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Verslag van de Hoofddirectie

Inleiding
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders is gehouden
op 21 juni 2018.

de salarissen van de ambtenaren zal leiden tot toename van
de inflatie. Wij zijn van mening dat de inflatie juist verder naar
beneden gebracht moeten worden.

In deze vergadering is stilgestaan bij de ontwikkelingen in ons
land en is verslag gedaan over de ontwikkelingen in ons bedrijf.
Het jaarverslag 2017 is toen ook behandeld en goedgekeurd.
Met genoegen presenteren wij u thans het verslag over het
eerste halfjaar 2018.

De waarde van de Surinaamse Dollar (SRD) ten opzichte van
de Amerikaanse Dollar (USD) is de afgelopen periode stabiel
gebleven (1 USD = SRD 7,52). Wij spreken de hoop uit dat
deze stabiliteit behouden blijft en verder versterkt zal worden.
Wij waarschuwen derhalve voor het nemen van besluiten die
de koers weer opwaarts kunnen duwen.

Hiermee wordt invulling gegeven aan ons corporate governance beleid om alle stakeholders tijdig van informatie te
voorzien betreffende ons bedrijf.

Trinidad & Tobago vertoont voorzichtige tekenen van herstel,
maar heeft economisch gezien nog wat uitdagingen. De beschikbaarheid van vreemde valuta is nog steeds een issue.

Algemeen
Het eerste halfjaar van 2018 heeft zich gekenmerkt door de
discussies rond het vertrek van Suralco uit Suriname en de
daarbij getekende memorandum of understanding (MOU)
tussen de regering van Suriname en de Alcoa, alsmede de
ontmanteling van de aluinaarderaffinaderij. Ofschoon de regering de MOU sterk verdedigt, blijft de algemene opvatting
dat Suriname meer uit deze onderhandelingen moet kunnen
halen.

De energiesector, met name de aardgasproductie, heeft in
het eerste halfjaar bijgedragen aan het voorzichtig herstel.
De oliesector zal dit jaar waarschijnlijk de groei blijven stimuleren naarmate nieuwe projecten operationeel worden, terwijl
de niet-olie-economie zich geleidelijk zal herstellen. De groeiverwachting dit jaar is rond de 1,4%.

De nationale gezondheidssector is de negatieve gevolgen van
de economische ontwikkelingen die zich met name in 2015
en 2016 hebben voorgedaan ook niet bespaard gebleven. De
financieringsstructuur in deze sector is volledig uit balans
met als gevolg achteruitgang in de kwaliteit van de zorg door
o.a. schaarste aan medische verbruiksartikelen en uitgestelde
investeringen. De in de Wet Nationale Basiszorgverzekering
van 2014 genoemde maximale premies zijn al enkele jaren niet
meer voldoende om de dekking te financieren. De verzekeraars
verenigd in de Survam dringen al geruime tijd aan bij de
regering om aanpassing van de premie. Indien binnen korte
termijn hieraan geen goedkeuring wordt gegeven zal de
verdere uitvoering van deze wet ernstig in gevaar komen.
De regering heeft na de kritieken over met name een slechte
voorbereiding van de invoering van de “Wet Belasting over de
Toegevoegde Waarde” (BTW) besloten deze voorlopig aan te
houden.
De inflatie over juli 2018 vergeleken met juli 2017 bedroeg
6%.
Wij vrezen dat de recent gegeven aanpassing met 25% van

De nieuwe Insurance Act is aangenomen en zal binnenkort
tot uitvoering gebracht worden. Becijferingen laten zien dat
bij Assuria Life (T&T) er een versterking van het eigen vermogen zal moeten plaatsvinden. In Guyana zijn de olievondsten
in de afgelopen periode opmerkelijk. Ofschoon de opbrengsten uit de exploitatie van de oliebronnen na enkele jaren zullen
komen zijn er nu al economische activiteiten merkbaar. Vele
buitenlandse bedrijven waaronder ook Surinaamse proberen
de Guyanese markt te penetreren. De economie groeit rond de
3%, de inflatie is rond de 1,2% en de wisselkoers is stabiel. De
toekomst van Guyana ziet er rooskleurig uit.
In Guyana heeft de Bank of Guyana recent een nieuwe
Insurance Act in uitvoering gebracht. De impact hiervan is dat
bij het Levenbedrijf het eigen vermogen zal moeten worden
versterkt. De eerste becijferingen laten zien dat het niet om
een significant bedrag gaat.

