAP) kunnen leiden tot gewijzigde waarderings- 
 grondslagen. een van de consequenties betreft onder  
 andere de wijziging in het tijdstip van opname en de  
 waardering van een valuta SWAP. 

- IFRS 13 - Fair Value: Deze standaard regelt de metho- 
 diek omtrent de bepaling van de fair values van activa 
  en passiva waar een fair value waardering dient te  
 worden bepaald, danwel inzicht moet worden gegeven 
  in de fair value. Deze standaard heeft vooral conse- 
 quenties door de toename van kwalitatieve toelich- 
 tingen in de jaarrekening betreffende de methodiek en 
  uitgangspunten voor de fair value bepaling. 

-    IFRS 11 - Joint Arrangements en IAS 28 - Associates 
  and Joint Ventures: Onder de toepassing van stan- 
 daard iFrS 11 zullen specifieke eisen worden gesteld  
 aan de waardering van joint arrangements, waaronder  
 begrepen joint ventures, in de jaarrekening. Dit betreft  
 eveneens de methodiek van consolidatie van een joint  
 venture. Dit zou effect kunnen hebben op de joint ven- 
 ture tussen Assuria N.V. en De Surinaamsche Bank N.V.  

Onder iAS 28 kan de waardering van deelnemingen 
en de verwerking van deelnemingsresultaten tot stand 
komen op basis van drie methoden namelijk de fair  

value, de verkrijgingsprijs of de netto vermogens- 
waarde. Dit kan effect hebben op de huidige waar- 
dering van de kapitaalbelangen van Assuria, waar-
onder begrepen de waardering van de deelneming in  
De Surinaamsche Bank N.V. 

-    IAS 12 - Income Taxes: iAS 12 is gericht op de calcu- 
 latie van de inkomstenbelasting, classificatie en waar- 
 dering van voorzieningen en of vorderingen voor  
 latente en acute belastingverplichtingen respectieve- 
 lijk vorderingen. er kunnen tijdelijke verschillen ont- 
 staan doordat de huidige fiscale grondslagen en de  
 grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
  onder invloed van iFrS van elkaar afwijken. Hierdoor  
 ontstaat mogelijk een verplichting tot het opnemen van  
 een voorziening voor latente belastingschulden. 

-    IAS 19 - Employee Benefits: Onder de toepassing van  
 GAAP is door Assuria reeds rekening gehouden met de 
  opname en waardering van zogenoemde “post- 
 employee benefits” zoals de medische kosten voor 
  gepensioneerden. echter dienen overige soortgelijke 
  benefits, zoals jubileumuitkeringen, eveneens te wor- 
 den voorzien, rekening houdend met de lokale rente- 
 termijn structuur. Voorts zal het aantal toelichtingen  
 omtrent employee benefits in kwalitatieve en kwanti- 
 tatieve zin toenemen. 

in aanvulling op bovenstaande standaarden zullen andere 
iFrS standaarden van toepassing zijn op de jaarrekening 
van Assuria. Deze standaarden betreffen onder andere 
(niet limitatief): 

iFrS 8 - Operationele segmenten (toelichtingen), iFrS 5 - 
Activa aangehouden voor verkoop of gediscontinueerde ac-
tiviteiten, iAS 1 - Presentatie van de jaarrekening,  iAS 21 -  
effect van veranderingen in vreemde valuta koersen,  
iAS 23 - kosten van leningen, iAS 24 - toelichtingen om-
trent gerelateerde partijen, iAS 27 - Separate jaarrekening 
(vennootschappelijk), iAS 36 - impairment van activa,  
iAS 37 - Voorzieningen en iAS 40 - Vastgoed beleggingen. 

Kwantitatieve effecten ifrs
De kwantitatieve impact wordt bepaald door de geïdentifi-
ceerde kwalitatieve afwijkingen tussen de  waarderings- en 
resultaatbepalingsgrondslagen van (huidig) toegepaste 
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gromdslagen en iFrS. in navolging van de uiteengezette 
kwalitatieve impact is Assuria momenteel in project- 
verband bezig de effecten van een overgang naar iFrS 
verder te kwantificeren en analyseren in relatie tot de  
financiële effecten op het eigen vermogen, het resultaat en 
op de solvabiliteit van Assuria. Deze beoordeling is gericht 
op de bepaling van de impact en eventueel te nemen fi-
nanciële maatregelen en of organisatorische maatregelen 
ter ondersteuning en realisatie van een zorgvuldige over- 
gang naar iFrS verslaglegging.  

Met de aanpassingen in de eerdergenoemde verzekerings-
technische voorzieningen is een aanvang gemaakt met de 
iFrS 4 richtlijn ‘insurance Contracts’.   
in de geconsolideerde jaarrekening zijn daarnaast in begin-
sel de volgende iFrS standaarden toegepast:  
iAS 07 Statement of Cash Flows   
iAS 10 events after the reporting Period  
iAS 18  revenue     
iAS 19  employee Benefits    
iAS 21 the effects of Changes in Foreign exchange  
 rates     
iAS 24 related Party Disclosures   
iAS 33 earnings per Share    
iFrS 3 Business Combinations   
iFrS 10 Consolidated Financial Statements  
iFrS 11 joint Arragements    
iFrS 12 Disclosure of interests in Other entities 
 
grondslagen voor consolidatie   
Dochterondernemingen zijn alle entiteiten waar Assuria 
N.V. – direct of indirect  –  beslissende zeggenschap heeft 
over het financiële en operationele beleid. Dochteronder-
nemingen worden volledig geconsolideerd vanaf de datum 
waarop de beslissende 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 partiële consolidatie toegepast. 
Dit houdt in dat de activa en passiva voor 50% in de con-
solidatie zijn betrokken, waardoor het joint venture belang 
van derden niet separaat tot uiting wordt gebracht. 

grondslagen van waardering   
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld op basis 
van historische kostprijs, aangepast met herwaarderin-
gen van bepaalde materiële vaste activa, financiële activa 
en passiva die tegen reële waarde zijn gewaardeerd. Voor 
de opstelling van de (geconsolideerde) jaarrekening zijn 
door het management een aantal schattingen en veronder-
stellingen gemaakt (zogenaamd professional judgement). 
welke effect hebben op de gerapporteerde activa en pas-
siva per balansdatum alsmede de opbrengsten en kosten 
over de rapportageperiode. Hieronder vallen onder meer 
de bepaling van de reële waarde van de activa en passiva, 
de vaststelling van (bijzondere) waardeverminderingen, de 
technische voorzieningen en de voorziening voor dubieuze 
debiteuren. 

De schattingen en veronderstellingen zijn aan veranderin-
gen onderhevig en worden voortdurend geëvalueerd. 
Hoewel deze schattingen en veronderstellingen gebaseerd 
zijn op de kennis van het management, historische erva- 
ringen en andere  gebeurtenissen, kunnen de werkelijke 
resultaten afwijken van deze schattingen.  
     
Waardevermindering van activa   
Het management dient aan het einde van elke verslag- 
periode te bepalen of de waarde van de activa is afge-
nomen. er is sprake van waardevermindering, indien de 
boekwaarde van deze activa groter is dan de reële waarde 
en er objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere waarde-
verminderingen.     
eventuele verliezen als gevolg van waardevermindering 
worden in de resultatenrekening verwerkt onder de be- 
drijfskosten.
  
immateriële vaste activa    
Goodwill      
Goodwill is het positieve verschil tussen de verkrijgings- 
prijs en de eerste waardering van de aandelen. Op good-
will wordt niet afgeschreven.    
jaarlijks wordt middels een impairment test nagegaan of 
sprake is van een bijzondere waardevermindering. 
      
materiële vaste activa    
Onroerende goederen    
De onroerende goederen worden gewaardeerd tegen de 
actuele waarde, verminderd met eventuele bijzondere 
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waardeverminderingsverliezen. De actuele waarde is geba-
seerd op interne taxaties, die in de regel van recente datum 
zijn doch niet ouder dan vijf jaar. investeringen gepleegd 
na de laatst bekende taxatie worden tot aan de eerst vol-
gende taxatie geactiveerd op basis van aanschafwaarde. 
Voor herwaarderingen wordt een herwaarderingsreserve  
gevormd. Omdat het niet in het voornemen van de onder-
neming ligt het onroerend goed te vervreemden, is er geen  
voorziening voor latente belastingverplichtingen gevormd.

Bedrijfsmiddelen     
De bedrijfsmiddelen betreffen bedrijfsvoertuigen, inventa-
rissen, hard- en software en worden gewaardeerd tegen 
aanschafkosten verminderd met de lineaire afschrijvin-
gen op basis van de geschatte economische levensduur. 
Afschrijvingen worden berekend vanaf de datum van ver-
werving of ingebruikname van het actief. De gehanteerde 
afschrijvingspercentages zijn als volgt:   
Bedrijfsvoertuigen  20,0% 
inventarissen  33,3% 
Hard- en software  20,0% 
 
vastgoedbeleggingen    
Vastgoedbeleggingen worden aangehouden voor waar- 
destijgingen op lange termijn, om huuropbrengsten te 
generen of met het doel deze te verhandelen met winst. 
De vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd tegen de 
marktwaarde. Voor de mutatie is een herwaarderings- 
reserve opgenomen. Hieraan gerelateerd is voor de mu-
tatie van de waardering geen belastinglatentie gevormd. 
     
andere deelnemingen    
Deze post betreft het belang in de Surinaamsche Bank N.V.  
en wordt gewaardeerd tegen het belang in het eigen ver-
mogen, welke ontleend wordt aan haar jaarcijfers per ul-
timo van het boekjaar. Voor de mutatie in de deelneming 
wordt een herwaarderingsreserve opgenomen. Hieraan 
gerelateerd is geen belastinglatentie gevormd.  
     
financiële beleggingen    
De termijndeposito’s, obligaties en schatkistpapier worden 
tegen de marktwaarde opgenomen.    
De hypotheken worden tegen de aflossingswaarde van de 
vorderingen gewaardeerd, rekening houdende met een 
voorziening wegens oninbaarheid,  waarbij de reële waarde 
gelijkgesteld is aan de executiewaarde van het onderpand. 

Leningen op schuldbekentenis worden nominaal tegen de 
hoofdsom dan wel tegen aflossingswaarde opgenomen.  
      
effecten worden gewaardeerd tegen de reële waarde; in 
principe de beurskoers. Voor de buitenlandse effecten is 
uitgegaan van de koers per balansdatum zoals genoteerd 
op de internationale effectenbeurzen.  
Voor de lokale effecten is de notering volgens de Suri-
naamse effectenbeurs gehanteerd. De ongerealiseerde 
koersverschillen van de effecten portefeuille worden in de 
resultatenrekening verantwoord onder de ongerealiseerde 
beleggingsopbrengsten.    
   
