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Verslag van de direktie 



Voorwoord 

Het is een bijzonder genoegen u hetjaarverslag 2012 aan te bieden. De Raad van Commissarissen van 
N.V. Parsasco heeft conform de statuten de jaarrekening 20121aten controleren door de exteme 
accountant, Accountantskantoor T&H Groep - Parmessar & Tjon A Ten, Accountants & 
Belastingadviseurs. Zoals gebruikelijk wordt in hetjaarverslag uitgebreid aandacht besteed aan de 
financiele overzichten van N.V. Parsasco en haar dochterondememing Montes Auri N.V., door 
presentatie van de 2012 cijfers in de balans en de resultatenrekening tezamen met de algemene 
toelichting van de exteme accountant. 

In hetjaarverslag dat voor u ligt, zal voordat uitgebreid ingegaan wordt op de financiele informatie, enige 
algemene informatie worden verstrekt over N.V. Parsasco en haar dochterondememing Montes Auri 
N.V. via het directieverslag. 

Tot slot zijn in het jaarverslag 2012 onder andere de grondslagen van waardering en bepaling van het 
resultaat en de accoutantsverklaring opgenomen. 
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N.V. Paramaribo Schade Assurantie Company in bet kort 

N.V. Parsasco is de jongste schade verzekeringsmaatschappij op de Surinaamse markt, waarbij 
continuYteit, onafhankelijkheid en zekerheid de basis vormen van het beleid. De toekomst ligt in het 
optimaliseren van bestaande activiteiten, het ontwikkelen van nieuwe concepten en het benutten van 
kansen binnen en buiten Suriname. 
Het hoofdkantoor is gevestigd in Paramaribo en er is een filiaal in Nieuw Nickerie en in Commewijne te 
Tamansarie. N.V. Parsasco biedt verzekeringen aan vanuit haar kantoren en ook via haar agenten. Hierbij 
wordt opgemerkt dat nagenoeg aile (handels-) banken tevens agent zijn van N.V. Parsasco. 

De vennootschap is op 11 oktober 1994 opgericht met als doel: 
1 a. Het aangaan van overeenkomsten van schadeverzekering; 

b. Het verrichten van aile handelingen en het aangaan van aIle transacties die met het 

voorgaande verband houden, daaruit voortvloeien of daaraan bevorderlijk zijn. 

De vennootschap zal voorts kunnen deelnemen in of zich op enigerlei wijze kunnen 

interesseren bij andere ondernemingen met een soortgelijk doel. 

N.V. Parsasco verkoopt momenteel Motorrijtuigenverzekeringen, Brandverzekeringen en SOR 
verzekeringen. Daamaast treedt de maatschappij op als agent (tussenpersoon) voor: 

• 	 Self Reliance N.V. en Assuria N.V. voor wat betreft de verkoop van ziektekostenverzekeringen; 
• 	 OOM Verzekeringen (Nederland) voor wat betreft de verkoop van reisverzekeringen; 
• 	 HCC Medical Insurance Services voor wat betreft de verkoop van reisverzekeringen met 

werelddekking. Deze samenwerking is tot stand gekomen door tussenkomst van onze toenmalige 
herverzekeraar Cooper Gay Company Ltd. 

Via onze 100% dochterondernerning Montes Auri N.V. worden eveneens activiteiten ontplooid en weI 
als voIgt: 

• 	 In oktober 2007 is een aanvang gemaakt met de verkoop van levensverzekeringen. De nazorg van 
levensverzekeringen geschiedt als agent (tussenpersoon) voor de Trinidadiaanse 
verzekeringsmaatschappij The Beacon Ltd. 

• 	 In november 2010 deed zich de mogelijkheid voor om het oudste reisbureau van Suriname over te 
nemen, namelijk " Chiu Hungs Reisbureau". Per 1 januari 2011 hebben wij via onze 
dochteronderneming het reisbureau overgenomen en dit is thans operationeel onder de 
handelsnaam Pachana Reizen. 

Memorabele gebeurtenissen in 2012 

Naast het operationeel maken van ons reisbureau, hetgeen hiervoor reeds is aangehaald, zijn de volgende 
activiteiten vermeldenswaard: 

• 	 Filiaal Tamansarie 
In mei 2012 is een Filiaal van de maatschappij in Commewijne te Tamansarie geopend. Dit houdt 
in dat verzekerden en aspirant klanten van Commewijne en Marowijne niet hoeven afte reizen 
naar Paramaribo. 