HET BEDRIJF
De Surinaamsche Bank N.V. (DSB)
De solvabiliteit van DSB is onder andere door het verlies
over 2016 en het verder treffen van forse voorzieningen op
kredieten in 2017 onder druk komen te staan. Om het kapitaal
te versterken is de bank na verkregen toestemming van de
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Centrale Bank van Suriname bezig met de voorbereiding van
een aandelenemissie in het vierde kwartaal van 2018. Assuria
heeft zich gecommitteerd aan het wederom op peil brengen
van het weerstandsvermogen van de bank. Wij vertrouwen
erop dat een versterkte solvabiliteit verder bijdraagt aan
het herstelproces van de bank. De verwachting is dat het
prospectus in oktober aanstaande zal uitkomen.
DSB-Assuria Vastgoed Maatschappij N.V. (DAVG)
Assuria bezit sinds juni 2017 een belang van 51% in deze
vennootschap en is belast met de directievoering en de
administratie. Deze vennootschap wordt bij Assuria volledig
geconsolideerd met vermelding van het minderheidsbelang.
Per juni 2018 is door de aandeelhouders in de verhoudingen
van hun belang een kapitaalinjectie van SRD 30 miljoen gedaan
door conversie van vorderingen op DAVG. In de afgelopen
periode is met verhoogde inzet overgegaan tot de verkoop van
het onroerend goed.
Assuria Hermitage Highrise (AHH)
De bouw van ons nieuw kantoorpand aan de Recolaan vordert
gestaag. Op 13 juli j.l. is technisch het hoogste punt bereikt.
Dit is samen met het personeel en buurtbewoners gevierd op
10 augustus j.l. De bouw is op schema en binnen budget.
Bedrijfsresultaat
Het geconsolideerd resultaat vóór belastingen over het eerste
halfjaar 2018 bedraagt SRD 30,7 miljoen tegenover SRD 37,9
miljoen over het eerste halfjaar 2017, een afname van SRD 7,2
miljoen.
Deze afname is voornamelijk toe te schrijven aan lagere vreemde
valuta koerswinsten van SRD 8,7 miljoen.
Een betere graadmeter voor de performance van het bedrijf zijn
de operationele resultaten. Het geconsolideerd operationeel
resultaat over de eerste helft van 2018 bedraagt SRD 30,4
miljoen tegenover SRD 28,9 miljoen over het eerste halfjaar van
2017, een toename van SRD 1,5 miljoen.
De netto premies zijn met SRD 7,9 miljoen afgenomen o.a.
door royementen bij het levenbedrijf en niet terugkerende
koopsomcontracten. Ook gestegen herverzekeringspremies
hebben een negatieve impact gehad op de netto premie. De
beleggingsopbrengsten en overige baten zijn met SRD 0,1
miljoen afgenomen. De dalende rentes in de Surinaamse markt
hebben de beleggingsopbrengsten negatief beïnvloed.
De totale lasten zijn afgenomen met SRD 9,6 miljoen waarbij
de grootste afname betreft de voorzieningen voor verzekeringsverplichtingen met SRD 6,0 miljoen. De afname in de
voorziening voor verzekeringsverplichtingen komt o.a. door de
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eerder genoemde royementen bij het levenbedrijf in Suriname.
De uitkeringen namen af met SRD 1,3 miljoen terwijl de
bedrijfskosten afnamen met SRD 3,3 miljoen. De winstdeling en
kortingen namen toe met SRD 1,1 miljoen.
Het hierna volgend overzicht geeft de ontwikkeling aan van
de belangrijkste posten uit de geconsolideerde winst- en
verliesrekening:

(x SRD 1 miljoen)

1e halfjaar
2018

1e halfjaar Afwijking
2017
(%)

Baten
Brutopremie
312,2
312,6
0
Herverzekeringspremie
43,6
36,1
21
Netto premie
268,6
276,5
-3
Beleggingsopbrengsten
51,9
51,4
1
Overige baten
1,8
2,4
-25
Totaal baten
322,3
330,3
-2
					
Af: Lasten					
Uitkeringen en afkopen
143,5
144,8
-1
Vreemde valuta koerswinst gebonden
beleggingen/ onverdiende premie
1,5
-14,9
110
Verzekeringstechnische voorzieningen 49,6
72,0
-31
Bedrijfskosten (inclusief acquisitiekosten)
81,3
84,5
-4
Winstdeling en kortingen
12,4
11,3
10
Werknemersvoorzieningen
0,7
0,5
40
Afschrijvingen
3,0
3,2
-6
Totaal lasten
291,9
301,4
-3
					
Operationeel resultaat
30,4
28,9
5
Valuta koerswinst (-verlies)
0,3
9,0
-97
Resultaat vóór belastingen
30,7
37,9
-19

In de geconsolideerde halfjaarcijfers zijn opgenomen de cijfers
van de werkmaatschappijen Assuria Levensverzekering N.V.,
Assuria Schadeverzekering N.V., Assuria Medische Verzekering N.V., Assuria Beleggingsmaatschappij N.V., AARVINA
Trading N.V., DSB-Assuria Vastgoed Maatschappij N.V., Assuria
Life (GY) Inc., Assuria General (GY) Inc., Gulf Insurance Ltd. en
Assuria Life (T&T) Ltd.