Beleggingen voor rekening van polishouders hebben be-
trekking op beleggingen uit hoofde van het Assuria Beleg-
gingsplan in buitenlandse fondsen. Het beleggingsrisico is 
volledig voor rekening van de polishouders.   
     
latente belastingen    
De actieve latente belastingen hebben voornamelijk be-
trekking op geleden verliezen uit voorgaande jaren waarbij 
het waarschijnlijk is dat er voldoende toekomstige fiscale 
winst beschikbaar zal zijn waarmee deze verliezen kunnen 
worden gecompenseerd en dat deze verrekeningsmoge-
lijkheden kunnen worden benut.   
De latente belastingverplichten zijn gerelateerd aan de in 
de toekomst in verband met belastbare tijdelijke verschil-
len te betalen belastingbedragen, voortvloeiend uit com-
mercieel en fiscaal afwijkende grondslagen.  
De latente belastingvorderingen en - verplichtingen zijn 
gewaardeerd tegen de nominale waarde.  
     
vorderingen uit directe verzekeringen  
Deze post betreft kortlopende vorderingen op cliënten en 
tussenpersonen en zijn opgenomen tegen de geamorti-
seerde kostprijs, welke gelijk is gesteld aan de nominale 
waarde. Uitgaande van de ouderdom en een inschatting 
van de inningskans van de vordering wordt een voorzie- 
ning voor oninbaarheid getroffen.   
    
Overige vorderingen    
De beleggingsdebiteuren betreft voornamelijk korte ter-
mijn vorderingen en worden tegen geamortiseerde kost-
prijs opgenomen, welke gelijkgesteld is aan de nominale 
waarde. Waar nodig is rekening gehouden met een voor-
ziening wegens oninbaarheid.    
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liquide middelen   
De liquide middelen worden tegen nominale waarde opge-
nomen. De liquide middelen zijn direct opeisbaar en ter vrije  
beschikking van de vennootschap, tenzij anders aange-
geven.      
  
verzekeringstechnische voorzieningen  
Actuariële berekening en toetsing worden verricht op de 
premiereserve van levensverzekeringen en de standen van 
de onverdiende premies van schade- en medische verze-
keringen. 
     
De te betalen schaden betreft een voorziening voor de per 
balansdatum nog niet afgewikkelde schaden.  
Vaststelling geschiedt stelselmatig post voor post, reke- 
ninghoudend 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).   

Per 1 januari 2015 zijn de schade- en premievoorzie- 
ningen vastgesteld op basis van de door AMBest gehan-
teerde richtlijnen en middels het gebruik van het door deze 
instantie gehanteerde BeSt Capital Adequacy ratio model: 
-  Schadevoorzieningen zijn gecalculeerd bij een betrouw- 
 baarheid van 99,5%;    
-  een voorziening voor schade afhandelingskosten 
  (Loss adjustment expense reserve risk) ad 25% van 
 de gecalculeerde schadevoorziening is geïntroduceerd; 
-  De gecalculeerde voorzieningen zijn gecorrigeerd met:
 -  een reserve deficiëntiefactor van 1,20 ter correctie 
  voor ontoereikendheid/ onvolkomenheid van de 
   schadevoorzieningen;    
 - een reserve stabiliteitsfactor van 1,10 ter correctie
   voor de volatiliteit van de schadevoorzieningen;
 - een valuta correctie factor van 1,36 bij Assuria
   Schadeverzekeringen (gebaseerd op een CBvS 
  koers van SrD 5,50 voor de USD versus de CBvS
  koers per balansdatum van SrD 4,04);   
 -  De voorzieningen voor onverdiende premies zijn
   vastgesteld op basis van Best estimate (Be) 
  veronderstellingen van de verplichtingen en geven
   nu conform iFrS een betere reflectie van de markt-
  waarde van de verplichting; 
 -  Daarnaast is er conform de iFrS praktijk een voor-
  ziening voor “Unexpired risk” gecalculeerd van

  10% van de  voorziening onverdiende premie ter af-
  dekking van het risico dat laatstgenoemde voorzie-
  ning in de toekomst niet adequaat blijkt te zijn.  
       
ten aanzien van de voorzieningen verzekeringsverplichtin-
gen van het levenbedrijf is besloten over te stappen op de 
Caribbean Policy Premium Method (CPPM). De CPPM 
reserve is een op marktwaarde grondslagen bepaalde re-
serve rekeninghoudende met een voorgeschreven pruden-
tie marge voor onzekerheid in de vaststelling van assump-
ties.      
  
Werknemersvoorzieningen    
De werknemersvoorzieningen worden jaarlijks actuarieel 
vastgesteld. De verplichting voorvloeiend uit de toege-
kende pensioenrechten aan werknemers is verzekerd bij 
Assuria Levensverzekering N.V. De mutatie van dit deel 
van de verplichting wordt in de resultatenrekening verant-
woord onder de post “wijziging verzekeringstechnische 
verplichtingen”.     
Voor de backservice-verplichtingen die voortvloeien uit 
de pensioenregeling wordt additioneel een voorziening 
gevormd.      
   
krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst maken de 
actieve werknemers en hun gezinsleden aanspraak op 
geneeskundige verzorging. ter financiering van deze aan- 
spraken wordt een voorziening gedurende de actieve  
dienstperiode van de medewerker gevormd.   
Voor de gepensioneerde werknemers en hun gezinsleden 
is er een separate voorziening gevormd.  
      
Overige langlopende schulden   
Schulden op lange termijn betreffen obligo’s met oor-
spronkelijk een looptijd langer dan een jaar en worden te-
gen de nominale waarde opgenomen.   
     
Overige schulden     
De overige schulden betreffen verplichtingen met in prin-
cipe een looptijd korter dan een jaar en worden tegen de 
nominale waarde opgenomen.   
      
grondslagen voor resultaatbepaling   
in de winst- en verliesrekening worden baten en lasten 
verantwoord die gedurende het boekjaar voortvloeien uit 
bedrijfsactiviteiten. Hierbij wordt rekening gehouden met 
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vooruitontvangen en nog te ontvangen posten, alsmede 
met vooruitbetaalde en nog te betalen kosten. De beschrij- 
ving van de grondslagen voor de resultaatbepalingen zijn 
mede in de toelichtingen 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 omgerekend tegen de functionele valuta van 
Assuria N.V. te weten de Surinaamse Dollar.  
      
De financiële positie van de buitenlandse deelnemingen 
wordt omgerekend tegen de slotkoers op balansdatum; 
omrekeningsverschillen worden onder het eigen vermo-
gen verwerkt.     

De per balansdatum gehanteerde wisselkoersen zijn:  
    
  2015 2014
USD = SrD  4,040   3,350 
euro = SrD  4,424   4,084 
GYD (per 100) = SrD  1,950   1,617 
ttD = SrD  0,629   0,526 
    
investeringen, beleggingen, alsmede baten en lasten 
voortvloeiende uit transacties in vreemde valuta gedurende  
de verslagperiode, worden omgerekend tegen de einde-
maandkoersen zoals geïndiceerd door de Centrale Ban-
ken. 
Monetaire balansposities in vreemde valuta worden om- 
gerekend tegen de wisselkoers per balansdatum zoals 
geïndiceerd door de Centrale Banken.   
 
De omrekeningsverschillen die uit het vorenstaande voort-
vloeien. worden in de Winst- en Verliesrekening als on-
gerealiseerde koersresultaten verwerkt onder het hoofd 
‘overige baten’.     
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2015 2014

1 gOODWill
Stand per 1 januari 2.783.735 3.301.735
Mutaties lopend jaar 1.516.906 -518.000
stand per 31 december 4.300.641 2.783.735

 

2 maTeriële vasTe aCTiva
Het verloop van deze post is als volgt:

Onroerend 
goed

Bedrijfs- 
voertuigen inventaris

Hard- & 
software Totaal

aanschafwaarde
Stand per 31-12-2014 44.597.281 2.590.319 10.986.078 8.573.617 66.747.295
Acquisitie Assuria Life (t&t) Ltd. 18.585.333 132.095 3.505.161 3.732.113 25.954.702
Herleide stand per 1 januari 2015 63.182.614 2.722.414 14.491.239 12.305.730 92.701.997
investeringen/ desinvestering 8.221.415 104.013 -4.112.853 9.718.361 13.930.936
stand per 31 december 2015 71.404.029 2.826.427 10.378.386 22.024.091 106.632.933

geaccumuleerde afschrijvingen
Stand per 31-12-2014 410.259 1.428.279 5.034.157 3.655.348 10.528.043
Acquisitie Assuria Life (t&t) Ltd. 251.849 111.131 3.268.273 2.863.120 6.494.373
Herleide stand per 1 januari 2015 662.108 1.539.410 8.302.430 6.518.468 17.022.416
Verslagperiode 609.666 376.156 -501.573 6.768.952 7.253.201
stand per 31 december 2015 1.271.774 1.915.566 7.800.857 13.287.420 24.275.617

Boekwaarde
Stand per 31-12-2014 44.187.022 1.162.040 5.951.921 4.918.269 56.219.252
Acquisitie Assuria Life (t&t) Ltd. 18.333.484 20.964 236.888 868.993 19.460.329
Herleide stand per 1 januari 2015 62.520.506 1.183.004 6.188.809 5.787.262 75.679.581

stand per 31 december 2015 70.132.255 910.861 2.577.529 8.736.671 82.357.316

2015 2014

De mutatie in de goodwill ad SrD 1,5 miljoen heeft betrekking op de goodwill die voortvloeit uit de overname van Mega 
insurance Ltd. per januari 2015. De goodwill ad SrD 2,8 miljoen betreft Gulf insurance Ltd.    
jaarlijks wordt geëvalueerd of een afwaardering op de goodwill moet plaatsvinden.     
     