• 	 ISO certificering 
In het boekjaar 2012 is N.V. Parsasco ISO 9001 :2008 gecertificeerd. Inmiddels is een aantal 
medewerkers opgeleid tot kwaliteitsmanagers en interne auditors. 
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• 	 Investeren in toekomstige 
"'''''c>tp·t'P''' In groei, betekent investeren in bedrijfsvoering, de juiste 

producten en de bedrijfsmiddelen. In 20 is geYnvesteerd in onder andere: 
Terreinen en gebouwen: 932.048 
Kantoorinventaris SRD 128.740 
Automatisering SRD 28.466 
Vervoermiddelen SRD 11 
Verbouwing SRD 21 

totale brute investeringen in 1 bedroegen 687.000. 
In 2012 was dit 1.223 en deze zijn uit eigen middelen gefinancierd. 

.. 	 Collectieve Arbeidsovereenkomst 
In 2012 is er met de ORWASS (onze vakorganisatie) een akkoord bereikt voor een 
salarisaanpassing van 13,5% Drocern:. 

traject dat is ingezet om te v"'.,.,....""'" 

hebben. De certificering is om het transparanter en 
kwalitatief op een hoger te brengen met meer aandacht voor de klantvriendelijkheid en 
klanttevredenheid. Het is dus belangrijk om te weten wie onze zijn, door onze klanten 
worden benaderd en waar wij als maatschappij voor staan. Naar aanleiding hiervan is een een 
Visie en Kernwaarden gedefinieerd: 

MJSSJE 
is een dynamisch schadeverzekeringsbedrijf 


IS In van verzekeringsproducten en daarmee 
Surinaamse 

,,"',......<:1,-...... 


. aan bedrijven en particulieren, volgens internationale kwaliteitsstandaarden. 
Wij zijn een betrouwbare, professionele en duurzame partner voor onze 
tussenpersonen, medewerkers en aandeelhouders. 
Ons motto: "We will never serving our ,-,,,c,,,,,," 

N.V. Parsasco werkt voortdurend aan verbetering van haar klantgerichtheid door een persoonlijke 
benadering van haar klanten, waaronder begrepen het van tussenpersonen en het 
werken met hoogwaardige en gebruiksvriendelijke technologie. 

KERNWAARDEN 
onze strategie staat de client Wij werken aan 	 door 

winnen van hun loyaliteit, door te luisteren en te op hun onze 
belangrijkste pijler: kernwaarden". kernwaarden .lHal""H duidelijk waar het bedrijf 
voor staat en bepalend voor bedrijfscultuur en identiteit. 
De kernwaarden zijn: 
Klantvriendelijkheid 

bijdoor middel van verlenen van uitstekende 

Betrouwbaarheid 
Wij voeren een helder en beleid met duidelijke polisvoorwaarden, premles, 

Parsasco is 
daar waar van toepassing en alles op basis van onderlinge solidariteit. 

en beschikt een deugdelijk beleid over een solvabiliteit. 
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in Suriname om namens 

2013 voor een 

Samenwerken 
Onze tussenpersonen en onze medewerkers werken een op elkaar ingewerkt team om de klanten 
te U""'~""l"U. 

Ons keunnerk is kwaliteit van onze dienstverlening aan onze met altijd een ,,,,..rpn,n oor 
voor KlBlcO'ten en wil zo snel mogelijk op te lossen enfoftrachten te voorkomen. 

Integriteit 
Wij behandelen een met respect en waardigheid. 

Professionaliteit 
We streven naar nQ{)Q$[e normen van zelfdiscipline en professionaliteit. 

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN: 

1. 	 optimaliseren en uitbreiding van L,;u;u,AU"" bedrijfsactiviteiten: 

N,V, 1S voomemens om een zelfstandig IP"...,,,,,,...r',,,, te zetten in 

hetjaar 3. Momenteel nazorg van in samenwerking met 

Beacon, een in Trinidad & Tabego. Daamaast wil N.V. Parsasco via 

nieuwe filiaal te inspel en op de veI'zeJKerm~~Sl:Jeh()erte van klanten in het 

district Commewijne, Marowijne en buurland 

Modeme technologie: N.V. Parsasco wi! via websitetoegang klanten beter bedienen in het 

~u"u'""u van hun verzekeringkeuzes voor toekomst. Dit willen wij realiseren door het vu"u.",", 

aanbieden van velrzeKelnngS{)rOOUJKteI en diensten in het 

3. 	 N.V. Parsasco wi} agentenkorps uitbreiden door eerst ge(le~(en marktonderzoek te doen en 

agenten aan te steBen nagenoeg aIle bedrij f verzekeringen 

te verkopen. Verder in het 	 +''''''''''+0'''+ worden van het u .....~••~..'a 

uitschrijven van verzekeringsbewijzen en overgestapt worden op digitaal uitprinten van 

verzekeringen applicatie en website LV'"""''''''''''' 

Onze belangbebbenden 
N.V. Parsasco doet basis van duidelijke business principes. Bij wat wij doen proberen we 
zo goed mogelijk rekening te met de belangen van onze clienten, medewerkers, L."""...,.U...,Jl"'U 
leveranciers, de Surinaamse samenleving en de aandeelhouders. N.V. Parsasco emaar een 

betrokken organisatie te 

Ooze Klanten 
uit individuen, "",-"t:."'U,",J", bedrijven,klantenbestand dat U,",'HCUUN.V. Parsasco heeft een 

ondememingen, en overheden. 