De werkmaatschappijen behaalden de volgende resultaten vóór
belastingen:

x SRD 1 miljoen

1e halfjaar
2018

1e halfAfjaar wijking
2017
(%)

Assuria Levensverzekering N.V.
Assuria Schadeverzekering N.V.
Assuria Medische Verzekering N.V.
Suriname

4,1
17,3
6,7
28,1

30,4
18,9
-12,3
37,0

-87
-8
154
-24

Assuria General (GY) Inc.
Assuria Life (GY) Inc.
Guyana

2,0
-0,2
1,8

1,7
0,0
1,7

19
6

Gulf Insurance Ltd.
Assuria Life (T&T) Ltd.
Trinidad & Tobago

2,4
2,4
4,8

5,9
1,0
6,9

-59
140
-30

Assuria Beleggingsmaatschappij N.V. 1,8
DSB-Assuria Vastgoed Mij. N.V.
-6,2
Aarvina Trading N.V.
-0,5
Assuria N.V.
0,9
Beleggingen & overige activiteiten -4,0

1,1
-1,2
-0,1
-7,5
-7,7

4
-417
-300
112
51

Totaal

37,9

-19

30,7

Bij de beoordeling van de resultaten van de afzonderlijke maatschappijen moet met name bij Assuria Schadeverzekering N.V.
en Assuria Medische Verzekering N.V. met het volgende
rekening worden gehouden. Per 1 januari 2018 is er tussen
deze twee bedrijven een quota share herverzekeringscontract
afgesloten waarbij Assuria Medische Verzekering een groot
deel van haar risico’s herverzekert bij het Schadebedrijf. Door
de eerste toepassing van deze constructie ontstaat er bij
het medisch bedrijf een incidentele vrijval van een deel van
de onverdiende premie welke leidt tot een eenmalig positief
resultaat. Zonder dit herverzekeringscontract zou Assuria
Schadeverzekering een winst hebben geboekt van SRD 29,1
miljoen en Assuria Medische Verzekering een verlies van
SRD 7,9 miljoen. Door dit contract heeft het medische bedrijf
haar solvabiliteit sterk verbeterd.
Het resultaat van het Levenbedrijf is afgenomen met SRD 26,3
miljoen. De voornaamste reden hiertoe zijn niet terugkerende
koopsomcontracten in 2018 en de royementen die in de
verslagperiode zijn uitgevoerd.
Over het resultaat van de dochterondernemingen in Guyana
zijn wij tevreden. Wij zien een groei in de portefeuilles en van
ons marktaandeel.

Het resultaat van onze Trinidadiaanse dochteronderneming
Gulf Insurance Ltd. is in vergelijking met het eerste halfjaar
2017 afgenomen met SRD 3,5 miljoen. Dit komt voornamelijk
doordat de premies van het kantoor op Sint Maarten zijn
afgenomen vanwege orkaan Irma en een toename van de
herverzekeringspremies. Door een goede schadeafhandeling
in Sint Maarten zien wij een groei van het klantenbestand als
gevolg van de wederopbouw van het eiland.
Het verlies bij DSB-Assuria-Vastgoedmaatschappij N.V. is
vanwege interestlasten op leningen toegenomen. Met verhoogde inzet wordt getracht het onroerend goed te verkopen
en de verwachting is dan ook dat het tweede halfjaar een beter
resultaat zal laten zien.
Over de performance van de overige bedrijven zijn we niet
ontevreden.
Dividend
Over het boekjaar 2017 is een interimdividend van SRD 0,36
en een slotdividend van SRD 1,49 uitgekeerd. Het ligt in de
bedoeling om in het vierde kwartaal van 2018 wederom een
interimdividend uit te keren. De hoogte van dit dividend zal te
zijner tijd worden vastgesteld.
Vooruitzichten
Wij zijn wederom voorzichtig optimistisch gestemd over de
vooruitzichten voor het tweede halfjaar.
Wij verwachten een verdere groei van het operationeel
resultaat. Wij maken ons nog steeds zorgen over het medische
bedrijf. Er zal in deze sector met z’n allen een balans gezocht
moeten worden tussen de kwaliteit van de zorg en de financiering hiervan.
In het tweede halfjaar zal de focus gelegd worden op de emissie
van DSB, het verder herstel van de levenbedrijven op Trinidad
en in Guyana en het verder exploreren van groeikansen in
nieuwe markten. In Suriname blijft de focus op excellente
dienstverlening en behoud van marktleiderschap.
Het is tevens zaak dat de algemeen economische condities in
Suriname die zo belangrijk zijn voor gezonde bedrijfsvoering
en stimulatie van investeringen verbeteren.

