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Verslag van de Hoofddirectie
INLEIDING
Op 22 juni 2017 werd de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
gehouden, waarin de jaarcijfers met betrekking tot het boekjaar 2016
werden goedgekeurd. In deze vergadering is tevens verslag gedaan van
de gang van zaken in ons bedrijf en ons land tot de publicatiedatum van
het jaarverslag, te weten 29 mei 2017.

kwalificeren is.
De waarde van de Surinaamse Dollar ten opzichte van de Amerikaanse
Dollar is in de afgelopen maanden redelijk stabiel geweest (1 USD =
SRD 7,50). Koersstabiliteit is van wezenlijk belang voor een goede planning. Wij spreken de hoop uit dat deze stabiliteit behouden blijft en verder versterkt zal worden.
Onze verwachting is nog steeds dat Suriname enkele moeilijke jaren
tegemoet gaat.

Op deze aandeelhoudersvergadering werd ook afscheid genomen van
de hoofddirecteur, de heer Stephen Smit, die per 1 juli 2017 met pensioen ging.

Ook op Trinidad & Tobago gaat het economisch gezien nog niet goed.
De TT-dollar is ten opzichte van de Amerikaanse Dollar in waarde
gedaald en de beschikbaarheid van vreemde valuta blijft ook daar
een uitdaging.
In Guyana zijn, ondanks de grote olievondsten, nog geen positieve
economische effecten zichtbaar. De olievondsten zullen pas na enkele jaren een spin off effect hebben.

De vergadering heeft haar goedkeuring gegeven aan de benoeming
van de heren Armand Achaibersing en Mario Merhai tot leden van de
hoofddirectie met de heer Achaibersing als voorzitter.
Tevens is het directieteam aangevuld met mevrouw Petty Mahabiersingh
als adjunct-directeur en is de heer Rishi Parbhudayal benoemd tot directeur.

HET BEDRIJF
Suriname
De forse depreciatie in 2016 van de Surinaamse Dollar heeft een grote impact gehad op het resultaat over 2016. Over het eerste halfjaar
2017 is de waarde van de Surinaamse Dollar zoals eerder aangegeven
redelijk stabiel gebleven.
Bedroeg de vreemde valutakoerswinst over het eerste halfjaar 2016
SRD 131,7 miljoen, over het eerste halfjaar 2017 bedraagt deze
SRD 9 miljoen.

Per 1 juli bestaat het directieteam uit:
• A. Achaibersing, hoofddirecteur (Chief Executive Officer)
• M. Merhai, hoofddirecteur (Chief Financial & Risk Officer)
• R. Parbhudayal, directeur (Chief Operations Officer)
• S. Nandpersad, adjunct-directeur (Chief Commercial Officer)
• P. Mahabiersingh, adjunct-directeur (Chief Legal & Human
Resources Officer)
Wij presenteren u hierbij met genoegen het verslag over het eerste
halfjaar van 2017.
Hiermee wordt invulling gegeven aan het streven in het kader van ons
corporate governance beleid om alle stakeholders tijdig van informatie te voorzien betreffende ons bedrijf.

De operationele resultaten (resultaten exclusief valutakoersresultaten) zijn voor ons de graadmeter van de performance van de verschillende werkmaatschappijen.
Over de operationele resultaten van het Leven- en Schadeverzekeringsbedrijf in Suriname zijn we zeer tevreden. Wij verwachten dat
deze positieve trend zich in het tweede halfjaar zal voortzetten.
De ontwikkeling van het resultaat van het medisch bedrijf baart ons
zorgen. Het verlies neemt fors toe. Er is sprake van een ongezonde verhouding tussen de premie enerzijds en de claims anderzijds
(claimratio). Vaststaat dat de premies voor de basiszorgverzekering
niet voldoende zijn om de claims te kunnen betalen. Daarnaast is er
sprake van een hoog debiteurenrisico, vanwege de acceptatieplicht
en het na de laatste premiebetaling nog drie maanden verzekerd houden van de polishouders. Om aan de solvabiliteitseisen te voldoen
is een kapitaalversterking van SRD 5 miljoen noodzakelijk geweest.
Wij doen er alles aan om het tij te keren.

ALGEMEEN
Het eerste halfjaar heeft zich gekenmerkt door de erg late indiening
door de regering en behandeling door De Nationale Assemblee van
de begroting 2017 en het Ontwikkelingsprogramma 2017 - 2021.
De meningen zijn niet slechts in De Nationale Assemblee verdeeld over
de hoogte van het begrotingstekort, over de wijze van financiering van
dit tekort en de haalbaarheid van het Ontwikkelingsprogramma.
Met name het nakomen van de forse rente- en aflossingsverplichtingen in verband met de afgesloten leningen zullen een uitdaging
vormen voor ons als land.
In onze optiek zal de regering de overheidsuitgaven moeten reduceren
en tegelijkertijd inkomstenverhogende maatregelen moeten treffen.

DSB-Assuria Vastgoed Maatschappij N.V. (DAVG)
In het jaarverslag 2016 is reeds melding gemaakt dat Assuria N.V. en
De Surinaamsche Bank N.V. voornemens waren een kapitaalinjectie te
doen in DSB-Assuria Vastgoed Maatschappij N.V.
Per 30 juni 2017 heeft deze kapitaalinjectie plaatsgevonden, waarbij
Assuria additioneel 1% van het aandelenkapitaal heeft verkregen. De
aandeelhoudersverhouding is hiermee gewijzigd in een belang van
51% voor Assuria N.V. en 49% voor De Surinaamsche Bank N.V.
Assuria N.V. is belast met de directievoering en de administratie.
Vanaf 2017 wordt DSB-Assuria Vastgoed Maatschappij N.V. volledig
geconsolideerd; eerder werd partiële consolidatie toegepast op basis
van de joint-venture overeenkomst (50%).