Verantwoord Ondernemen 
N.V, Parsasco werkt aan een toekomst met duurzame zekerheid op basis van een gezonde bedrijfsethiek 
met voor en een maatschappelijke betrokkenheid. Alleen door 
professioneel en integer te handelen kunnen we het vertrouwen van onze belanghebbenden handhaven en 
onze hoog 
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Business Principles 
Onze Principles schrijven voor die wij nastreven en onze verantwoordelijkheden 

maatschappij en milieu: wij hechten waarde aan onze integriteit, zijn open en helder, wij 
respecteren elkaar en ondernemen maatschappelijk verantwoord en milieubewust. 

Wij hechten veel waarde aan onze integriteit 
We zijn rechtvaardig, eerlijk en we wet zodat we kunnen rekenen op het vertrouwen van 
onze stakeholders. 

Wij zijn en helder 
We zeggen wat we doen, doen wat we ~_,..,,",_' en we luisteren 

Wij respecteren elkaar 
We waarderen ieders mening en res~oelcteren mens€:mn~c 

Wij ondernemen maatschappeUjk verantwoord en milieubewust 
We schade toe maar zetten ons voor DO:~ilni;ve verandering met 
onze producten, en dienstverlening. 

Controle van de Belastingdienst 
Per 1 augustus 2011 had belastingdienst een belastingcontrole aangekondigd bij N.V. Parsasco en haar 
dochterondememing Montes N.V. controle is op 17 oktober 2012 afgerond. We hebben 
overeenstemming kunnen over controleresultaat. Voor wat betreft 

mens en milieu 

"vHuvlU,">L.Hl14 kan worden opgemerkt dat hadden de 
op de vaste activa, SRD 38.412,-, en op 

de hoogte van schadereservering in 2010. correctie op bedroeg SRD 79.002,- . 
Voor wat onderdeel Loonbelasting bedraagt de naheffing SRD .754,-, in 
voorgaande jaren volledig was gereserveerd. 

Analyse van de cijfers over het boekjaar 2012 

MOTORRlJTUIGENVERZEKERINGEN: 
In het verslagjaar we 12.800.000 aan WAM - ontvangen. Dit is 5% minder dan 
het 2011 ofwel een afname van 700.000 ten opzichte van jaar 2011. Als reden van de 
afname van premieinkomsten worden de plotselinge hogere kortingen collega 
maatschappijen geven op Warn verzekeringen. Inmiddels hebben wij dit jaar onze wam- en casco 

('yP?'.~"'T tot bijna van maatschappijen. 

Schade uitkeringen 
Integenstelling tot voorgaande jaren, waarbij de schade aantallen de van 
uitkeringen waren toegenomen, hebben wij in het verslagjaar minder uitbetaald aan schade uitkeringen. 
In onderstaande tabel wordt een van Wam inkomen, van de Wam schade 

2012 is uitbetaald rum schade 
........',.. ' ••••uE'vu en van de uitbetaalde Warn Provisie. 

SRD 7.300.000. Dit was in jaar 2011 
SRD 8.900.000. betekent een afname van 20% ofwel SRD 1.600.000 
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Conclusie W AM verzekeringen 
De WAM afdeling heeft dit jaar geen verlies gel eden. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven 
van deze branche vanaf2005 tot en met 2012. 

Jaar Warn 
Premie 

Schade
uitkering 

schade in% 
van Warn 

premle 

Bruto -
Resultaat 

Operationele 
kosten 

Verliesl 
Winst 

2005 4.473.000 2.862.000 64% 830.000 1.035.000 -205.000 

2006 4.789.000 3.104.000 65% 1.072.000 1.313.000 -241 .000 

~007 5.255.000 3.773.000 72% 675.000 1.547.000 -872.000 

12008 7.998.000 4.579.000 57,3% 1.941.000 2.194.000 -253 .000 

~009 11.067.000 7.213.000 65% 1.748.684 2.151.750 -403.066 

~010 11.697.000 7.579.000 64% 3.261.192 2.795.810 +465.382 

~011 13.500.000 8.900.000 66% 2.332.222 2.594.340 -262.118 

~012 12.800.000 7.300.000 57% 3.275.883 3.021.900 +253.983 

BRANDVERZEKERINGEN: 

Brandpremie 
Wij hebben in het verslagjaar SRD 4.600.000 ontvangen aan brandpremie. Dit is 26% meer dan in het 
jaar 2011 ofwel een toenarne van SRD 900.000. 