Paramaribo, 19 september 2018
A.K. Achaibersing
Chief Executive Officer

M.R. Merhai
Chief Financial & Risk Officer
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Geconsolideerde balans per 30 juni 2018		
Bedragen in Surinaamse Dollars

ACTIVA
30 juni 2018
31 dec. 2017
			
Vaste activa			
Goodwill
4.300.641
4.300.641
Materiële vaste activa
180.625.297
161.900.289
Vastgoedbeleggingen
302.598.324
300.312.362
Andere deelnemingen
51.785.878
58.736.314
Financiële beleggingen
1.524.162.601
1.480.220.828
Latente belastingen
19.056.168
18.933.581
Totaal vaste activa
2.082.528.909
2.024.404.015
		
Vlottende activa			
Vorderingen uit directe verzekeringen
99.655.122
83.686.534
Overige vorderingen
92.756.339
83.659.907
Liquide middelen
212.950.396
193.556.337
Totaal vlottende activa
405.361.857
360.902.778
			
Totaal activa
2.487.890.766
2.385.306.793
			
PASSIVA			

Groepsvermogen			
Geplaatst en gestort aandelenkapitaal
655.380
655.380
Reserves
263.832.080
246.014.103
Minderheidsbelang
17.214.729
5.101.543
Totaal groepsvermogen
281.702.189
251.771.026
			
Langlopende schulden			
Verzekeringstechnische voorzieningen
1.652.953.534
1.605.837.883
Werknemersvoorzieningen
14.338.925
16.092.400
Overige langlopende schulden
234.647.676
243.515.370
Latente belastingen
95.624.877
95.046.133
Totaal langlopende schulden
1.997.565.012
1.960.491.786
		
Kortlopende schulden			
Schulden uit directe verzekeringen
41.381.455
23.335.434
Schulden uit herverzekering
49.899.008
30.514.910
Belastingen
57.470.350
64.177.677
Overige schulden
59.872.752
55.015.960
Totaal kortlopende schulden
208.623.565
173.043.981
			
Totaal groepsvermogen en schulden
2.487.890.766
2.385.306.793
		
Noot: Doordat met ingang van 30 juni 2017 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 groepsvermogen
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening over de periode
1 januari - 30 juni 2018
			
Bedragen in Surinaamse Dollars

		

30 juni 2018

30 juni 2017

Baten				
Premie-inkomen		
312.237.875
312.566.300
Herverzekeringspremie
43.625.330
36.080.394
Netto premie-inkomen
268.612.545
276.485.906
			
Gerealiseerde opbrengst beleggingen
53.119.422
45.068.023
Ongerealiseerde opbrengst beleggingen
-1.215.020
6.377.459
Opbrengst beleggingen
51.904.402
51.445.482

Overige baten
1.775.746
2.418.123
Totaal baten		
322.292.693
330.349.511
				
Af: Lasten
Uitkeringen en afkopen
143.516.113
144.770.834
Vreemde valuta koerswinst gebonden beleggingen/onverdiende premie
1.504.254
-14.851.081
Verzekeringstechnische voorzieningen
49.582.384
72.044.138
Bedrijfskosten (inclusief acquisitiekosten)
81.251.933
84.561.876
Winstdeling en kortingen
12.416.800
11.257.536
Werknemersvoorzieningen
654.000
493.002
Afschrijvingen
3.004.635
3.191.000
Totaal lasten
291.930.119
301.467.305
				
Operationeel resultaat		
30.362.574
28.882.206
Valuta koerswinst (-verlies)
Resultaat vóór belastingen
Inkomstenbelasting
Latente belastingen 		
Resultaat ná belastingen		

318.293

9.007.555

30.680.867
9.358.726
241.819
21.080.322

37.889.761
18.467.133
2.538.563
16.884.065
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 30 juni 2018 naar geografische segmentatie
			
			
Bedragen in Surinaamse Dollars

			
		
Suriname

Trinidad
& Tobago

Totaal
Guyana

2018

Baten
Premie-inkomen		
224.668.455
70.495.226 17.074.194		 312.237.875		
Herverzekeringspremie		
12.821.869
25.606.911
5.196.550		
43.625.330		
Netto premie-inkomen		
211.846.586
44.888.315 11.877.644		 268.612.545		
									
Gerealiseerde opbrengst beleggingen		
46.131.886
6.708.696
278.840		
53.119.422		
Ongerealiseerde opbrengst beleggingen		
-465.579
-749.441
- 		
-1.215.020		
Overige baten 		
533.359
909.836
332.551		
1.775.746		
Totaal baten		