3 vasTgOeD BeleggiNgeN     
Deze post heeft betrekking op onroerende goederen die aangewend worden voor commerciële doeleinden en betreft voor-
namelijk de projectontwikkeling door DSB-Assuria Vastgoed Maatschappij N.V. (DAVG). Per 31 december 2015 zijn de 
vastgoedbeleggingen bij DAVG SrD 68,5 miljoen. Daarnaast zijn in 2015 opgenomen de vastgoed beleggingen van Assuria 
Life (t&t) Ltd. bestaande uit terreinen en gebouwen die worden verhuurd.       

stand per 1 januari  63.698.540  60.462.990 
Mutaties lopend jaar  40.707.551  3.235.550 
stand per 31 december  104.406.091  63.698.540 
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2015 2014

4 aNDere DeelNemiNgeN  183.221.392  155.799.472 

5 fiNaNCiële BeleggiNgeN
Deze post is als volgt samengesteld:

Beleggingen die tot einde looptijd worden aangehouden  466.830.618  280.117.790 
Leningen en vorderingen  182.882.285  183.636.387 
Handelsportefeuille  206.416.973  105.400.876 
Totaal financiële beleggingen  856.129.876  569.155.053 

Beleggingen die tot einde looptijd worden aangehouden
termijndeposito's  401.893.384  253.832.465 
Schatkistpapier  8.033.967  4.261.468 
Obligaties 56.903.267  22.023.857 
Totaal  466.830.618  280.117.790 

Leningen en vorderingen
Hypothecaire leningen  147.548.316  163.106.166 
Leningen op schuldbekentenis  34.157.386  19.715.563 
Overige leningen  1.176.583  814.658 
Totaal  182.882.285  183.636.387 

Handelsportefeuille
effecten  198.113.408  98.888.419 
Beleggingen voor rekening van polishouders  8.303.565  6.512.457 
Totaal  206.416.973  105.400.876 

Met de uitgegeven claimemissie door de Surinaamsche Bank N.V. ( DSB ) is het geplaatste aandelen kapitaal van de DSB 
per december 2015 toegenomen naar SrD 974.424 (9.744.236 aandelen van SrD 0,10 nominaal). Assuria N.V. heeft niet 
geparticipeerd in de claimemissie. Het totaal aandelenpakket van Assuria N.V. omvat 4.263.853 aandelen, hetgeen gelijk is 
aan 44% van het geplaatst aandelenkapitaal. 
Het dividend wordt op kasbasis verantwoord in het resultaat.       
   

ter beperking van het valutarisico op de beleggingen luidend in vreemde valuta, met name in euro’s, is gebruik  
gemaakt van het derivaat “(externe) hedge”. Gekozen is voor een open hedge, wat inhoudt dat er geen verplich- 
ting bestaat om de hedge te realiseren oftewel de belegging te verkopen tegen de vooraf overeengekomen wissel- 
koers. Het effect van deze hedge is in de jaarrekening verantwoord onder de post groepsvermogen en wel als onge- 
realiseerde hedge valutakoersresultaten.   
  
Termijndeposito’s  
Voor de uitstaande deposito’s in vreemde valuta geldt per balansdatum een jaarlijkse rentevergoeding variërend tussen  
2,5% en 8% en voor deposito’s in Surinaamse Dollars tussen 5,5% en 20%.   
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schatkistpapier  
Deze post betreft een belegging in schatkistpapier uitgegeven door de Surinaamse overheid tegen een disconto rentevoet 
van 9% per jaar.  
  
Obligaties  
Deze post betreft obligaties uitgegeven door Staatsolie Maatschappij Suriname N.V.    
  
Hypothecaire leningen  
Het interestpercentage van de op 31 december 2015 aanwezige hypotheken in Surinaams courant varieert tussen de 5% 
en 12% en van de hypotheken in vreemde valuta tussen de 6% en 11% per jaar. 

leningen op schuldbekentenis  
De rente op de leningen in Surinaamse Dollars varieërt tussen de 6% en 10,5% per jaar en de rente op de leningen in 
vreemde valuta tussen 6,5% en 10,5% per jaar.  
  
Overige leningen  
De rente op leningen in Surinaamse Dollars varieert tussen 7% en 12% per jaar en rente op leningen in vreemde valuta 
varieert tussen 7% en 10% per jaar.  
  
  
6 laTeNTe BelasTiNgeN  
De actieve latente belastingen komen voort uit Gulf insurance Ltd. (SrD 4,2 miljoen), DSB-Assuria Vastgoed Maatschap- 
pij N.V. (SrD 2,8 miljoen) en Assuria General (GY) inc. (SrD 91.000). Deze betreffen met name compensabele verliezen.

2015 2014

7 vOrDeriNgeN uiT DireCTe verzeKeriNgeN
Verzekeringsdebiteuren 63.515.326 35.526.188 
Af: voorziening voor oninbaarheid -9.326.681 -6.337.879

54.188.645 29.188.309 
Overige 51.332 152.573 

54.239.977 29.340.882 

Vanwege het verhoogd debiteurenrisico bij met name Assuria Medische verzekering N.V. is de voorziening voor oninbaar-
heid toegenomen. individuele debiteuren ouder dan 90 dagen worden voor 100% voorzien.

8 Overige vOrDeriNgeN
Beleggingsdebiteuren (i)  27.245.665  15.458.167 
Vordering op herverzekeraars  698.421  785.948 
te vorderen belastingbedragen (ii)  2.367.001  2.124.726 
retirement Benefit Assets Assuria Life (t&t) Ltd. (iii)  9.040.051  -   
Vooruitbetaalde bedragen (iv) 12.347.324 8.915.493

 51.698.462 27.284.334
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2015 2014

(i) Beleggingsdebiteuren
Deze vordering houdt verband met de volgende beleggingen:
Hypotheken  9.773.196  6.797.465 
termijndeposito's  11.839.275  6.683.674 
Leningen op schuldbekentenis  1.217.620  1.378.449 
Obligaties  3.550.604  308.412 
Overige beleggingen 864.970  290.167 

 27.245.665  15.458.167 

(ii) Te vorderen belastingbedragen  
Deze post betreft een te vorderen bedrag van de belastingdienst te Saint kitts and Nevis in verband met een foutieve  
betaling. 
 
(iii) Retirement Benefit Assets Assuria Life (T&T) Ltd. 
Deze post vertegenwoordigt het saldo van de verplichting uit de toegezegde pensioenregeling en de waarde van de beleg-
gingen ondergebracht in een separaat fonds.  

(iv) Vooruitbetaalde bedragen  
Deze betreft betaalde bedragen voor diensten en/of goederen die in het daaropvolgend jaar verleend en/of geleverd zijn.  

9 liquiDe miDDeleN
Deze post is als volgt samengesteld:
Banktegoeden (giro)  40.126.447  50.300.858 
Spaargelden  4.056.443  13.417.511 
kas  1.623.469  376.367 

 45.806.359  64.094.736 

Voor de spaargelden in vreemde valuta geldt per balansdatum een gemiddelde rentevoet van 0,7% en voor de spaargelden 
in Surinaamse Dollars 5,75%. De liquide middelen zijn direct opeisbaar en ter vrije beschikking van de vennootschap.

10 aaNDeleNKaPiTaal
Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit 8.000.000 gewone aandelen van SrD 0,10 nominaal waarvan geplaatst en 
volgestort 6.553.801 aandelen (2014: 6.553.801). 

11 verzeKeriNgsTeCHNisCHe vOOrzieNiNgeN
Levensverzekeringen 738.586.219 407.948.638
Schadeverzekeringen 162.921.975 88.311.047
Totaal 901.508.194 496.259.685

De verzekeringstechnische voorzieningen zijn actuarieel getoetst en zijn toereikend bevonden.
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levensverzekeringen 
De verzekeringstechnische voorziening levensverzekeringen is als volgt samengesteld:

stand per 
1 januari 2015 mutaties

stand per
31 december 

2015

Premiereserve eigen rekening 406.860.628 325.477.476 732.338.104
Overige technische voorzieningen 583.021 4.825.345 5.408.366
Winstdeling 1.718.270 243.997 1.962.267
Nog af te schrijven rentestandskortingen -1.213.281 90.763 -1.122.518

407.948.638 330.637.581 738.586.219

toelichting op de geconsolideerde balans 
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Premiereserve eigen rekening  
De reservering voor levensverzekeringsverplichtingen wordt berekend volgens de actuariële waarde op basis van tariefs-
grondslagen van de per balansdatum bestaande levensverzekeringsverplichtingen.   
De reservering voor Assuria Levensverzekering N.V. is in 2015 berekend conform de CPPM methode. Het cumulatief  
effect van de CPPM methode bedraagt SrD 39,6 miljoen en is verwerkt ten laste van het beginvermogen.  
in de mutatie is meegenomen het effect van de acquisitie van Assuria Life (t&t) Ltd. (SrD 160,2 miljoen) op de reserve. 
   
De reservering voor pensioenverplichtingen jegens het personeel bedraagt SrD 31,2 miljoen (2014: SrD 22,1 miljoen) en is 
verzekerd bij Assuria Levensverzekering N.V. Uit hoofde hiervan is deze reservering gerubriceerd onder de balanspost ver- 
zekeringstechnische voorzieningen in plaats van de post werknemersvoorzieningen.  
  
Overige technische voorzieningen  
Deze post betreft een voorziening voor de sanering van de lage premieposten. Deze voorziening is actuarieel vastgesteld en 
dient ter dekking van de kapitalen waarvan de termijnpremie lager is dan SrD 25 en de uitkeringen minder dan SrD 25. De 
uit te keren kapitalen bestaan voor een deel uit “hard kapitaal” en voor een deel uit risicoverzekeringen. Ontvangen premies 
worden op deze voorziening bijgeschreven en de uitkeringen worden uit deze voorziening gepleegd.  
  
Winstdeling  
Deze voorziening bestaat uit de winstdeling bestemd voor verzekerden of uitkeringsgerechtigden, welke bijgeschreven wordt  
op hun verzekering.  