In dit verband is onder andere in voorbereiding de invoering van de
“Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde” (BTW).
Invoering van de BTW zal de koopkracht van de burger verder aantasten indien er niet gelijktijdig verlichting van de belastingdruk in de
inkomsten- en loonbelastingsfeer wordt gebracht.
Wij benadrukken dat een goede implementatie van deze maatregelen
en uitgebreide voorlichting van essentieel belang is.
De Survam heeft recentelijk op verzoek van de minister van Financiën
haar commentaar gegeven op deze ontwerpwet.
De (12-maands) inflatie bedroeg per ultimo juni 19,7% (gemeten over
de periode 1 juli 2016 - 30 juni 2017) welke nog als zeer hoog te
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De Surinaamsche Bank N.V.
Ter verbetering van de solvabiliteit van De Surinaamsche Bank N.V. is
reeds in het jaarverslag 2016 melding van gemaakt dat Assuria N.V.
hierin waar mogelijk ondersteunt. Naast de inkoop van aandelen
Hakrinbank en Assuria die De Surinaamsche Bank N.V. in haar bezit
had, is ook een achtergestelde lening van USD 10,0 miljoen door
Assuria Levensverzekering N.V. verstrekt aan De Surinaamsche Bank N.V.
De inkoop van eigen aandelen is conform de verslaggevingsregels ten
laste van het eigen vermogen verwerkt.

(x SRD 1 miljoen)
Baten
Bruto premie
Herverzekeringspremie
Beleggingsopbrengsten
Overige baten
Totaal baten

Project Hermitage
Op 23 juni 2017 heeft de start van de bouwactiviteiten van de ‘Assuria
Hermitage High-Rise’ op feestelijke wijze plaatsgevonden.
Door de rechtszaak die aanhangig gemaakt was door enkele buurtbewoners, moesten de bouwactiviteiten tijdelijk stopgezet worden.
In augustus 2017 besliste de rechter dat de bouwactiviteiten hervat
mochten worden.
Intussen zijn alle palen van het kantoorpand geheid.

Lasten
Uitkeringen en afkopen
Verzekeringstechnische
voorzieningen
Bedrijfskosten
(inclusief acquisitiekosten)
Winstdeling en kortingen
Werknemersvoorzieningen
Afschrijvingen
Totaal Lasten

Guyana en Trinidad & Tobago
Over de ontwikkeling van de resultaten van de buitenlandse maatschappijen zijn wij niet ontevreden.
Zowel de bedrijven op Trinidad & Tobago als die in Guyana laten positieve resultaten zien over het eerste halfjaar.

Operationeel resultaat
Vreemde valuta koerswinst
Resultaat vóór belastingen

Bedrijfsresultaat
Het geconsolideerd resultaat vóór belastingen over het eerste halfjaar
2017 bedraagt SRD 37,9 miljoen (2016: SRD 140 miljoen).
Elimineren wij het vreemde valutakoersresultaat dan bedraagt het operationeel resultaat vóór belastingen SRD 28,9 miljoen vergeleken met
SRD 8,2 miljoen over het eerste halfjaar 2016.

1e halfjaar
2017

1e halfjaar
2016

Afwijking
(%)

312,6
36,1
51,5
2,4
330,4

266,6
33,0
41,7
2,2
277,5

17
9
24
9
19

144,8

140,4

3

57,2

56,3

2

84,6
11,3
0,5
3,2
301,5

61,3
8,1
0,3
2,8
269,3

38
40
67
14
12

28,9
9,0
37,9

8,2
131,7
140,0

252
-93
-73

Groepsresultaten
In de geconsolideerde halfjaarcijfers zijn opgenomen de cijfers met
betrekking tot de werkmaatschappijen Assuria Levensverzekering N.V.,
Assuria Schadeverzekering N.V., Assuria Medische Verzekering N.V.,
Assuria Beleggingsmaatschappij N.V., Aarvina Trading N.V., DSBAssuria Vastgoed Maatschappij N.V., Assuria Life (GY) Inc., Assuria
General (GY) Inc., Gulf Insurance Limited en Assuria Life (T&T) Ltd.

De belangrijkste redenen voor de toename van het resultaat zijn:
- Een aantal koopsomcontracten die door het levenbedrijf zijn
afgesloten.
- Indexering van de verzekerde waarden bij brandverzekeringen om
onderverzekering te voorkomen.
- Noodzakelijke aanpassing van de premie voor motorzekeringen.
- Het aanscherpen van de beheersmaatregelen voor de claims bij
het schadebedrijf.
- Een toename van de gerealiseerde en ongerealiseerde beleggingsopbrengsten.
- Groei in de buitenlandse markten.
- Een lager verlies bij DSB-Assuria Vastgoed Maatschappij N.V.

De werkmaatschappijen behaalden de volgende resultaten vóór belastingen:
1e
1e
halfhalf- Afwijking
jaar
jaar
(%)
2017
2016
(x SRD 1 miljoen)
Assuria Levensverzekering N.V.
30,4
Assuria Schadeverzekering N.V.
18,9
Assuria Medische Verzekering N.V. -12,3
Assuria Beleggingsmaatschappij N.V.
1,1
Aarvina Trading N.V.
-0,1
DSB-Assuria Vastgoed Mij. N.V.
-1,3
Assuria Life (GY) Inc.
0,05
Assuria General (GY) Inc.
1,7
Gulf Insurance Limited
5,9
Assuria Life (T&T) Ltd.
1,0

In het hierna volgend overzicht wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van enkele belangrijke posten uit de winst- en verliesrekening.