258.046.252

51.757.406

12.489.035		

322.292.693		

2017

312.566.300
36.080.394
276.485.906		
45.068.023
6.377.459
2.418.123
330.349.511

Lasten										
Uitkeringen en afkopen		
112.596.792
27.100.097
3.819.224		 143.516.113		 144.770.834
Vreemde valuta koerswinst gebonden beleggingen/
onverdiende premie		
1.504.254
1.504.254		 -14.851.082
Verzekeringstechnische voorzieningen		
51.197.242
-3.121.099
1.506.241		
49.582.384		
72.044.138
Bedrijfskosten (inclusief acquisitiekosten)		
55.278.708
21.124.663
4.848.562		
81.251.933		
84.561.877
Winstdeling en kortingen		
12.404.378
12.422		
12.416.800		
11.257.536
Werknemersvoorzieningen		
654.000
654.000		
493.002
Afschrijvingen		
953.203
1.530.932
520.500		
3.004.635		
3.191.000
Totaal lasten		
234.588.577
46.634.593 10.706.949		 291.930.119		 301.467.306
										
Operationeel resultaat		
23.457.674
5.122.813
1.782.086		
30.362.574		
28.882.206
									
Valuta koerswinst (-verlies)		
693.297
-343.674
-31.330		
318.293		
9.007.555
									
Resultaat vóór belastingen		
24.150.971
4.779.139
1.750.756		 30.680.867		
37.889.761
Inkomstenbelasting		
7.452.797
1.066.440
839.489		
9.358.726		
18.467.133
Latente belastingen		
241.819
241.819		
2.538.563
Resultaat ná belastingen		
16.456.356
3.712.699
911.267		 21.080.322		
16.884.065
									

Het resultaat ná belastingen bestemd voor:									
Aandeelhouders van Assuria N.V.		
19.406.168
3.683.313
683.451		
23.772.933		
17.150.584
Minderheidsbelang		
-2.949.812
29.385
227.816		
-2.692.611		
-266.519
Resultaat ná belastingen		
16.456.356
3.712.699
911.267		 21.080.322		
16.884.065
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening over de periode
1 januari - 30 juni 2018 naar bedrijfsactiviteit
		
			
Bedragen in Surinaamse Dollars

			Beleggingen
				 & overige
Leven
Schade
Medisch* activiteiten

Totaal
2018

2017

Baten			
Premie-inkomen
69.779.917 148.459.693
93.998.265
312.237.875
312.566.300		
Herverzekeringspremie
3.493.346
38.727.516
1.404.468
43.625.330
36.080.394
Netto premie-inkomen
66.286.571 109.732.177
92.593.797
268.612.545
276.485.906
Gerealiseerde opbrengst beleggingen
39.255.372
6.694.433
3.388.204
3.781.413
53.119.422
45.068.023
Ongerealiseerde opbrengst beleggingen
-1.908.582
693.562
-1.215.020
6.377.459
Overige baten
203.995
1.529.498
27.256
14.997
1.775.746
2.418.123
Totaal baten
103.837.356 117.956.108
96.009.257
4.489.972
322.292.693 330.349.511
							
Lasten							
Uitkeringen en afkopen
41.104.985
24.563.676
77.847.452
143.516.113
144.770.834
Vreemde valuta koerswinst gebonden
beleggingen/ onverdiende premie
453.160
1.053.751
-2.657
1.504.254
-14.851.081		
Verzekeringstechnische voorzieningen
26.814.928
6.709.221
16.058.235
49.582.384
72.044.138
Bedrijfskosten (inclusief acquisitiekosten)
19.742.035
46.559.588
9.359.609
5.590.701
81.251.933
84.561.876
Winstdeling en kortingen
11.977.869
438.931
12.416.800
11.257.536
Werknemersvoorzieningen
144.498
367.500
82.500
59.502
654.000
493.002
Afschrijvingen
1.005.219
1.890.920
108.496
3.004.635
3.191.000
Totaal lasten
101.242.694 81.144.656 103.892.566
5.650.203
291.930.119 301.467.305
								
Operationeel resultaat*
2.594.662 36.811.452
-7.883.309 -1.160.231
30.362.574
28.882.206		
Valuta koerswinst (-verlies)

432.256

71.264

-3.359

-181.868

318.293

Resultaat vóór belastingen
Inkomstenbelasting
Latente belastingen
Resultaat ná belastingen

3.026.918
1.884.871
130.025
1.012.022

36.882.716
7.468.738
111.794
29.302.184

-7.886.668
-7.886.668

-1.342.099
5.117
-1.347.216

30.680.867
9.358.726
241.819
21.080.322

9.007.555		
37.889.761
18.467.133
2.538.563
16.884.065

* Assuria Medische Verzekering N.V. heeft over het eerste halfjaar van 2018 een positief resultaat vóór belasting van SRD 6,7 miljoen, dit met name uit hoofde van het quota share herverzekeringscontract
met Assuria Schadeverzekering N.V. Zonder dit herverzekeringscontract zou Assuria Medische Verzekering N.V. een verlies van SRD 7,9 miljoen vóór belasting hebben geleden zoals aangegeven
in bovenstaand overzicht.
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Geconsolideerd mutatieoverzicht Groepsvermogen per 30 juni 2018
Bedragen in Surinaamse Dollars