2015 2014
Nog af te schrijven rentestandskortingen
stand per 1 januari -1.213.281 -1.383.962
kortingen toegekend in het verslagjaar -271.461 -216.193
Afschrijvingen 362.224 386.874
stand per 31 december -1.122.518 -1.213.281

schadeverzekeringen 
De reservering voor Assuria Schadeverzekering N.V. en Assuria Medische verzekering N.V. is in 2015 berekend conform 
het AMbest-rating model. Het effect van deze calculatie bedraagt SrD 18,9 miljoen respectievelijk SrD 19,2 miljoen en is 
verwerkt ten laste van het eigen vermogen.
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De verzekeringstechnische voorziening schadeverzekeringen is als volgt samengesteld:

stand per 
1 januari 2015 mutaties

stand per
31 december 

2015

Niet verdiende premies en lopende risico's 57.366.945 14.288.052 71.654.997
te betalen schaden 30.944.102 60.322.876 91.266.978
Totaal 88.311.047 74.610.928 162.921.975

Niet verdiende premies en lopende risico's
De niet verdiende premies schadeverzekeringen betreffen het onverdiende gedeelte van de geboekte premies minus het 
onverdiende gedeelte van de acquisitiekosten. Deze post is als volgt samengesteld:

2015 2014

Medisch 9.081.565 8.125.845
Brand 26.557.953 20.354.554
Motor 29.274.351 24.461.600
Varia 6.741.128 4.424.946
Totaal niet verdiende premies en lopende risico's 71.654.997 57.366.945

Te betalen schaden
De te betalen schaden betreffen de reservering 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 reser- 
vering nog niet gemelde schadegevallen. Deze post is als volgt samengesteld:

Medisch 48.105.000 8.027.404
Brand 7.329.931 1.223.769
Motor 29.856.634 17.510.485
Varia 5.975.413 4.182.444
Totaal te betalen schaden 91.266.978 30.944.102

12   WerKNemersvOOrzieNiNgeN
Deze post is als volgt samengesteld:
Voorziening pensioenverplichtingen 7.198.730 3.910.706
Voorziening medische kosten voor werknemers in actieve dienst 9.048.682 10.386.188
Voorziening medische kosten voor gepensioneerden 4.811.348 5.772.834

21.058.760 20.069.728

De werknemersvoorzieningen worden jaarlijks actuarieel vastgesteld.



voorziening pensioenverplichtingen
Voor de backservice-verplichtingen die voortvloeien uit de toekomstige verbetering van de pensioenregeling voor de  
werknemers in Suriname wordt additioneel een voorziening gevormd. Deze bedraagt ultimo 2015 SrD 7,2 miljoen  
(2014: SrD 3,9 miljoen). 
in het verslagjaar is SrD 0,7 miljoen aan overrente ontvangen, hetgeen toegevoegd is aan de voorziening.

voorziening medische kosten voor werknemers in actieve dienst 
krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst maken de gepensioneerde werknemers en hun gezinsleden aanspraak 
op geneeskundige verzorging. ter financiering van deze aanspraken wordt de voorziening gedurende de actieve dienst- 
periode van de medewerker gevormd. De totale verplichting uit hoofde van deze aanspraken wordt jaarlijks actuarieel vast-
gesteld. Voor 2015 is er een vrijval van SrD 1,3 miljoen tegenover een dotatie van SrD 0,1 miljoen in 2014.  

voorziening medische kosten voor gepensioneerden 
Deze voorziening is gevormd ter financiering van de aanspraken op medische verzorging voor de gepensioneerde werk- 
nemers en hun gezinsleden. Deze voorziening is actuarieel berekend en voor 2015 is er een vrijval van SrD 0,6 miljoen 
(dotatie in 2014: SrD 1,3 miljoen). 

2015 2014

13  Overige laNglOPeNDe sCHulDeN
N.V. Nationale Beleggings-en Beheersmaatschappij (NBBM) 13.839.781 11.078.000
Voorzieningsfonds 3.017.918 2.101.031
Totaal 16.857.699 13.179.031

Schulden op lange termijn betreffen obligo’s met oorspronkelijk een looptijd langer dan een jaar; deze worden tegen de 
nominale waarde opgenomen. 
 
N.v. Nationale beleggings- en beheersmaatschappij (NBBm) 
In de consolidatie is de joint venture DSB-Assuria Vastgoed Maatschappij N.V. voor 50% betrokken. In de hiernavolgende toelichting is de volledige kredietlimiet opgenomen.

 Deze lening betreft een voorfinanciering van USD 8,5 miljoen door NBBM voor het restant van de aankoop van een  
terrein groot 550 ha te Accaribo. Voor deze lening geldt een rentevoet van 4% p.a. en een grace-periode van 5 jaar met als 
ingangsdatum 30 juni 2011. in 2013 is een deel van de lening afgelost en bedraagt het saldo van deze financiering USD 5,9 
miljoen. De betaling van de rest hoofdsom en verschuldigde rente zal op 30 juni 2017 plaatsvinden.  
 
voorzieningsfonds 
Het voorzieningsfonds betreft spaartegoeden van Assuria (vaste) tussenpersonen. De interestvergoeding is afhankelijk 
van de gemiddelde opbrengst op beleggingen en is voor 2015 vastgesteld op 9,2% voor de spaartegoeden in Surinaamse  
Dollars en 6,3% voor de tegoeden in US-Dollars. Voor 2014 was de interestvergoeding 9,1% respectievelijk 6,8%. 
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14 laTeNTe BelasTiNgeN
Assuria Schadeverzekering N.V. 6.085.531  -   
Assuria Medische verzekering N.V. 1.646.536  -   
Assuria Levensverzekering N.V. 6.388.019  -   
Gulf insurance Ltd. 1.719.460 1.444.072
Assuria Life (t&t) Ltd. 1.835.977  -   
DSB-Assuria Vastgoed Maatschappij N.V. 1.584.187 1.722.500
Totaal 19.259.710 3.166.572
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Voor het verschil tussen de fiscale en commerciële boekwaarde is een voorziening voor latente belastingen gevormd.

De ongerealiseerde vreemde valutakoersresultaten van de in Suriname gevestigde vennootschappen worden fiscaal ve-
rantwoord naar realisatie. Het tijdelijk verschil resulteert in een voorziening voor latente belastingen. Voor deze op de 
ongerealiseerde vreemde valutakoersresultaten rustende belastinglast is er per eind 2015 een belastinglatentie van 36% 
verantwoord ten laste van het vermogen. 
Verder heeft de belastinglatentie betrekking op vastgoed beleggingen van DSB-Assuria Vastgoed Maatschappij N.V. 
Deze beleggingen worden gewaardeerd tegen de actuele waarde, verminderd met eventuele bijzondere waardeverminde- 
ringsverliezen. De actuele waarde is gebaseerd op interne taxaties, die in de regel van recente datum zijn doch niet ouder 
dan vijf jaar. Fiscaal worden de vastgoed beleggingen echter gewaardeerd tegen de historische kostprijs. 

Deze voorziening is niet gevormd voor de reserve ontstaan bij de herwaardering van onroerend goed, effecten en de 
deelnemingen, omdat niet wordt verwacht dat fiscale afrekening zal plaatsvinden.   

2015 2014

15 BelasTiNgeN
inkomstenbelasting 13.291.604 3.608.004
Omzetbelasting 6.350.488 1.915.878
Dividendbelasting 530.900 519.267
Loonbelasting 1.193.303 2.880.618
Premium tax 267.382 153.271
Totaal belastingen  21.633.677 9.077.038

Bij de berekening van de belastingschuld wordt rekening gehouden met commercieel en fiscaal afwijkende grondslagen. 
De belastingdruk wordt bij het Leven- en Schadebedrijf in Suriname beïnvloed door de dotatie aan de fiscale egalisatie- 
reserve. De belasting is pas verschuldigd als uit deze fiscale reserve uitkeringen worden gedaan.  
 
Medenemend het recente wetsbesluit inzake de inkomstenbelasting is vast komen te staan dat de egalisatiereserve in twee 
jaar afgewikkeld dient te zijn. Ofschoon het wetsbesluit in 2016 genomen is, is vanwege de significantie besloten de impact 
op het vermogen en de belastingpositie te verwerken in de balans per 31 december 2015. Uit hoofde hiervan zijn de egal-
isatiereserves, na aftrek van de mutaties in de verzekeringstechnische voorzieningen en na toevoeging over het resultaat 
2015, afgewikkeld ten laste van het vermogen en is de feitelijk ontstane belastingverplichting tevens verantwoord in de 
balans. Belasting verschuldigd uit hoofde van deze afwikkeling van de egalisatiereserve bedraagt SrD 12,7 miljoen en zal 
in de komende twee jaren worden voldaan. 
Vanwege het feit dat de ongerealiseerde valutakoersresultaten onbelast zijn tot het moment waarop deze worden gereali-
seerd, is tevens een passieve belastinglatentie opgenomen.

16 Overige sCHulDeN
Verplichtingen i.v.m. verkavelingsprojecten - DSB-Assuria Vastgoed Maatschappij N.V. 49.415.944 38.954.000
Dividend en tantième 2.552.145 2.562.173
Overrente 9.023.017 7.170.171
Af te dragen zorgvoorzieningenfonds 775.271 99.416
Bonusprovisie tussenpersonen 1.911.352 1.043.017
te betalen posten 8.469.446 2.591.296
Overige 7.024.652 5.471.896
Totaal overige schulden 79.171.827 57.891.969
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rekening courant De surinaamsche Bank N.v.  
Dit krediet is samengesteld uit de volgende faciliteiten te weten een limiet van USD 8,0 miljoen en USD 6,5 miljoen  
beide tegen een rentevoet van 8% en een limiet van SrD 3,5 miljoen tegen een rentevoet van 10%.  
 
lening assuria levensverzekering N.v. 
De limiet van dit krediet bedraagt USD 2,8 miljoen en de rentevoet is gesteld op 8% per jaar.  Dit krediet wordt in 2016 verlengd. 
 
Te betalen posten 
De post ‘te betalen posten’ heeft onder andere betrekking op reserveringen voor gratificaties, te betalen pensioen- 
verplichtingen en geneeskundige kosten voor het personeel. De te betalen posten van Assuria Life (t&t) Ltd. bedraagt 
circa SrD 2,3 miljoen. 
 
Overige 
De post ‘overige’ betreft onder andere vooruitontvangen premies met een ingangsdatum ná 31 december 2015 en overige 
te betalen posten.  

verplichtingen i.v.m. verkavelingsprojecten DsB - assuria vastgoed maatschappij N.v. 
In de consolidatie is de groepsmaatschappij DSB-Assuria Vastgoed Maatschappij N.V. voor 50% betrokken. In de hiernavolgende toelichting zijn wel de volledige kredietlimieten  
opgenomen. 