3

102,3
57,0
8,8
2,9
-0,2
-4,3
-0,7
0,8
3,9
0,5

-70
-67
-240
-62
50
70
107
113
51
100
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Dividend
In juli 2017 is een slotdividend over het boekjaar 2016 uitgekeerd van
SRD 1,55 per aandeel.
Het ligt in de bedoeling om in het vierde kwartaal van 2017 een interim dividend uit te keren met betrekking tot het boekjaar 2017. De
hoogte van dit dividend zal te zijner tijd worden vastgesteld.

Voorwaarde voor een gezonde bedrijfsvoering is een stabiele economie. Ofschoon de waarde van de Surinaamse Dollar al enkele
maanden stabiel lijkt, is het zaak dat ook aan andere condities zoals
een evenwichtige overheidsbegroting, terugdringing van de inflatie
en daardoor koopkrachtversterking van de bevolking wordt gewerkt.
Het resultaat vóór belastingen zal vanwege de hoge vreemde valutakoerswinsten van het vorig jaar lager uitvallen dan 2016.

Vooruitzichten
Wij zijn voorzichtig optimistisch gestemd over de vooruitzichten voor
het tweede halfjaar.
Wij verwachten een redelijke groei van het operationeel resultaat.
Evenwel zijn wij van mening dat in de branche van medische verzekeringen er drastische maatregelen genomen moeten worden voor wat
betreft de hoogte van de premie alsmede de hoogte van de tarieven in
de gezondheidssector.

Paramaribo, 4 september 2017
A.K. Achaibersing
Chief Executive Officer
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Geconsolideerde balans per 30 juni 2017
Bedragen in Surinaamse Dollars

30 juni 2017

31 december 2016

4.300.641
149.663.825
313.985.770
82.396.364
1.445.808.432
11.639.308
2.007.794.340

4.300.641
145.383.555
186.078.721
71.542.122
1.476.534.097
9.190.986
1.893.030.122

101.056.585
101.294.383
167.143.635
369.494.603

94.785.823
99.556.086
113.413.455
307.755.364

2.377.288.943

2.200.785.486

Groepsvermogen
Geplaatst en gestort aandelenkapitaal
Reserves
Minderheidsbelang
Totaal groepsvermogen

655.380
274.049.034
7.819.925
282.524.339

655.380
297.536.340
2.594.150
300.785.870

Langlopende schulden
Verzekeringstechnische voorzieningen
Werknemersvoorzieningen
Overige langlopende schulden
Latente belastingen
Totaal langlopende schulden

1.572.897.545
18.070.444
236.102.512
99.272.708
1.926.343.209

1.503.718.647
18.491.560
136.328.110
93.951.107
1.752.489.424

30.532.280
9.092.461
64.117.316
64.679.338
168.421.395

34.457.538
11.758.245
47.611.870
53.682.539
147.510.192

2.377.288.943

2.200.785.486

ACTIVA
Vaste activa
Goodwill
Materiële vaste activa
Vastgoed beleggingen
Andere deelnemingen
Financiële beleggingen
Latente belastingen
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen uit directe verzekeringen
Overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

Totaal activa

PASSIVA

Kortlopende schulden
Schulden uit directe verzekeringen
Schulden uit herverzekering
Belastingen
Overige schulden
Totaal kortlopende schulden
Totaal groepsvermogen en schulden

Noot:		
Doordat per 30 juni 2017 DSB-Assuria Vastgoed Maatschappij N.V. (DAVG) voor 100% in plaats van 50% wordt meegeconsolideerd, zijn significante mutaties ontstaan met
name in de vastgoedbeleggingen, de langlopende schulden en het minderheidsbelang binnen het eigen vermogen.
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening over de periode
1 januari tot en met 30 juni 2017
Bedragen in Surinaamse Dollars

30 juni 2017

30 juni 2016

312.566.300
36.080.394
276.485.906

266.604.680
32.998.006
233.606.674

45.068.023
6.377.459
51.445.482

41.946.451
-267.680
41.678.771

Overige baten
Totaal baten

2.418.123
330.349.511

2.247.338
277.532.783

Af: Lasten
Uitkeringen en afkopen
Vreemde valuta koerswinst gebonden beleggingen/ onverdiende premie
Verzekeringstechnische voorzieningen
Bedrijfskosten (inclusief acquisitiekosten)
Winstdeling en kortingen
Werknemersvoorzieningen
Afschrijvingen
Totaal lasten

144.770.834
-14.851.081
72.044.138
84.561.876
11.257.536
493.002
3.191.000
301.467.305

140.418.792
-303.675.558
359.952.418
61.348.853
8.056.963
344.004
2.846.337
269.291.809

28.882.206

8.240.974

9.007.555

131.721.464

37.889.761
18.467.133
2.538.563
16.884.065

139.962.438
5.941.809
59.061.166
74.959.463

Baten
Premie-inkomen
Herverzekeringspremie
Netto premie-inkomen
Gerealiseerde opbrengst beleggingen
Ongerealiseerde opbrengst beleggingen
Opbrengst beleggingen

Operationeel resultaat
Valuta koerswinst (-verlies) *
Resultaat vóór belastingen
Inkomstenbelasting
Latente belastingen *
Resultaat ná belastingen

* De vreemde valutakoersresultaten behelzen de Surinaamse en buitenlandse werkmaatschappijen. Echter hebben de latente belastingen betrekking op voornamelijk de Surinaamse
verzekeringsmaatschappijen.		
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening over de periode
1 januari tot en met 30 juni 2017 naar geografische segmenten		
Bedragen in Surinaamse Dollars
			