			
Eigen
MinderheidsTotaal
vermogen
belang
Stand per 1 januari 2017
Onverdeeld resultaat ná belastingen
Interim dividend 2017
Herwaardering andere deelnemingen
Herwaardering onroerende goederen a.g.v. verkoop percelen
Inkoop eigen aandelen bij DSB
Uitbreiding aandelen DAVG
Herwaardering onroerende goederen DAVG
inclusief verkoop project Morgenstond
Overige (w.o. translatieverschillen)

298.191.720
30.449.719
-2.095.550
-12.805.808
-368.345
-62.327.192
10.000.000

2.594.150
1.736.002
-2.559
9.510.000

300.785.870
32.185.721
-2.095.550
-12.805.808
-370.904
-62.327.192
19.510.000

-4.509.685
-1.192.129

-4.332.834
-4.403.216

-8.842.519
-5.595.345

Stand per 31 december 2017
Slotdividend 2017
Stand per 31 december 2017 (ná winstbestemming)

255.342.730
-8.673.247
246.669.483

5.101.543
5.101.543

260.444.273
-8.673.247
251.771.026

Vanaf juni 2017 is DAVG voor 100% in plaats van 50% in de consolidatie meegenomen.				
De inkoop van eigen aandelen is conform verslaggevingsrichtlijnen ten laste van het vermogen verantwoord.		
		

Stand per 1 januari 2018
Onverdeeld resultaat ná belastingen
Herwaardering andere deelnemingen
Uitbreiding aandelen DAVG
Overige (w.o. translatieverschillen)
Stand per 30 juni 2018
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Eigen
vermogen

Minderheidsbelang

Totaal

246.669.483
23.772.933
-6.950.436
995.480
264.487.460

5.101.543
-2.692.611
14.700.000
105.797
17.214.729

251.771.026
21.080.322
-6.950.436
14.700.000
1.101.277
281.702.189

Geconsolideerd kasstroomoverzicht
Bedragen in Surinaamse Dollars

30 juni 2018

30 juni 2017

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat vóór belastingen
Afschrijvingen

30.680.867
37.889.761
3.004.635
3.191.000
33.685.502
41.080.761
Aanpassingen voor:			
Ongerealiseerde opbrengst beleggingen
1.215.020
-6.377.459
Ongerealiseerde valuta koersresultaten
1.185.961
-23.858.635
Verzekeringstechnische voorzieningen
49.582.384
72.004.137
Werknemersvoorzieningen
654.000
493.002
Debiteurenvoorziening
238.389
10.104.265
			
Veranderingen in het werkkapitaal			
Vorderingen
-15.181.651
-16.256.558
Overige vorderingen
-9.321.240
-1.653.640
Schulden uit directe verzekeringen
18.046.021
-3.925.258
Schulden uit herverzekering
19.384.098
-2.665.784
Belastingen
-7.990.043
-11.412.021
Overige schulden
12.861.437
32.559.482
104.359.878
90.092.292

Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten			
Investeringen materiële vaste activa
-22.547.149
-7.471.270
Investeringen beleggingen
-624.572.886
-750.327.823
Desinvesteringen beleggingen
579.695.157
797.146.265
Inkoop eigen aandelen
-62.327.192
-67.424.878
-22.980.020

Kasstroom uit financieringsactiviteiten			
Mutatie langlopende schulden
-8.867.694
-14.595.576
Dividenduitkering
-8.673.247
-126.752
-17.540.941
-14.722.328
			
Mutatie liquide middelen
19.394.059
52.389.944
Effect 100% consolidatie DAVG op liquide middelen positie		
1.340.236

Liquide middelen begin verslagperiode
193.556.337
113.413.455
ultimo verslagperiode
212.950.396
167.143.635
			
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 2018			
		
			
Algemeen
Grondslagen voor consolidatie
De tussentijdse verslaglegging is opgesteld in overeenstemDochterondernemingen zijn alle entiteiten waar Assuria N.V. –
ming met algemeen aanvaardbare grondslagen voor finandirect of indirect – beslissende zeggenschap heeft over het financiële verslaggeving van toepassing zijnde op verzekeringsciële en operationele beleid. Dochterondernemingen worden volmaatschappijen. De halfjaarrapporten van Gulf Insurance Ltd.,
ledig geconsolideerd vanaf de datum waarop de beslissende
Assuria Life (T&T) Ltd., Assuria General (GY) Inc. en Assuria
zeggenschap is overgedragen aan Assuria N.V. Alle intercompany
Life (GY) Inc. zijn opgesteld conform IFRS standaarden.
saldi, transacties, baten en lasten zijn per balansdatum volledig
Assuria heeft reeds het traject ingezet om over boekjaar
geëlimineerd.
2020 haar jaarrekening in overeenstemming met de IFRS
Het minderheidsbelang is het deel van het eigen vermogen in een
standaarden te kunnen publiceren.				
dochteronderneming dat aan derden behoort.
					