De schulden in verband met verkavelingsprojecten hebben voornamelijk betrekking op een meta-financiering van de aan-
koop van een terrein te Accaribo door Panaso Vastgoed N.V., een 100% deelneming van DSB-Assuria Vastgoed Maat- 
schappij N.V. De betrokken partijen in deze financiering zijn de Surinaamsche Bank N.V., de Nationale Beleggings- en  
Beheersmaatschappij N.V. (NBBM) en Assuria Levensverzekering N.V. De lening verstrekt door de NBBM is verantwoord 
onder de langlopende schulden. 
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suriname Trinidad & 
Tobago guyana 2015 2014

1 NeTTO Premie-iNKOmeN
Levensverzekeringen 97.752.540 17.142.833 1.188.927 116.084.300 69.235.615
Schadeverzekeringen 143.351.933 36.746.108 6.207.165 186.305.206 123.131.430
Totaal netto premie-inkomen 241.104.473 53.888.941 7.396.092 302.389.506 192.367.045

levensverzekeringen
Het netto premie-inkomen naar geografisch segment is als volgt samengesteld:
Premies 33.953.455 18.523.638 1.250.712 53.727.805 28.071.310
koopsommen 5.917.819  -   5.917.819 3.580.982
individueel 39.871.274 18.523.638 1.250.712 59.645.624 31.652.292

Premies 30.020.531 30.020.531 23.334.464
koopsommen 29.050.946 29.050.946 15.689.018
Collectief 59.071.477  -    -   59.071.477 39.023.482

Premies 258.531 258.531 180.592
koopsommen 880.195 880.195 684.606
aB-Plan 1.138.726  -    -   1.138.726 865.198

Bruto premie inkomen 100.081.477 18.523.638 1.250.712 119.855.827 71.540.972
Premium tax 3.166 3.166  -   
Herverzekeringspremies 2.328.936 1.380.806 58.619 3.768.361 2.305.357
Netto premie 97.752.541 17.142.832 1.188.927 116.084.300 69.235.615

toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 
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schadeverzekeringen
Het netto premie-inkomen naar product en geografisch segment is als volgt samengesteld:

suriname Trinidad & 
Tobago guyana 2015 2014

Brand 24.935.372 3.001.478 929.027 28.865.877 23.867.324
Motor 25.705.349 29.882.315 3.029.661 58.617.325 47.832.676
Varia 8.695.712 3.903.746 2.286.997 14.886.455 15.686.488
Medisch 84.015.501  -    -   84.015.501 35.931.063

143.351.934 36.787.539 6.245.685 186.385.158 123.317.551
Premium tax 41.431 38.521 79.952 186.121

143.351.934 36.746.108 6.207.164 186.305.206 123.131.430
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2015 2014
Bruto Herverzekering Netto Bruto Herverzekering Netto

Brand 54.390.440 25.524.563 28.865.877 50.313.975 26.446.651 23.867.324
Motor 61.513.733 2.896.408 58.617.325 51.414.039 3.581.363 47.832.676
Varia 27.729.184 12.842.729 14.886.455 22.536.277 6.849.789 15.686.488
Medisch 85.226.736 1.211.235 84.015.501 38.851.161 920.098 35.931.063

228.860.094 42.474.935 186.385.158 161.115.452 37.797.901 123.317.551
Premium tax 79.952 79.952 186.121 186.121

228.780.141 42.474.935 186.305.206 160.929.331 37.797.901 123.131.430

2015 2014
2 gerealiseerDe OPBreNgsT BeleggiNgeN
Beleggingen die tot einde looptijd worden aangehouden
termijndeposito's 18.560.840 14.024.659
Schatkistpapier 1.062.557 373.838
Obligaties 4.653.150 1.846.025

24.276.547 16.244.522
Leningen en vorderingen
Hypothecaire leningen 14.442.520 15.104.585
Leningen op schuldbekentenis 2.601.714 2.037.748
Overige leningen 320.330 80.847

17.364.564 17.223.180
Handelsportefeuille
effecten 16.839.328 14.572.081
Overige beleggingen 343.786 161.266

17.183.114 14.733.347

Totaal gerealiseerde opbrengst beleggingen 58.824.225 48.201.049

3 ONgerealiseerDe OPBreNgsT BeleggiNgeN 3.632.788 13.940.115

De ongerealiseerde opbrengst beleggingen heeft voornamelijk betrekking op de herwaardering van de handelsportefeuille effecten.

toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 
Bedragen in Surinaamse Dollars
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suriname Trinidad & 
Tobago guyana 2015 2014

5 uiTKeriNgeN eN afKOPeN
Schadeverzekeringen 97.881.952 18.896.382 1.344.576 118.122.910 59.270.278
Levensverzekering 24.112.997 14.742.400  -   38.855.397 19.026.001
Totaal uitkeringen en afkopen 121.994.949 33.638.782 1.344.576 156.978.307 78.296.279

Schadeverzekeringen
Brand 4.296.820 2.696.842 611.230 7.604.892 4.276.100
Motor 21.214.599 14.811.054 638.162 36.663.815 30.017.335
Varia 1.974.223 1.388.486 95.184 3.457.893 481.018
Medisch 70.396.310  -    -   70.396.310 24.495.825
Totaal 97.881.952 18.896.382 1.344.576 118.122.910 59.270.278

Levensverzekeringen
rente-uitkeringen 13.402.538 3.756.277  -   17.158.815 11.681.912
Overlijden 2.841.656 2.904.735  -   5.746.391 2.350.980
expiratie 4.174.211 4.902.658  -   9.076.869 2.305.661
Afkopen 3.694.592 3.178.730  -   6.873.322 2.687.448
Totaal 24.112.997 14.742.400  -   38.855.397 19.026.001

6 muTaTie verzeKeriNgsTeCHNisCHe vOOrzieNiNgeN
Levensverzekering 130.034.391 2.981.264 947.940 133.963.595 39.869.527
Schadeverzekeringen 5.672.132 -995.811 1.519.376 6.195.697 -1.139.240
Totaal 135.706.523 1.985.453 2.467.316 140.159.292 38.730.287

2015 2014
4 Overige BaTeN
Verhuur onroerend goed 1.816.493 878.896
interest spaarrekeningen 305.969 502.175
Vreemde valutakoersresultaten 92.918.095 -2.595.219
Provisie inkomsten 4.905.611 3.471.824
Overige 458.006 1.045.085
Totaal overige baten 100.404.174 3.302.761

De toename in de verhuur opbrengsten is te wijten aan de opbrengsten uit Assuria Life (t&t) Ltd.

De vreemde valutakoersresultaten betreffen de omrekeningsverschillen, welke onder andere zijn ontstaan door her- 
waarderingen van alle activa en passiva tegen de koers per balansdatum. De eUr - koers vertoonde fluctuaties in de loop 
van het jaar en de USD - koers werd ingaande 1 december 2015 verhoogd van SrD 3,35 naar SrD 4,04.
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toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 
Bedragen in Surinaamse Dollars

suriname Trinidad & 
Tobago guyana 2015 2014

7 BeDriJfsKOsTeN 
Salarissen en overige personeelskosten 26.573.703 9.750.424 1.040.414 37.364.541 29.969.364
Sociale lasten 8.365.515 2.188.060 127.564 10.681.139 5.169.603
Overige kosten 20.366.425 10.757.268 1.657.876 32.781.569 23.377.233
Acquisitiekosten 16.043.411 7.367.370 861.758 24.272.539 18.924.724

71.349.054 30.063.122 3.687.612 105.099.788 77.440.924

Onder de sociale lasten (Suriname) is opgenomen een dotatie aan de voorziening voor pensioenverplichtingen van  
SrD 5.383.000 (2014: SrD 1.431.000). 

8 WiNsTDeliNg eN KOrTiNgeN
Omvangskortingen 4.231.948  -   15.309 4.247.257 2.446.206
Afschrijving rentestandskortingen 362.224  -    -   362.224 386.874
Aandeel in overrente 7.843.192  -    -   7.843.192 5.891.940
Winstaandeel polishouders 1.754.238  -    -   1.754.238 1.477.611
Totaal winstdeling en kortingen 14.191.602  -   15.309 14.206.911 10.202.631

2015 2014
9 muTaTie WerKNemersvOOrzieNiNgeN
Voorziening medische kosten actieve werknemers -1.337.506 139.906
Voorziening medische kosten gepensioneerden -585.223 1.252.394

-1.922.729 1.392.300
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toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 
Bedragen in Surinaamse Dollars

10   resulTaaT Ná BelasTiNgeN
Het resultaat ná belastingen voor de groep is als volgt samengesteld:
(- = verlies)

resultaat vóór
belasting

inkomsten-
belasting

2015 2014

suriname
Assuria Levensverzekering N.V. 24.375.497  -   24.375.497 8.969.637
Assuria Schadeverzekering N.V. 20.152.872  -   20.152.872 11.992.319
Assuria Medische Verzekering N.V. 7.878.574  -   7.878.574 3.081.991

52.406.943  -   52.406.943 24.043.947
Trinidad & Tobago 
Gulf insurance Ltd. -85.640 430.571 -516.211 3.129.000
Assuria Life (t&t) Ltd. -3.965.904 253.863 -4.219.767  -   

-4.051.544 684.434 -4.735.978 3.129.000
guyana
Assuria Life (GY) inc. -717.181  -   -717.181 -686.329
Assuria General (GY) inc. 627.772 284.101 343.671 400.942

-89.409 284.101 -373.510 -285.387
Overige activiteiten (suriname)
Assuria Beleggingsmaatschappij N.V. 10.396.711 27.947 10.368.763 18.045.827
rondeau Holdings N.V.  -    -    -   -106.926
DSB - Assuria Vastgoed Maatschappij N.V. -4.182.061 -1.505.542 -2.676.519 -7
Aarvina trading N.V. -82.377  -   -82.377 -24.250
Assuria N.V. -10.922.340  -   -10.922.340 1.124.772

-4.790.067 -1.477.595 -3.312.472 19.039.415

Totaal  resultaat 43.475.923 -509.060 43.984.983 45.926.975

De belastingen zijn berekend naar de fiscale regelgeving van de landen waar de verschillende ondernemingen gevestigd  
zijn.
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Vennootschappelijke balans per 31 december 2015
vóór vOOrsTel WiNsTBesTemmiNg | Bedragen in Surinaamse Dollars

Noot 2015 2014

vaste activa
Goodwill 1 4.300.641 2.783.735
Aandelen in groepsmaatschappijen 2 199.664.486 243.665.024
Andere deelnemingen 3 183.221.392 155.799.472
Materiële vaste activa 4 1.244.083 1.215.655
Financiële beleggingen 5 8.316.780 840.062
Totaal vaste activa 396.747.382 404.303.948

vlottende activa
Vorderingen op groepsmaatschappijen 6 13.646.289 10.920.413
Overige vorderingen 7 6.642.654 11.798.358
Liquide middelen 1.724.814 2.300.496
Totaal vlottende activa 22.013.757 25.019.267

Totaal activa 418.761.139 429.323.215

Passiva
eigen vermogen
Geplaatst en gestort aandelenkapitaal 8 655.380 655.380
Agio reserve 9 39.827 39.827
Herwaarderingreserve 10 204.280.453 179.336.103
Overige reserve -11.658.020 7.530.105
reserve deelneming 111.824.211 171.049.946