Totaal

Suriname

Trinidad &
Tobago

Guyana

2017

2016

226.790.437
10.063.978
216.726.459

72.751.519
22.418.382
50.333.137

13.024.344
3.598.034
9.426.310

312.566.300
36.080.394
276.485.906

266.604.680
32.998.006
233.606.674

38.128.479
4.384.918
1.456.296
260.696.152

6.812.869
1.992.541
596.725
59.735.272

126.675
365.102
9.918.087

45.068.023
6.377.459
2.418.123
330.349.511

41.946.451
-267.680
2.247.338
277.532.783

116.753.898

25.973.080

2.043.856

144.770.834

140.418.792

-14.851.081
69.256.136
56.606.235
11.251.555
493.002
886.228
240.395.973

1.031.170
24.021.019
1.848.886
52.874.155

1.756.832
3.934.622
5.981
455.886
8.197.177

-14.851.081
72.044.138
84.561.876
11.257.536
493.002
3.191.000
301.467.305

-303.675.558
359.952.418
61.348.853
8.056.963
344.004
2.846.337
269.291.809

20.300.179

6.861.117

1.720.910

28.882.206

8.240.974

Valuta koerswinst (-verlies)

8.984.615

36.280

-13.340

9.007.555

131.721.464

Resultaat vóór belastingen
Inkomstenbelasting
Latente belastingen
Resultaat ná belastingen

29.284.794
15.463.360
2.538.563
11.282.871

6.897.397
2.438.908
4.458.489

1.707.570
564.865
1.142.705

37.889.761
18.467.133
2.538.563
16.884.065

139.962.438
5.941.809
59.061.166
74.959.463

Resultaat ná belastingen bestemd voor:
Aandeelhouders van Assuria N.V.
Minderheidsbelang
Resultaat ná belastingen

11.842.133
-559.262
11.282.871

4.451.422
7.067
4.458.489

857.029
285.676
1.142.705

17.150.584
-266.519
16.884.065

74.525.568
433.895
74.959.463

Baten
Premie-inkomen
Herverzekeringspremie
Netto premie-inkomen
Gerealiseerde opbrengst beleggingen
Ongerealiseerde opbrengst beleggingen
Overige baten
Totaal baten
Lasten
Uitkeringen en afkopen
Vreemde valuta koerswinst gebonden beleggingen/
onverdiende premie
Verzekeringstechnische voorzieningen
Bedrijfskosten (inclusief acquisitiekosten)
Winstdeling en kortingen
Werknemersvoorzieningen
Afschrijvingen
Totaal lasten
Operationeel resultaat
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening over de periode
1 januari tot en met 30 juni 2017 naar bedrijfsactiviteit
Bedragen in Surinaamse Dollars
			

Baten
Premie-inkomen
Herverzekeringspremie
Netto premie-inkomen
Gerealiseerde opbrengst beleggingen
Ongerealiseerde opbrengst beleggingen
Overige baten
Totaal baten

Schade

Medisch

Leven

143.967.138
31.451.990
112.515.148

84.482.251
1.637.334
82.844.917

84.116.911
2.991.070
81.125.841

3.364.632
-456.171
115.423.609

1.401.572
480.847
84.727.336

40.235.207
4.301.454
2.182.490
127.844.992

Beleggingen
& overige
activiteiten
66.612
2.076.005
210.957
2.353.574

Totaal
2017

2016

312.566.300
36.080.394
276.485.906

266.604.680
32.998.006
233.606.674

45.068.023
6.377.459
2.418.123
330.349.511

41.946.451
-267.680
2.247.338
277.532.783

144.770.834

140.418.792

Lasten
Uitkeringen en afkopen
Vreemde valuta koerswinst gebonden
beleggingen/ onverdiende premie
Verzekeringstechnische voorzieningen
Bedrijfskosten (inclusief acquisitiekosten)
Winstdeling en kortingen
Werknemersvoorzieningen
Afschrijvingen
Totaal lasten

35.608.378

69.530.363

39.632.093

-1.867.688
15.252.166
40.621.038
262.500
2.153.160
92.029.554

-2.245
17.536.066
10.518.519
475.626
82.500
69.803
98.210.632

-12.981.148
39.255.906
23.302.125
10.781.910
124.002
968.037
101.082.925

10.120.194
24.000
10.144.194

-14.851.081
72.044.138
84.561.876
11.257.536
493.002
3.191.000
301.467.305

-303.675.558
359.952.418
61.348.853
8.056.963
344.004
2.846.337
269.291.809

Operationeel resultaat

23.394.055

-13.483.296

26.762.067

-7.790.620

28.882.206

8.240.974

Valuta koerswinst (-verlies)

3.068.606

1.173.972

4.712.777

52.200

9.007.555

131.721.464

Resultaat vóór belastingen
Inkomstenbelasting
Latente belastingen
Resultaat ná belastingen

26.462.661
8.427.216
774.632
17.260.813

-12.309.324
242.210
-12.551.534

31.474.844
10.039.917
1.521.721
19.913.206

-7.738.420
-7.738.420

37.889.761
18.467.133
2.538.563
16.884.065

139.962.438
5.941.809
59.061.166
74.959.463
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Geconsolideerd mutatieoverzicht Groepsvermogen per 30 juni 2017
Bedragen in Surinaamse Dollars

Stand per 1 januari 2016
Slotdividend 2015
Stand per 1 januari 2016 ná winstbestemming
Correctie AT1 DSB
Herleide stand per 1 januari 2016 ná winstbestemming

Eigen
vermogen

Minderheidsbelang

Totaal

305.141.851
-8.192.251
296.949.600
-8.890.283
288.059.317

918.348
918.348
918.348

306.060.199
-8.192.251
297.867.948
-8.890.283
288.977.665

Interim dividend 2016

-1.966.140

-

-1.966.140

Onverdeeld resultaat ná belastingen

67.859.110

579.731

68.438.841

-84.183.964
32.258.718
1.798.410
70.310
-578.445
3.896.909
307.214.225

146.266
441
949.364
2.594.150

-84.183.964
32.404.984
1.798.410
70.751
-578.445
4.846.273
309.808.375

Herwaardering andere deelnemingen
Herwaardering onroerende goederen a.g.v. hertaxatie
Herwaardering onroerende goederen DAVG a.g.v. hertaxatie
Gerealiseerde hedge valutakoersresultaten
Aanpassing belastinglatentie DAVG
Overige (m.n. translatieverschillen)
Stand per 31 december 2016
Slotdividend 2016