Grondslagen van waardering
IFRS conversie proces
Ter voorbereiding op de overgang naar IFRS is in 2015
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld op basis
een eerste impact-analyse uitgevoerd. Deze beoordeling is
van historische kostprijs, aangepast met herwaarderingen
gericht op de bepaling van de impact en eventueel te nemen
van bepaalde materiële vaste activa, vastgoedbeleggingen,
financiële maatregelen en of organisatorische maatregelen ter
financiële activa en passiva die tegen reële waarde zijn
ondersteuning en realisatie van een zorgvuldige overgang naar
gewaardeerd. Voor de opstelling van de (geconsolideerde)
IFRS verslaglegging.
jaarrekening zijn door het management een aantal schattingen
						
en veronderstellingen gemaakt (zogenaamd professional
Met de in 2015 verrichte aanpassingen in de verzekeringsjudgement), welke effect hebben op de gerapporteerde activa
technische voorzieningen is een aanvang gemaakt met de IFRS 4
en passiva per balansdatum alsmede de opbrengsten en
richtlijn ‘Insurance Contracts’. Daarbij is de prudentie verhoogd
kosten over de rapportage periode. Hieronder vallen onder
en zijn de voorzieningen bepaald op basis van marktwaarde.
meer de bepaling van de reële waarde van de activa en passiva,
Vanaf het boekjaar 2020 zullen zowel de geconsolideerde als de
de vaststelling van (bijzondere) waardeverminderingen, de
vennootschappelijke jaarrekeningen in overeenstemming met
verzekeringstechnische voorzieningen en de voorziening voor
IFRS-standaarden worden opgemaakt.
dubieuze debiteuren.
						
Voor de schade en medische voorzieningen is aansluiting geDe schattingen en veronderstellingen zijn aan veranderingen
zocht met het AMBest-rating model, welke in het Caribisch geonderhevig en worden voortdurend geëvalueerd.
bied als “best practice” wordt gezien. Ten aanzien van de voorHoewel deze schattingen en veronderstellingen gebaseerd
zieningen verzekeringsverplichtingen van het levenbedrijf wordt
zijn op de kennis van het management, historische ervaringen
de Caribbean Policy Premium Method (CPPM) gehanteerd.
en andere gebeurtenissen, kunnen de werkelijke resultaten
				
afwijken van deze schattingen.
In de geconsolideerde jaarrekening zijn in beginsel de volgende
IFRS standaarden toegepast:
Waardevermindering van activa
IAS 07 Statement of Cash Flows
Het management dient aan het einde van elke verslagperiode
IAS 10 Events after the Reporting Period
te bepalen of de waarde van de activa is afgenomen. Er is
IAS 18 Revenue
sprake van waardevermindering, indien de boekwaarde van
IAS 19 Employee Benefits
deze activa groter is dan de reële waarde en er objectieve
IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen.
IAS 24 Related Party Disclosures
Eventuele verliezen als gevolg van waardevermindering worden
IAS 33 Earnings per Share
in de resultatenrekening verwerkt onder de bedrijfskosten.
IFRS 3 Business Combinations
IFRS 4 Insurance contracts
Immateriële vaste activa
IFRS 10 Consolidated Financial Statements
Goodwill
IFRS 11 Joint Arrangements
Goodwill is het positieve verschil tussen de verkrijgingsprijs
IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities
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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 eerst volgende taxatie geactiveerd
op basis van aanschafwaarde. Voor herwaarderingen wordt
een herwaarderingsreserve gevormd. Omdat het niet in
het voornemen van de onderneming ligt het onroerend
goed te vervreemden, is er geen voorziening voor latente
belastingverplichtingen gevormd.
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%
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.
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 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 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.
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.
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.
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.
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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.
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 schade- en premievoorzieningen zijn 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 wordt de Caribbean Policy Premium
Method (CPPM) gehanteerd. De CPPM reserve is een op marktwaarde grondslagen bepaalde reserve rekening houdende met
een voorgeschreven prudentie marge voor onzekerheid in de
vaststelling van assumpties.
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 “werknemersvoorzieningen”. Voor de backserviceverplichtingen 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 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.
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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.
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 beschrijvingen
van de grondslagen voor de resultaat bepalingen 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 vermogen verwerkt.
De per balansdatum gehanteerde wisselkoersen zijn:
				
		
30 juni
31 december
		2018
2017
USD
Euro
GYD (per 100)
TTD

= SRD
= SRD
= SRD
= SRD

7,530
8,683
3,598
1,120

7,520
8,935
3,648
1,111

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.