305.141.851 358.611.361

langlopende schulden
Werknemersvoorzieningen 11 17.668.356 18.011.490
Langlopende schulden aan groepsmaatschappijen 12 64.237.528 33.166.267
Totaal langlopende schulden 81.905.884 51.177.757

Kortlopende schulden
Schulden aan groepsmaatschappijen 13 24.879.893 18.469.901
Overige schulden 14 6.833.511 1.064.196
Totaal kortlopende schulden 31.713.404 19.534.097

Totaal eigen vermogen en schulden 418.761.139 429.323.215
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Vennootschappelijke balans per 31 december 2015
Ná aaNName vOOrsTel WiNsTBesTemmiNg | Bedragen in Surinaamse Dollars

2015 2014

vaste activa
Goodwill 4.300.641 2.783.735 
Aandelen in groepsmaatschappijen 199.664.486 243.665.024 
Andere deelnemingen 183.221.392 155.799.472 
Materiële vaste activa 1.244.083 1.215.655 
Financiële beleggingen 8.316.780 840.062 
Totaal vaste activa 396.747.382 404.303.948 

vlottende activa
Vorderingen op groepsmaatschappijen 13.646.289 10.920.413 
Overige vorderingen 6.642.654 11.798.358 
Liquide middelen 1.724.814 2.300.496 
Totaal vlottende activa 22.013.758 25.019.267 

Totaal activa 418.761.139 429.323.215 

Passiva
eigen vermogen
Geplaatst en gestort aandelenkapitaal 655.380 655.380 
Agio reserve 39.827 39.827 
Herwaarderingreserve 204.280.453 179.336.103 
Overige reserve -19.850.272 -7.412.562 
reserve deelneming 111.824.211 171.049.946 

296.949.600 343.668.694 

langlopende schulden
Werknemersvoorzieningen 17.668.356 18.011.490 
Langlopende schulden aan groepsmaatschappijen 64.237.528 33.166.267 
Totaal langlopende schulden 81.905.884 51.177.757 

Kortlopende schulden
Schulden aan groepsmaatschappijen 24.879.893 18.469.901 
Overige schulden 15.025.762 16.006.863 
Totaal kortlopende schulden 39.905.655 34.476.764 

Totaal eigen vermogen en schulden 418.761.139 429.323.215 
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Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 2015

Noot 2015 2014

Netto winst groepsmaatschappijen 54.823.264 44.735.465

Saldo overige baten en lasten 1 -10.922.340 1.124.772

Nettowinst 43.900.924 45.860.237
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Mutatieoverzicht eigen vermogen Assuria N.V.  
per 31 december 2015 Vóór Voorstel winstbestemming | Bedragen in Surinaamse Dollars   

Aandelen
kapitaal

Agio
reserve

Her-
waarderings

reserve

overige 
reserve

reserve 
deelneming

totaal

stand per 1 januari 2014 655.380 39.789 152.067.827 -5.803.625 137.102.198 284.061.569
Onverdeeld resultaat boekjaar 45.860.237 44.735.465 90.595.702
Dividend -11.088.723 -11.088.723
Toevoeging uit het resultaat boekjaar 45.860.237 33.646.742 79.506.979

Mutatie reserve deelneming -33.646.742 -33.646.742
Herwaardering andere deelnemingen 28.388.440 28.388.440
Ongerealiseerde hedge valutakoersresultaten -792.606 -792.606
Gerealiseerde herwaardering onroerend goed -1.120.165 1.120.165  -   
Geplaatste aandelen 38 38
Overige (w.o. translatieverschillen) 71 1.093.612 1.093.683
stand per 31 december 2014 655.380 39.827 179.336.103 7.530.105 171.049.946 358.611.361
Dividend -14.942.667 -14.942.667
stand per 31 december 2014 (na winstbestemming) 655.380 39.827 179.336.103 -7.412.562 171.049.946 343.668.694

Aandelen
kapitaal

Agio
reserve

Her-
waarderings

reserve

overige 
reserve

reserve 
deelneming

totaal

stand per 1 januari 2015 655.380 39.827 179.336.103 -7.412.562 171.049.946 343.668.694
Aanpassing technische voorziening -77.395.732 -77.395.732
stand per 1 januari 2015 655.380 39.827 179.336.103 -7.412.562 93.654.214 266.272.962
(na aanpassing technische voorziening)

Onverdeeld resultaat boekjaar 43.900.924 54.823.264 98.724.189
Dividend -6.528.485 -6.528.485
Toevoeging uit het resultaat boekjaar 43.900.924 48.294.780 92.195.704

Mutatie reserve deelneming -48.294.780 -48.294.780
Interimdividend 2015 -3.932.281 -3.932.281
Inkomstenbelasting u.h.v afwikkeling 
egalisatiereserve - 12.703.556 - 12.703.556

Belastinglatentie t.b.v ongerealiseerde 
koersresultaten -14.067.117 -14.067.117

Afwaardering deelneming Assuria Life (T&T) Ltd. -4.578.535 -4.578.535
Herwaardering andere deelnemingen 25.351.920 25.351.920
Herwaardering pand Assuria Life (GY) Inc. 221.130 221.130
Liquidatie Rondeau Holding N.V. 4.080.677 -4.080.677  -   
Ongerealiseerde hedge valutakoersresultaten -70.310 -70.310
Gerealiseerde herwaardering onroerend goed -407.570 -407.570
Overige (w.o. translatieverschillen) 5.154.283 5.154.283
stand per 31 december 2015 655.380 39.827 204.280.453 -11.658.020 111.824.211 305.141.851

Het vreemde-valuta deel van het vermogen (exclusief deelnemingen) bedraagt ca. USD 58,1 miljoen (2014: circa  
USD 44,3 miljoen).    
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toelichting op de vennootschappelijke balans en winst- en 
verliesrekening   

De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zo-
als beschreven bij de geconsolideerde balans en winst- en 
verliesrekening, zijn eveneens van toepassing op de ven-
nootschappelijke balans en winst - & verliesrekening. 
  
Vorderingen op respectievelijk schulden aan groepsmaat- 
schappijen zijn afzonderlijk in de balans opgenomen. 
  
Wijzigingen in de balanswaarde als gevolg van mutaties in 
de herwaarderingsreserve van de deelnemingen worden in 
de herwaarderingsreserve verantwoord.  
 
Mutaties in de balanswaarde van de deelnemingen als 
gevolg van verantwoorde resultaten van de deelnemingen 
worden als resultaat in de winst- en verliesrekening ver-

antwoord. Dit resultaat wordt na aftrek van dividend aan 
de ‘reserve deelneming’ toegevoegd.   
   
koersverschillen op deelnemingen alsmede op ter finan-
ciering hiervan aangegane verplichtingen worden ten gun-
ste of ten laste van het vermogen geboekt.  
 
Andere wijzigingen in de waardering van de deelnemingen, 
voor zover niet het gevolg van kapitaalwijzigingen, worden 
verantwoord in de “Overige reserve”.   

Deelnemingen in vreemde valuta worden omgerekend te-
gen de wisselkoers per balansdatum, zoals genoteerd door 
de Centrale Bank van Suriname. Deelnemingen worden  
gewaardeerd tegen het belang in de vermogenswaarde. 
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toelichting op de vennootschappelijke balans     
vóór vOOrsTel WiNsTBesTemmiNg | Bedragen in Surinaamse Dollars

2015 2014
1 gOODWill
stand per 1 januari 2.783.735 3.301.735
Mutaties lopend jaar 1.516.906 -518.000
stand per 31 december 4.300.641 2.783.735

De mutatie in de goodwill ad SrD 1,5 miljoen heeft betrekking op de goodwill die voortvloeit uit de overname van  
Megainsurance Ltd. per januari 2015. De goodwill ad SrD 2,8 miljoen betreft Gulf insurance Ltd.
jaarlijks wordt geëvalueerd of een afwaardering op de goodwill moet plaatsvinden.

2  aaNDeleN iN grOePsmaaTsCHaPPiJeN
Balanswaarde begin van het jaar 243.665.024 202.931.804
Aanpassing technische voorzieningen -77.395.732  -   
Balanswaarde begin van het jaar na aanpassing technische voorziening 166.269.291 202.931.804
resultaat (onverdeeld) boekjaar 54.823.264 44.735.465
Dividend -6.528.485 -11.088.723
inkomstenbelasting u.h.v. afwikkeling egalisatiereserve -12.703.556  -   
Latentie t.b.v. ongerealiseerde koersresultaten -14.067.117  -   
investering deelnemingen 7.955.315 6.700.000
Ongerealiseerd hedge valutakoersresultaat -70.310 -792.606
Overige (w.o. translatieverschillen) 3.986.083 1.179.084
Balanswaarde einde van het boekjaar 199.664.486 243.665.024

De mutaties in de netto-vermogenswaarde van de werkmaatschappijen zijn als volgt: 
Bedragen in duizenden Surinaamse Dollars

  
  
 

mutaties
1 jan.
2015

aan-
passing 

techn.
 voorz.

Herleide
 stand
1 jan. 
2015

Winst ná
belasting

On-
verdeeld

Dividend (latente)
inkomsten
Belasting

investering
deel-

neming

Overige
(incl. 

ongereal. 
Hedge
valuta-
koers-

resultaat)

31 dec.
 2015

Levensverzekering N.V. 52.857 -39.620 13.237 24.375  -   -9.053  -   -65 28.493 
Schadeverzekering N.V. 48.491 -18.940 29.551 20.153  -   -16.117  -   -7 33.579 
Medische Verzekering N.V. 28.820 -19.213 9.608 7.879  -   -1.672  -   15.815 
Gulf insurance Ltd. 28.262  -   28.262 -516  -   -6.785 3.932 24.892 
Assuria Life (t&t) Ltd.  -    -   -4.220 18.070 13.850 
Guyana General inc. 453  -   453 344  -    -   95 892 
Guyana Life inc. -942  -   -942 -717  -   1.387 7 -265 
Beleggingsmaatschappij N.V. 74.720  -   74.720 10.369 -6.550  -   78.538 
rondeau Holdings N.V. 4.080  -   4.080  -    -   -4.080  -   
DSB-Assuria Vastgoed N.V. 2.061  -   2.061 -2.677  -    -   -615 
Aarvina trading N.V. 5.485  -   5.485 -82  -    -    -   5.403 
Totaal werkmaatschappijen 244.287 -77.773 166.513 54.907 -6.550 -26.842 8.592 3.962 200.582 
Minderheidsbelang -622  377 -244 -84 22 71 -636 -47 -918 
Balanswaarde per 243.665 -77.396 166.269 54.823 -6.528 -26.771 7.956 3.915 199.664 
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toelichting op de vennootschappelijke balans     
vóór vOOrsTel WiNsTBesTemmiNg | Bedragen in Surinaamse Dollars

2015 2014

3 aNDere DeelNemiNgeN 183.221.392 155.799.472

Met de uitgegeven claimemissie door de Surinaamsche Bank N.V. ( DSB ) is het geplaatste aandelen kapitaal van de DSB 
per december 2015 toegenomen naar SrD 974.424 (9.744.236 aandelen van SrD 0,10 nominaal). Assuria N.V. heeft niet 
geparticipeerd in de claimemissie. Het totaal aandelenpakket van Assuria N.V. omvat 4.263.853 aandelen, hetgeen gelijk 
is aan 44% van het geplaatst aandelenkapitaal. 
     