-9.022.505

Stand per 31 december 2016 ná winstbestemming

Stand per 1 januari 2017
Onverdeeld resultaat ná belastingen
Herwaardering andere deelnemingen
Vrijval herwaardering onroerende goederen
Inkoop eigen aandelen bij DSB
Uitbreiding aandelen DAVG
Overige (w.o. translatieverschillen)
Stand per 30 juni 2017

-

-9.022.505

298.191.720

2.594.150

300.785.870

Eigen
vermogen

Minderheidsbelang

Totaal

298.191.720
17.150.584
10.854.242
-368.345
-62.327.192
10.000.000
1.203.405
274.704.414

2.594.150
-266.519
-2.559
9.510.000
-4.015.147
7.819.925

300.785.870
16.884.065
10.854.242
-370.904
-62.327.192
19.510.000
-2.811.742
282.524.339

Het minderheidsbelang is toegenomen aangezien DSB-Assuria Vastgoed Maatschappij N.V. per 30 juni 2017 voor 100% in plaats van 50% in
de consolidatie is meegenomen.
De inkoop van eigen aandelen zijn conform verslaggevingsrichtlijnen ten laste van het vermogen verantwoord.
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over de periode
1 januari tot en met 30 juni 2017
Bedragen in Surinaamse Dollars

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat vóór belastingen
Afschrijvingen
Aanpassingen voor:
Ongerealiseerde opbrengst beleggingen
Ongerealiseerde valuta koersresultaten
Verzekeringstechnische voorzieningen
Werknemersvoorzieningen
Debiteurenvoorziening
Veranderingen in het werkkapitaal
Vorderingen
Overige vorderingen
Schulden uit directe verzekeringen
Schulden uit herverzekering
Belastingen
Overige schulden

Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten
Acquisitie Mega Insurance Ltd.
Investeringen materiële vaste activa
Investeringen beleggingen
Desinvesteringen beleggingen
Inkoop eigen aandelen

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie langlopende schulden
Dividenduitkering

Mutatie liquide middelen
Effect 100% consolidatie DAVG op liquide middelen positie
Liquide middelen begin verslagperiode
ultimo verslagperiode

30 juni 2017

30 juni 2016

37.889.761
3.191.000
41.080.761

139.962.437
2.846.337
142.808.774

-6.377.459
-23.858.635
72.004.137
493.002
10.104.265

267.680
-337.901.970
359.952.418
344.004
4.437.960

-16.256.558
-1.653.640
-3.925.258
-2.665.784
-11.412.021
32.559.482
90.092.292

-48.415.370
-52.610.765
14.069.367
8.339.124
-6.537.388
41.686.837
126.440.671

-7.471.270
-750.327.823
797.146.265
-62.327.192
-22.980.020

240.422
-32.063.691
-563.057.131
501.775.326
-93.105.074

-14.595.576
-126.752
-14.722.328

11.167.512
-4.594.478
6.573.034

52.389.944
1.340.236

39.908.631
-

113.413.455
167.143.635

45.837.278
85.745.909

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. De mutaties gerelateerd aan de aanpassing in de consolidatie van DSB-Assuria Vastgoed Maatschappij N.V.
zijn in het kasstroomoverzicht geëlimineerd. Herwaarderingen zijn derhalve buiten beschouwing gebleven. Het effect van valutaverschillen op
de saldi van liquide middelen die in vreemde valuta worden aangehouden, is als koersverschil in het resultaat verwerkt.
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Toelichting op de geconsolideerde halfjaarcijfers 2017
Algemeen
Bij de opstelling van de tussentijdse verslaglegging is zoveel mogelijk
aansluiting gezocht bij de in Nederland geldende bepalingen voor de
jaarrekening van verzekeringsmaatschappijen. De halfjaarrapporten 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. Binnen IFRS 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 verzekeringstechnische voorzieningen aangepast. Daarbij is
de prudentie verhoogd en zijn de voorzieningen bepaald op basis van
marktwaarde.

In de geconsolideerde jaarrekening zijn in beginsel 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 4
Insurance contracts
IFRS 10 Consolidated Financial Statements
IFRS 11 Joint Arrangements
IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities

Voor de schade en medische voorzieningen is aansluiting gezocht
met het AMBest-rating model, welke in het Caribisch gebied als “best
practice” wordt gezien. Ten aanzien van de voorzieningen verzekeringsverplichtingen van het levenbedrijf wordt de Caribbean Policy
Premium Method (CPPM) gehanteerd.

Grondslagen voor consolidatie
Dochterondernemingen zijn alle entiteiten waar Assuria N.V. - direct
of indirect - beslissende zeggenschap heeft over het financiële en
operationele beleid. Dochterondernemingen worden volledig geconsolideerd vanaf de datum waarop de beslissende zeggenschap is
overgedragen aan Assuria N.V. Alle intercompany saldi, transacties,
baten en lasten zijn per balansdatum volledig geëlimineerd.
Per 30 juni 2017 wordt DSB-Assuria Vastgoed Maatschappij N.V. volledig geconsolideerd.