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening over
de periode 1 januari - 30 juni 2018
		

			
			
Bedragen in Surinaamse Dollars
Baten

1e halfjaar 2018

1e halfjaar 2017

Premie-inkomen			
Levensverzekering
69.779.917
84.116.911
Schadeverzekering
148.459.693
143.967.138
Medische verzekering
93.998.265
84.482.251
Totaal premie-inkomen
312.237.875
312.566.300

Herverzekeringspremie
		
Levensverzekering
3.493.346
2.991.070
Schadeverzekering
38.727.516
31.451.990
Medische verzekering
1.404.468
1.637.334
Totaal herverzekeringspremie
43.625.330
36.080.394
			
Netto premie-inkomen
268.612.545
276.485.906
			
Opbrengst beleggingen			
Effecten
13.695.923
10.628.176
Hypothecaire leningen
8.823.083
10.718.084
Termijndeposito’s
21.850.737
19.318.667
Schatkistpapier
333.429
424.123
Leningen op schuldbekentenis
7.584.471
3.330.513
Overige beleggingen
831.779
648.460
Gerealiseerde opbrengst beleggingen
53.119.422
45.068.023
Ongerealiseerde opbrengst effecten
-1.215.020
6.377.459
Totaal opbrengst beleggingen
51.904.402
51.445.482
			
Overige baten
1.775.746
2.418.123
		
Totaal baten
322.292.693
330.349.511
			
Uitkeringen en afkopen			
Levensverzekering
41.104.985
39.632.093
Schadeverzekering
24.563.676
35.608.378
Medische verzekering
77.847.452
69.530.363
Totaal uitkeringen en afkopen
143.516.113
144.770.834
Vreemde valuta koerswinst gebonden beleggingen/ onverdiende premie
Levensverzekering
Schadeverzekering
Medische verzekering
Totaal vreemde valuta koerswinst gebonden beleggingen/ onverdiende premie

		
453.160
-12.981.148
1.053.751
-1.867.688
-2.657
-2.245
1.504.254
-14.851.081

Verzekeringstechnische voorzieningen 			
Levensverzekering
26.814.928
39.255.906
Schadeverzekering
6.709.221
15.252.166
Medische verzekering
16.058.235
17.536.066
Totaal verzekeringstechnische voorzieningen
49.582.384
72.044.138

Bedrijfskosten (inclusief acquisitiekosten)			
Salarissen en overige personeelskosten
32.016.851
32.729.096
Sociale lasten
4.398.099
2.597.013
Overige kosten
27.497.689
33.241.979
Acquisitiekosten
17.339.293
15.993.790
Totaal bedrijfskosten
81.251.933
84.561.876
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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 2018, van Assuria N.V. te Paramaribo, bestaande uit de geconsolideerde balans per 30 juni 2018, de geconsolideerde
winst- en verliesrekening en het geconsolideerde kasstroomoverzicht over het eerste halfjaar 2018 met de toelichting beoordeeld.
De Directie 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 International Standards on Auditing inzake de “Beoordeling van tussentijdse financiële informatie door de onafhankelijke
accountant van de entiteit” (ISA 2410). 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 internationale controlestandaarden en stelt ons niet in staat zekerheid te verkrijgen dat wij
kennis hebben genomen van alle aangelegenheden van materieel belang die bij een controle onderkend zouden worden. Om die
reden geven wij geen controleverklaring af.
Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de tussentijdse
financiële informatie over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2018 niet, in alle van materieel belang zijnde aspecten, is
opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor tussentijdse financiële verslaggeving.
Paramaribo, 19 september 2018
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
Paramaribo, Suriname
P.O.B. 1030
Telefoon (597) 473400 / 477955
Fax (597) 472390
Assuria Schadeverzekering N.V.
Assuria Medische Verzekering N.V.
Henck Arronstraat 5-7
Paramaribo, Suriname
P.O.B. 1501
Telefoon (597) 473400 / 477955
Fax (597) 476669 / 470895
Assuria Insurance Walk In Zuid
Lalla Rookhweg 79, unit 9
Paramaribo, Suriname
Telefoon (597) 473400 / 477955
Assuria Insurance Walk In Noord
Jozef Israelstraat 35, Unit 8-10
Paramaribo, Suriname
Telefoon (597) 473400 / 477955
Assuria Insurance Walk In Lelydorp
De Craneweg 2
Wanica, Suriname
Telefoon (597) 473400 / 477955

Assuria Life (GY) Inc.
Assuria General (GY) Inc.
Lot 78 Church Street
South Cummingsburg,
Georgetown, Guyana
P.O.B. 10267
Telefoon (592) 226-7052 / 226-7074
Fax (592) 226-7123
E-mail: guyana@assuria.sr
Website: www.assuria.gy
Assuria Life (T&T) Ltd.
49 Dundonald Street
Port of Spain
Trinidad, West Indies
Telefoon (868) 625-6342
Fax (868) 623-6427
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Website: www.assuria.sr
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