   
4 maTeriële vasTe aCTiva
Onder deze post is opgenomen de computer hardware van de Assuria groep. De materiële vaste activa wordt opgenomen 
tegen de aanschafkosten verminderd met de lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur. 
Deze levensduur is gesteld op 5 jaar. De afschrijvingen worden doorbelast aan de werkmaatschappijen. Het verloop van 
deze post is als volgt:
  
stand per 1 januari 1.215.655 1.519.706
investeringen/ desinvestering 557.054 372.623

1.772.709 1.892.329
Afschrijvingen -528.626 -676.674
Boekwaarde per 31 december 1.244.083 1.215.655

5 fiNaNCiële BeleggiNgeN 8.316.780 840.062

Onder deze post is opgenomen de achtergestelde lening van USD 2,0 miljoen verstrekt aan Gulf insurance Ltd.  
tevens is opgenomen de belegging in insync reinsurance intermediairies inc. (afgekort insync), waarin Assuria N.V. voor 
9,2% (46.850 aandelen) deelneemt in het aandelenkapitaal.   
in juni 2015 is een deelbetaling ontvangen en het saldo per 31 december 2015 bedraagt SrD 202.280 (USD 50.168).  
  
6 vOrDeriNgeN OP grOePsmaaTsCHaPPiJeN  
De vorderingen op groepsmaatschappijen betreffen de rekening-courant vorderingen. Voor vorderingen in SrD wordt 6% 
intercompany interest in rekening gebracht en voor vorderingen in vreemde valuta 2%.  
    
7 Overige vOrDeriNgeN  
Onder deze post is onder andere opgenomen de te ontvangen dividend van de deelnemingen voor circa SrD 6,5 miljoen. 
     
8 aaNDeleNKaPiTaal  
Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit 8.000.000 gewone aandelen van SrD 0,10 nominaal waarvan geplaatst en 
volgestort 6.553.801 aandelen (2014: 6.553.801).   
    
9 agiOreserve  
Voor de omwisseling van de aandelen van Sf 0,01 naar SrD 0,10 nominaal zijn de aandeelhouders in de gelegen- 
heid gesteld fracties van aandelen bij te kopen, om zodoende te komen op een tienvoud van de aandelen van Sf 0,01  
nominaal.   
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toelichting op de vennootschappelijke balans     
vóór vOOrsTel WiNsTBesTemmiNg | Bedragen in Surinaamse Dollars

2015 2014
10 HerWaarDeriNgsreserve
stand begin van het jaar 179.336.103 152.067.827
Herwaardering deelneming DSB N.V. 25.351.920 28.388.440
Herwaardering onroerende goederen -407.570 -1.120.164
stand eind van het jaar 204.280.453 179.336.103

De herwaarderingsreserve is als volgt opgebouwd:
Herwaardering onroerend goed 23.549.520 23.957.090
Herwaardering deelneming Guyana en insync inc. 9.629.573 9.629.573
Herwaardering deelneming DSB N.V. 171.101.360 145.749.440
saldo herwaarderingsreserve 204.280.453 179.336.103

Deelneming DSB N.V. wordt gewaardeerd tegen het zichtbaar eigen vermogen per balansdatum. De mutatie op basis van 
deze waarderingsgrondslag wordt onder deze post opgenomen. 
 

11 WerKNemersvOOrzieNiNgeN
Deze post is als volgt samengesteld:
Voorziening pensioenverplichtingen 3.808.326 1.852.468
Voorziening medische kosten voor werknemers in actieve dienst 9.048.682 10.386.188
Voorziening medische kosten voor gepensioneerden 4.811.348 5.772.834

17.668.356 18.011.490

De werknemersvoorzieningen worden jaarlijks actuarieel vastgesteld.

voorziening pensioenverplichtingen 
Voor de backservice-verplichtingen die voortvloeien uit de toekomstige verbetering van de pensioenregeling voor de 
werknemers in Suriname wordt additioneel een voorziening gevormd. Deze bedraagt ultimo 2015 SrD 3,8 miljoen  
(2014: SrD 1,9 miljoen).  
in het verslagjaar is SrD 0,7 miljoen aan overrente ontvangen, hetgeen toegevoegd is aan de voorziening. 

voorziening medische kosten voor werknemers in actieve dienst 
krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst maken de gepensioneerde werknemers en hun gezinsleden aanspraak 
op geneeskundige verzorging. ter financiering van deze aanspraken wordt de voorziening gedurende de actieve dienst- 
periode van de medewerker gevormd. De totale verplichting uit hoofde van deze aanspraken wordt jaarlijks actuarieel 
vastgesteld. Voor 2015 is er een vrijval van SrD 1,3 miljoen tegenover een dotatie van SrD 0,1 miljoen in 2014. 

voorziening medische kosten voor gepensioneerden 
Deze voorziening is gevormd ter financiering van de aanspraken op medische verzorging voor de gepensioneerde werk- 
nemers en hun gezinsleden. Deze voorziening is actuarieel berekend en voor 2015 is er een vrijval van SrD 0,6 miljoen 
(2014: dotatie SrD 1,3 miljoen). 
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toelichting op de vennootschappelijke balans     
vóór vOOrsTel WiNsTBesTemmiNg | Bedragen in Surinaamse Dollars

2015 2014
12  laNglOPeNDe sCHulDeN aaN grOePsmaaTsCHaPPiJeN
- Acquisitie Gulf insurance Ltd. 31.320.424 25.971.144
- Acquisitie Aarvina trading N.V. 6.657.104 5.520.123
- Stortingsverplichting DSB-Assuria Vastgoed Maatschappij N.V. 2.020.000 1.675.000
- Acquisitie & kapitaalinjectie Assuria Life (t&t) Ltd. 24.240.000  -   
Totaal 64.237.528 33.166.267

De leningen werden verstrekt door Assuria Levensverzekering N.V. en Assuria Schadeverzekering N.V. en houden verband 
met onder andere de acquisitie van de deelnemingen Gulf insurance Ltd., Aarvina trading N.V. en Assuria Life (t&t) Ltd., 
alsook de financiering voor versterking van het eigen vermogen van Gulf insurance Ltd. en voor de stortingsverplichting 
op de aandelen van DSB-Assuria Vastgoed Maatschappij N.V.  
Deze zijn als volgt: 
 
Acquisitie deelnemingen 
-  26 juni 2013: een lening ter financiering van de aankoop van 100% van de aandelen Gulf insurance Ltd.  

De hoofdsom bedraagt USD 4.687.500 en is verstrekt tegen een rentevoet van 6% per jaar. De interest wordt jaarlijks 
voldaan vanaf 26 juni 2014. De lening is elk moment aflosbaar.  

 
-  20 december 2013: een lening ter financiering van de aankoop van 100% van de aandelen Aarvina trading N.V.  
    De hoofdsom bedraagt USD 1.647.798 en is verstrekt tegen een rentevoet van 6,5% per jaar.  
   De interest wordt jaarlijks voldaan vanaf 20 december 2014. De lening is elk moment aflosbaar.  

-  effectief per januari 2015 is Assuria Life (t&t) Ltd. overgenomen. ter financiering is additioneel een lening verstrekt 
   ten bedrage van USD 3,5 miljoen tegen een rentevoet van 6,5% per jaar. in december 2015 is wederom een lening  
    verstrekt met een hoofdsom van USD 2,5 miljoen. 
 
Versterking van het eigen vermogen van Gulf Insurance Ltd.  
-  18 december 2013: een lening ter financiering van de versterking van het eigen vermogen van Gulf insurance Ltd. 
    De hoofdsom bedraagt USD 2.000.000 en is verstrekt tegen een rentevoet van 6,5% per jaar. De interest wordt jaarlijks 
    voldaan vanaf 18 december 2014. De lening is elk moment aflosbaar.  
 
-   Assuria N.V. heeft een achtergestelde lening van USD 2,0 miljoen aan Gulf insurance Ltd. verstrekt. 
    Deze is middels een lening van Assuria Levensverzekering N.V. ten bedrage van USD 1.065.080 gefinancierd.

-   Stortingsverplichting op de aandelen van DSB-Assuria Vastgoed Maatschappij N.V. 
   Op 19 februari 2008 is een lening verstrekt door Assuria Levensverzekering N.V. ter financiering van de stortings- 
   verplichting op de aandelen van DSB-Assuria Vastgoed Maatschappij N.V. De hoofdsom van de lening bedraagt  
    USD 500.000 en is verstrekt tegen een rentevoet van 6,5% per jaar. De lening is op elk moment aflosbaar. Het saldo  
    van deze lening bedraagt ultimo 2015 SrD 2.020.000.
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toelichting op de vennootschappelijke balans     
vóór vOOrsTel WiNsTBesTemmiNg | Bedragen in Surinaamse Dollars

2015 2014

13 sCHulDeN aaN grOePsmaaTsCHaPPiJeN 24.879.893 18.469.901

De schulden aan groepsmaatschappijen betreffen schulden in rekening-courant.
Voor schulden in SrD wordt 6% intercompany interest in rekening gebracht en voor schulden in vreemde valuta 2%.

14 Overige sCHulDeN 6.833.511  1.064.196 

Hieronder zijn opgenomen te betalen dividend en overige kortlopende schulden.   
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toelichting op de vennootschappelijke winst-en verliesrekening 
Bedragen in Surinaamse Dollars

1 salDO Overige BaTeN eN lasTeN
Noot 2015 2014

Baten
Gerealiseerde opbrengst beleggingen 7.557.678 8.236.515
Overige baten -8.410.359 129.191
Totaal baten -852.681 8.365.706

lasten
Bedrijfskosten (i) 10.270.467 6.934.245
Mutatie werknemersvoorzieningen   -200.808 306.689
Totaal lasten 10.069.659 7.240.934

TOTaal salDO Overige BaTeN eN lasTeN -10.922.340 1.124.772

De negatieve overige baten zijn te wijten aan valutakoersverliezen uit hoofde van herwaarderingen van activa en passiva 
per balansdatum.