Inkomstenbelasting en belastinglatentie
Met het in 2016 genomen wetsbesluit inzake de inkomstenbelasting
is vast komen te staan dat de egalisatiereserve per 31 december 2015
in twee jaar afgebouwd dient te zijn. Vanaf 1 januari 2016 is dotatie
aan de egalisatiereserve niet meer toegestaan.
Ofschoon het wetsbesluit in 2016 genomen is, is vanwege de significantie de impact op het vermogen en de belastingpositie reeds
verwerkt in de jaarrekening 2015. Uit hoofde hiervan zijn de egalisatiereserves in 2015, na aftrek van de mutaties in de verzekeringstechnische voorzieningen en na toevoeging van het resultaat, fiscaal
opgeheven, waarbij de daarover verschuldigde belasting enerzijds is
onttrokken aan het eigen vermogen per einde boekjaar en anderzijds
is opgenomen onder de belastingverplichtingen. Vanwege het feit dat
de ongerealiseerde vreemde valutakoersresultaten onbelast zijn tot
het moment waarop deze worden gerealiseerd, is tevens per jaareinde
een passieve belastinglatentie gevormd.

Het minderheidsbelang is het deel van het eigen vermogen in een
dochteronderneming dat aan derden behoort.
Grondslagen van waardering
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld op basis van historische kostprijs, aangepast met herwaarderingen 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 veronderstellingen gemaakt (zogenaamd professional judgement), welke
effect hebben op de gerapporteerde activa en passiva per balansdatum alsmede de opbrengsten en kosten over de rapportage periode.
Hieronder vallen onder meer de bepaling van de reële waarde van de
activa en passiva, de vaststelling van (bijzondere) waardeverminderingen, de verzekeringstechnische voorzieningen en de voorziening
voor dubieuze debiteuren.

IFRS conversie proces
Vanwege 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 jaarrekening 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. Ter voorbereiding op de overgang naar IFRS is in 2015 een
impact-analyse uitgevoerd.
Deze beoordeling is gericht op de bepaling van de impact en eventueel
te nemen financiële maatregelen en of organisatorische maatregelen
ter ondersteuning en realisatie van een zorgvuldige overgang naar IFRS
verslaglegging.

De schattingen en veronderstellingen zijn aan veranderingen onderhevig en worden voortdurend geëvalueerd.
Hoewel deze schattingen en veronderstellingen gebaseerd zijn op
de kennis van het management, historische ervaringen en andere
gebeurtenissen, kunnen de werkelijke resultaten afwijken van deze
schattingen.
Waardevermindering van activa
Het management dient aan het einde van elke verslagperiode te
bepalen of de waarde van de activa is afgenomen. Er is sprake van
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mutatie in de deelneming wordt een herwaarderingsreserve opgenomen. Hieraan gerelateerd is geen belastinglatentie gevormd.

waardevermindering, indien de boekwaarde van deze activa groter
is dan de reële waarde en er objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen. Eventuele verliezen als gevolg van
waardevermindering worden in de resultatenrekening verwerkt onder
de bedrijfskosten.

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 eventuele voorziening
wegens oninbaarheid, waarbij de reële waarde gelijkgesteld is aan de
executiewaarde van het onderpand.
Leningen op schuldbekentenis worden tegen de 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 op de Surinaamse effectenbeurs gehanteerd. De ongerealiseerde koersverschillen van de effectenportefeuille worden in de resultatenrekening verantwoord onder de
ongerealiseerde beleggingsopbrengsten.

Immateriële vaste activa
Goodwill
Goodwill is het positieve verschil tussen de verkrijgingsprijs en de eerste waardering van de aandelen. Op goodwill wordt niet afgeschreven.
Jaarlijks wordt nagegaan of er indicaties zijn van een bijzondere waardevermindering.
Materiële vaste activa
Onroerende goederen
De onroerende goederen worden gewaardeerd tegen de actuele waarde, verminderd met eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen. De actuele waarde is gebaseerd op 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 eerstvolgende taxatie geactiveerd op basis van aanschafwaarde. Voor herwaarderingen wordt een herwaarderingsreserve gevormd. Omdat het
niet in het voornemen van de onderneming ligt het onroerend goed te
vervreemden, is er geen voorziening voor latente belastingverplichtingen gevormd.

Beleggingen voor rekening van polishouders hebben betrekking op
beleggingen uit hoofde van het Assuria Beleggingsplan in buitenlandse fondsen. Het beleggingsrisico is volledig voor rekening van
de polishouders.
Latente belastingen
De actieve latente belastingen hebben voornamelijk betrekking 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 verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut.
De latente belastingverplichtingen zijn gerelateerd aan de in de toekomst in verband met belastbare tijdelijke verschillen te betalen belastingbedragen, voortvloeiend uit commercieel en fiscaal afwijkende
grondslagen.
De latente belastingvorderingen en -verplichtingen zijn gewaardeerd
tegen de nominale waarde.

Bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen betreffen bedrijfsvoertuigen, inventarissen,
hard- en software en worden gewaardeerd tegen aanschafkosten
verminderd met de lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte
economische levensduur.
Afschrijvingen worden berekend vanaf de datum van verwerving of
ingebruikname van het actief.
De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn als volgt:
Bedrijfsvoertuigen
20,0%
Inventarissen
33,3%
Hard- en software
20,0%

Vorderingen uit directe verzekeringen
Deze post betreft kortlopende vorderingen op cliënten en tussenpersonen en zijn opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs, welke
gelijk is gesteld aan de nominale waarde. Uitgaande van de ouderdom
en een inschatting van de inningskans van de vordering wordt een
voorziening voor oninbaarheid getroffen.

Vastgoedbeleggingen
Vastgoedbeleggingen worden aangehouden voor waardestijgingen
op lange termijn, om huuropbrengsten te generen of met het doel
deze te verhandelen met winst. De vastgoedbeleggingen worden
gewaardeerd tegen marktwaarde. Voor de mutatie is een herwaarderingsreserve opgenomen. Waar het niet de intentie is de vastgoedbeleggingen te vervreemden, is er geen voorziening voor latente belastingverplichtingen gevormd.

Overige vorderingen
De beleggingsdebiteuren betreft voornamelijk korte termijn vorderingen en worden tegen geamortiseerde kostprijs opgenomen, welke
gelijkgesteld is aan de nominale waarde. Waar nodig is rekening gehouden met een voorziening wegens oninbaarheid.