(i) Bedrijfskosten
Salarissen en overige personeelskosten 8.402.770 7.618.714
Sociale lasten 2.631.898 899.454
Overige kosten -764.201 -1.583.923
Totaal bedrijfskosten 10.270.467 6.934.245

in de sociale lasten is opgenomen de dotatie voorziening pensioenkosten ad SrD 2,0 miljoen.
De negatieve overige kosten hebben voornamelijk betrekking op management fees die als opbrengst worden verantwoord.
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gebeurtenissen ná balansdatum   
Met het in april 2016 genomen wetsbesluit inzake de 
inkomstenbelasting is vast komen te staan dat de fiscale 
egalisatiereserve in twee jaar afgebouwd dient te zijn. 
Ofschoon het wetsbesluit in 2016 genomen is, is vanwege 
de significantie besloten de impact op het vermogen en de 
belastingpositie te verwerken in de jaarrekening 2015. Uit 
hoofde hiervan zijn de egalisatiereserves, na aftrek van de 
mutaties in de verzekeringstechnische voorzieningen en 
na toevoeging over het resultaat 2015 fiscaal opgeheven, 
waarbij de daarover verschuldigde belasting enerzijds is 
onttrokken aan het eigen vermogen per einde boekjaar en 
anderzijds is opgenomen onder de belastingverplichtin-
gen. 
   
in 2016 is de Surinaamse Dollar verder gedevalueerd. De 
Centrale Bank van Suriname stelt dagelijk op basis van de 
gewogen gemiddelde wisselkoers van valutatransacties 
door de banken en de Cambio’s de officiele wisselkoers 
vast. Van een notering van SrD 4,04 voor USD 1,00 is 
deze ten tijde van het schrijven van dit verslag gegaan naar 
SrD 6,64. 
   
earnings per share    
Geplaatst en gestort aandelenkapitaal   
De nettowinst, dividend en het eigen vermogen worden 
per aandeel gepresenteerd door het totaal bedrag te delen 
door het aantal uitstaande aandelen. 
Het aantal geplaatste aandelen bedraagt 6.553.801. 
  
Onderstaand worden de cijfers per aandeel van nominaal 
SrD 0,10 weergegeven:   
   

informatie over verbonden partijen   
Raad van Commissarissen   
De beloning aan commissarissen van de vennootschap 
wordt vastgesteld op de jaarlijkse algemene vergadering 
van aandeelhouders. in 2015 bedroeg de totale beloning 
aan commissarissen SrD 90.000. 

Management    
De remuneratie van de directie wordt vastgesteld door de 
raad van Commissarissen. De beloning bestaat uit een 
vast salaris en een bonus, gebaseerd op het resultaat van 
het bedrijf.    
   
Verbonden partijen   
De transacties met de dochtermaatschappijen en deel-
nemingen en hun directie- en commissarissen zijn aange-
gaan onder normale marktomstandigheden.  
 
voorstel voor winstbestemming
Overeenkomstig artikel 10 van de statuten van Assuria N.V. 
is de winst ter beschikking van de Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders.   
Voorgesteld wordt om van de nettowinst ter verdeling 
ad SrD 43.900.924 een bedrag van SrD 31.776.393  
te bestemmen voor de reserve. tevens stellen wij voor  
het dividend vast te stellen op SrD 12.124.531, zijnde  
SrD 1,85 per aandeel van SrD 0,10 nominaal. Aan  
interimdividend is reeds betaalbaar gesteld een bedrag  
van SrD 3.932.281 zijnde SrD 0,60 per aandeel. Als  
slotdividend resteert derhalve SrD 8.192.251, zijnde  
SrD 1,25 per aandeel.   

2015 2014

Nettowinst 6,70 7,00
Dividend 1,85 2,28
eigen vermogen 46,70 54,81
Beurskoers ultimo 94,75 105,00



medewerkers     
Het aantal medewerkers in dienst naar geslacht bedroeg ultimo 2015:

               Trinidad  
Totaal overzicht op geografische ligging                        suriname       & Tobago*             guyana 2015 2014
Vrouwen 152 91 16 259 209
Mannen 82 33 9 124 109

 234 124 25 383 318
 

    
* Trinidad & Tobago is inclusief Assuria Life (T&T) Ltd.; de acquisitie heeft effectief op 1 januari 2015 plaats gevonden.     

Overige gegevens
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Controleverklaring van de 
onafhankelijke aCCountant

Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 
Assuria N.V.

verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport op pagina 36 tot en met 77 
opgenomen jaarrekening 2015 van Assuria N.V. te Para-
maribo gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de 
geconsolideerde- en de vennootschappelijke balans per 31 
december 2015 ná voorstel winstbestemming, de gecon-
solideerde- en vennootschappelijke winst- en verliesreke- 
ning en het geconsolideerde kasstroomoverzicht over 
2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een over- 
zicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële  
verslaggeving en andere toelichtingen. 

verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor 
het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het 
resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het 
opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming 
met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële ver-
slaggeving. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor 
een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht 
om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fraude of fouten.

verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel 
over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij heb-
ben onze controle verricht in overeenstemming met de 
door onze beroepsorganisatie uitgevaardigde controle-
standaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons 
geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle 
zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van 
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen af- 
wijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden 
ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen 
en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde 
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accoun-
tant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het 
inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking 
van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
 
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de 
accountant de interne beheersing in aanmerking die rele-
vant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor 
het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van 
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstan-
digheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot 
doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effec- 
tiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. 
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschikt- 
heid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslag-
geving en van de redelijkheid van de door het bestuur van 
de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een eva- 
luatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle- 
informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing 
voor ons oordeel te bieden.

oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld 
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 
Assuria N.V. per 31 december 2015 ná voorstel winst- 
bestemming en van het resultaat en kasstromen over 2015 
in overeenstemming met algemeen aanvaarde grond- 
slagen voor financiële verslaggeving.

Paramaribo, 20 mei 2016

Bdo assurance n.v.

w.g. W.K. Achthoven RA

Overige gegevens
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BijLAGe 1

Kerngegevens surinaamse effectenbeurs 
Gegevens per fonds in 2015     
    
    
  Nominale Omzetten                                             slotkoers ultimo  
 waarde in  Omzet 
 fonds per stuk aantallen        effectief 2015 2014

 in srD     in srD   in srD   in srD

Assuria N.V.  0,10    701    73.307   94,75  105,00
C.i.C. N.V.  0,10    1.125    11.900   10,50  10,00
DSB N.V.  0,10    11.045    429.502   37,50  56,00
elgawa N.V.  10,00    41    6.232   151,50  151,50
Hakrinbank N.V.  0,15    359    142.130   400,00  382,00
Self reliance N.V.  0,01    1.376    86.533   65,00  59,00
Surinaamse Brouwerij N.V.  5,00    -      -     2.680,00  2.650,00
torarica N.V.  0,10    70    5.600   80,00  72,00
Varossieau Suriname N.V.  0,10    -      -     35,00  35,00
VSH Foods   0,10    -      -     16,00  15,50
VSH United  0,01    990    63.775   72,00  50,50
Staatsolie Obligatie  $100,00   -      -     $101,00  $102,00

Totaal officieel genoteerd    15.707    818.979     
DSB N.V. claimbewijzen    1.590    1.260     
Totaal    17.297    820.239    
 
         

         

Beursindex 
Ultimo 2011  5.396 
Ultimo 2012  7.901 
Ultimo 2013  8.431 
Ultimo 2014  9.582 
Ultimo 2015  8.952         
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BIJLAGE 2

Geconsolideerd resultaat vóór belastingen      
In duizenden Surinaamse Dollars

Geconsolideerd resultaat vóór belastingen (exclusief valutakoersresultaten)   
In duizenden US Dollars

Valuta wisselkoersen gehanteerd bij omrekening naar USD:
2011  SRD 3,35
2012  SRD 3,35
2013  SRD 3,35 
2014  SRD 3,35 
2015          SRD  4,04
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Met trots kijken wij terug op een kwart eeuw Assuria. 
in 1991 besloten de Nationale, de eNNA en de NeN - drie 
verzekeringsmaatschappijen die al jaren in Suriname ope-
reerden - de krachten te bundelen tot één sterke onder-
neming.

Deze fusie bracht het verzekeringswezen in ons land op 
een hoger niveau.
Directie en medewerkers hebben gezamenlijk de schou- 
ders onder dit nieuwe bedrijf gezet. ze hebben 25 jaar hun 
krachten gegeven om Assuria te maken tot wat het nu is: 
een innovatief, financieel bedrijf dat toonaangevend is bin-
nen de verzekeringsbranche.
 

Maar Assuria wou méér en liet zich niet beperken door 
grenzen, fysiek of anderszins. 
Met de ontplooiing van bedrijfsactiviteiten in Guyana en 
trinidad & tobago werden wij als eerste Surinaamse ver-
zekeringsbedrijf medespeler in het Caribisch gebied.
 
Assuria groeit mee met de economie en met de groei en de 
behoeftes van haar klanten.
Samen zullen we ons ook de komende 25 jaar blijven onder- 
scheiden.
 

Dát is zeker.

thema
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iSO-certficering
Fusie | Filialen Assuria Suriname | Assuria goes 
international | Effectenbeurs | 
Assuria aandeel-houder DSB |  Innovaties: Face-
book, website, iAgents, iClient, mobile app | 
Product-/dienstontwikkelingen



Assuria verzekert haar klanten levering van kwaliteitspro-
ducten en kwaliteitsservice conform hun wensen, binnen 
haar algemene beleid en de algemene leveringsvoorwaar- 
den.   
Het kwaliteitssysteem, toegewijde en gekwalificeerde me- 
dewerkers staan garant voor continue kwaliteitsverbeterin-
gen.      
 
assuria:      
-  leeft alle Wet- en regelgeving en de eigen bedrijfs-
 procedures na   
-  communiceert het kwaliteitsbeleid door aan alle mede-
  werkers en biedt ondersteuning aan de uitvoering
 hiervan   
-  stelt de middelen beschikbaar om de processen effec-
 tief en efficiënt uit te voeren 
-  staat altijd open voor ideeën om de kwaliteit te ver-
 beteren   

kwaliteitsbeleid Assuria
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