Andere deelnemingen
Deze post betreft het belang in De Surinaamsche Bank N.V. en wordt
gewaardeerd tegen het belang in het eigen vermogen, welke ontleend
wordt aan haar halfjaarcijfers per ultimo van het boekjaar. Voor de
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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 vooruitontvangen en nog te ontvangen
posten, alsmede met vooruitbetaalde en nog te betalen kosten. De beschrijving van de grondslagen voor de resultaatbepalingen zijn mede in
de toelichtingen opgenomen.

Liquide middelen
De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen. De
liquide middelen zijn direct opeisbaar en ter vrije beschikking van de
vennootschap, tenzij anders aangegeven.
Verzekeringstechnische voorzieningen
Actuariële berekening en toetsing worden verricht op de premiereserve
van levensverzekeringen en de standen van de onverdiende premies van
schade- en medische verzekeringen.

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 te betalen schaden betreft een voorziening voor de per balansdatum nog niet afgewikkelde schaden.
Vaststelling geschiedt stelselmatig post voor post, rekening houdend
met de ten tijde van het vaststellen van deze voorziening nog niet
gemelde schadegevallen. De toereikendheid van deze voorzieningen
wordt actuarieel getoetst (jaarlijks en halfjaarlijks).

De financiële positie van de buitenlandse deelnemingen wordt omgerekend tegen de slotkoers op balansdatum; omrekeningsverschillen
worden onder het eigen vermogen verwerkt.
De per balansdatum gehanteerde wisselkoersen zijn:

Per 1 januari 2015 zijn de schade- en premievoorzieningen verwerkt
op basis van de door AMBest gehanteerde richtlijnen en middels het
gebruik van het door deze instantie gehanteerde BEST Capital Adequacy Ratio model.
Ten aanzien van de voorzieningen verzekeringsverplichtingen van het
levenbedrijf is in 2015 overgestapt op de Caribbean Policy Premium
Method (CPPM). De CPPM reserve is een op marktwaarde grondslagen bepaalde reserve rekeninghoudende met een voorgeschreven prudentie marge voor onzekerheid in de vaststelling van assumpties.

USD
Euro
GYD (per 100)
TTD

Werknemersvoorzieningen
De werknemersvoorzieningen worden jaarlijks actuarieel vastgesteld.
De verplichting voortvloeiend uit de toegekende pensioenrechten
aan werknemers is verzekerd bij Assuria Levensverzekering N.V. De
mutatie van dit deel van de verplichting wordt in de resultatenrekening verantwoord onder de post “mutatie verzekeringstechnische
verplichtingen”.
Voor de backservice-verplichtingen die voortvloeien uit de pensioenregeling wordt additioneel een voorziening gevormd.

Investeringen, beleggingen, alsmede baten en lasten voortvloeiende uit transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode,
worden omgerekend tegen de eindemaandkoersen zoals geïndiceerd
door de Centrale Banken. Monetaire balansposities in vreemde valuta worden omgerekend tegen de wisselkoers per balansdatum zoals
geïndiceerd door de Centrale Banken.
De omrekeningsverschillen die uit het vorenstaande voortvloeien,
worden in de Winst- en Verliesrekening als ongerealiseerde koersresultaten separaat verwerkt.

30 juni
2017

Krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst maken de actieve
werknemers en hun gezinsleden aanspraak op geneeskundige verzorging. Ter financiering van deze aanspraken 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 oorspronkelijk een looptijd langer dan een jaar en worden tegen de nominale waarde opgenomen.
Overige schulden
De overige schulden betreffen verplichtingen met in principe een
looptijd korter dan een jaar en worden tegen de nominale waarde opgenomen.
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= SRD
= SRD
= SRD
= SRD

7,560
8,590
3,627
1,122

31 december
2016
7,485
7,834
3,612
1,109

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening over
de periode 1 januari tot en met 30 juni 2017
Bedragen in Surinaamse Dollars

1e halfjaar 2017

1e halfjaar 2016

84.116.911
143.967.138
84.482.251
312.566.300

94.568.854
95.677.259
76.358.567
266.604.680

2.991.070
31.451.990
1.637.334
36.080.394

2.607.293
29.390.967
999.746
32.998.006

276.485.906

233.606.674

10.628.176
10.718.084
19.318.667
424.123
3.330.513
648.460
45.068.023
6.377.459
51.445.482

14.519.646
8.164.032
15.774.658
209.932
2.604.842
673.341
41.946.451
-267.680
41.678.771

2.418.123

2.247.338

Totaal baten

330.349.511

277.532.783

Uitkeringen en afkopen
Levensverzekering
Schadeverzekering
Medische verzekering
Totaal uitkeringen en afkopen

39.632.093
35.608.378
69.530.363
144.770.834

40.716.779
36.281.851
63.420.162
140.418.792

Baten
Premie-inkomen
Levensverzekering
Schadeverzekering
Medische verzekering
Totaal premie-inkomen
Herverzekeringspremie
Levensverzekering
Schadeverzekering
Medische verzekering
Totaal herverzekeringspremie
Netto premie-inkomen
Opbrengst beleggingen
Effecten
Hypothecaire leningen
Termijndeposito’s
Schatkistpapier
Leningen op schuldbekentenis
Overige beleggingen
Gerealiseerde opbrengst beleggingen
Ongerealiseerde opbrengst effecten
Totaal opbrengst beleggingen
Overige baten
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Toelichting geconsolideerde winst- en verliesrekening over
de periode 1 januari tot en met 30 juni 2017
Bedragen in Surinaamse Dollars

1e halfjaar 2017

1e halfjaar 2016

Verzekeringstechnische voorzieningen
Levensverzekering
Schadeverzekering
Medische verzekering
Totaal verzekeringstechnische voorzieningen

39.255.906
15.252.166
17.536.066
72.044.138

325.759.550
19.563.099
14.629.769
359.952.418

Vreemde valuta koerswinst gebonden beleggingen/ onverdiende premie
Levensverzekering
Schadeverzekering
Medische verzekering
Totaal vreemde valuta koerswinst gebonden beleggingen/ onverdiende premie

-12.981.148
-1.867.688
-2.245
-14.851.081

-283.168.169
-19.666.166
-841.223
-303.675.558

Bedrijfskosten (inclusief acquisitiekosten)
Salarissen en overige personeelskosten
Sociale lasten
Overige kosten
Acquisitiekosten
Totaal bedrijfskosten

32.729.096
2.597.013
33.241.977
15.993.790
84.561.876

25.875.181
2.138.339
22.932.606
10.402.727
61.348.853
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Beoordelingsverklaring
Aan: de Aandeelhouders, Raad van Commissarissen en Directie van Assuria N.V.
Opdracht
Wij hebben de in dit halfjaarrapport opgenomen geconsolideerde tussentijdse financiële informatie over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2017,
van Assuria N.V. te Paramaribo, bestaande uit de geconsolideerde balans per 30 juni 2017, de geconsolideerde winst- en verliesrekening en het
geconsolideerde kasstroomoverzicht over het eerste halfjaar 2017 met de toelichting beoordeeld. Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opstellen en het weergeven van de tussentijdse financiële informatie in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor
tussentijdse financiële verslaggeving. Het is onze verantwoordelijkheid een conclusie te formuleren bij de tussentijdse financiële informatie op basis
van onze beoordeling.
Werkzaamheden
Wij hebben onze beoordeling van de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie verricht in overeenstemming met de door onze beroepsorganisatie uitgevaardigde Standaard “Het beoordelen van tussentijdse financiële informatie door de openbaar accountant van de entiteit”. Een
beoordeling van tussentijdse financiële informatie bestaat uit het inwinnen van inlichtingen, met name bij personen die verantwoordelijk zijn
voor financiën en verslaggeving, en het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle die is uitgevoerd in overeenstemming met Controlestandaarden en stelt ons niet in staat
zekerheid te verkrijgen dat wij kennis hebben genomen van alle aangelegenheden van materieel belang die bij een controle onderkend zouden
worden. Om die reden geven wij geen controleverklaring af.
Onderbouwing van de conclusie met beperking
De post andere deelnemingen in de geconsolideerde balans van Assuria N.V. per 30 juni 2017 betreft het 44,3% aandelenbelang in
De Surinaamsche Bank N.V. gewaardeerd tegen het belang in het eigen vermogen ad SRD 82,4 miljoen welke ontleend wordt aan de interne
halfjaarcijfers van De Surinaamsche Bank N.V. per 30 juni 2017. Deze interne halfjaarcijfers 2017 zijn niet beoordeeld door de openbaar
accountant. Als gevolg daarvan hebben wij niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties noodzakelijk waren met betrekking tot de waardering
van deze deelneming in de geconsolideerde balans per 30 juni 2017.
Conclusie met beperking
Op grond van onze beoordeling is ons uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid beschreven in de paragraaf “Onderbouwing van de
conclusie met beperking” niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de tussentijdse financiële informatie over de
periode 1 januari tot en met 30 juni 2017 niet, in alle van materieel belang zijnde aspecten, is opgesteld in overeenstemming met algemeen
aanvaarde grondslagen voor tussentijdse financiële verslaggeving.
Paramaribo, 4 september 2017
BDO Assurance N.V.
w.g. W.K. Achthoven RA
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Assuria N.V.
Assuria Levensverzekering N.V.
Assuria Beleggingsmaatschappij N.V.
Grote Combéweg 37 P.O.B. 1030
Paramaribo, Suriname
Telefoon (597) 473400 / 477955
Fax (597) 472390
Assuria Schadeverzekering N.V.
Assuria Medische Verzekering N.V.
Henck Arronstraat 5-7 P.O.B. 1501
Paramaribo, Suriname
Telefoon (597) 473400 / 477955
Fax (597) 476669 / 470895
Assuria Insurance Walk In Zuid
Lalla Rookhweg 79, unit 9 - 10
Paramaribo, Suriname
Telefoon (597) 473400 / 477955
Assuria Insurance Walk In Noord
Jozef Israelstraat 35, Unit 9-10
Paramaribo, Suriname
Telefoon (597) 473400 / 477955
Assuria Insurance Walk In Lelydorp
De Craneweg 2
Wanica, Suriname
Telefoon (597) 473400 / 477955
Assuria Filiaal Nickerie
R.P. Bharosstraat 68 P.O.B. 6096
Nieuw Nickerie, Suriname
Telefoon (597) 473400 / 477955
Fax (597) 0231912

Assuria Life (GY) Inc. 			
Assuria General (GY) Inc.			
Lot 78 Church Street			
South Cummingsburg,			
Georgetown, Guyana			
P.O.B 10267			
Telephone (592) 226-7052 / 226-7074
Fax (592) 226-7123			
E-mail: guyana@assuria.sr			
Website: www.assuria.sr			
Assuria Life (T&T) Ltd.			
49 Dundonald Street			
Port of Spain			
Trinidad, West Indies			
Telephone (868) 625-6342 			
Fax (868) 623-6427			
E-mail: info@assurialifett.com		
Website: www.assurialifett.com		
Gulf Insurance Limited			
1 Gray Street & Tragarete Road		
St. Clair. Port of Spain			
Trinidad, West Indies			
Telephone (868) 622-5878 			
Fax (868) 628-0272/2167			
E-mail: info@gulfinsuranceltd.com		
Website: www.gulfinsuranceltd.com

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