Schade uitkeringen 
In 2010 hebben wij aan brandschade een bedrag van SRD 135.000 uitgekeerd. In 2011 bedroeg dit SRD 
820.000. Voor 2012 bedroeg dit SRD 570.000,-

Conclusie brandverzekeringen 
De afdeling Brand heeft een beter jaar gekend dan het afgelopen jaar. In onderstaande tabel wordt een 
overzicht gegeven van deze branche vanaf2008 tot en met 2012. 

Jaar Brand 
Premie 

Schade
uitkering 

Schade in% 
van Brand 

Ipremie 

Bruto -
Resultaat 

Operationele 
kosten 

Verliesl 
Winst 

2008 2.459.000 460.491 19% 539.338 626.780 - 87.442 
2009 2.714.000 441.042 16% 887.552 516.420 +371.132 
2010 2.971.000 134.967 5% 842.808 672.410 +170.398 
2011 3.656.000 817.956 22% 1.533.391 767.340 +766.051 
2012 4.573.000 572.329 13% 2.064.495 1.066.552 +997.942 

7 



SURlNAAMSE ONGEV ALLEN REGELING (SOR): 

Met de verkoop van deze verzekering is in 2007 een aanvang gemaakt. 

Hieronder zijn de resultaten van deze branche sinds 2007 weergegeven. 


2008 72.000 1.570 1.850 

2009 126.000 5.590 9.880 

2010 171.000 6.945 13.582 

2011 191.000 9.675 23.000 

2012 192.000 58.807 10.925 


REISVERZEKERINGEN: 

Er is in 2004 een aanvang gemaakt met de verkoop van reisverzekeringen naar de Schengen- Staten. In 

het verslagjaar hebben wij SRD 58.000 verdiend. 


ZIEKTEKOSTENVERZEKERlNGEN: 

Wij zijn de enige schadeverzekeringsmaatschappij die in staat is, vanwege de eerder aangehaalde 

samenwerking met Self Reliance N.V. en Assuria N.V., twee soorten ziektekostenverzekeringen aan te 

bieden. Wij hebben in de afgelopen jaren een bescheiden portefeuille in deze branche opgebouwd die we 

verder zullen uitbreiden. 

In 2011 hadden wij een resultaat gerealiseerd van SRD 64.000. In het onderhavige boekjaar bedraagt dit 

SRD 104.000,

BELEGGINGEN: 

Enkele jaren geleden is een aanvang gemaakt om technische reserves en vrije liquide middelen te 

beleggen bij derden. Hieronder wordt het resultaat van de beleggingsopbrengsten sinds 2006 

weergegeven. 


Jaar Bele!!!!in!!soDbrenQst Redri ifsreSllltaat 
2006 350.000 250.000 
2007 400.000 303.000 
2008 500.000 312.000 
2009 570.000 721000 
2010 660.000 1.830.000 
2011 890.000 2.046.000 
2012 890.000 2.647.803 

PERSONEEL: 
Onze maatschappij biedt werkgelegenheid aan 68 personen en veel meer individuele vertegenwoordigers 
over het hele land. Essentieel binnen onze nieuwe strategie is het verankeren van een prestatiegerichte 
cultuur. In 2012 hebben we verdere stappen gezet om een dergelijke cultuur verder te bevorderen, zodat 
deze een integraal deel gaat uitmaken van wie wij zijn en wat wij doen. In een prestatiegerichte cultuur 
draagt iedereen bij aan het realiseren van duurzame en winstgevende groei. Maar om dit te realiseren 
moeten alle medewerkers dezelfde koers volgen en weten wat hun rol is bij het realiseren van onze 
doelen. Ook moeten zij over de juiste vaardigheden beschikken, goede feedback krijgen en een passende 
beloning ontvangen. Vakbekwame en gemotiveerde medewerkers zijn een voorwaarde voor het leveren 
van topprestaties. 
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Ons klantenbestand is zeer divers. Onze medewerkers moeten een weerspiegeling daarvan zijn. Het 
hebben van mensen met verschillende achtergronden is een pre. Succes is ook afbankelijk van de juiste 
medewerker, op het juiste moment, op de juiste plek. 
Tenslotte moet een ieder bijdragen aan waardecreatie, maar veranderingen hebben tijd nodig. We gaan 
daarom door met onze huidige initiatieven en zullen nieuwe bedenken om de prestatiegerichte cultuur 
verder te verankeren, met als doel gezamenlijk waarde te creeren en onze medewerkers een 
aantrekkelijke werkomgeving te bieden. 

AGENTEN (TUSSENPERSONEN): 

De agenten vormen een belangrijke schakel voor het succes van de maatschappij. Wij hebben een breed 
korps van agenten verdeeld over het hele land. Wij hebben nauw contact met onze agenten om hen op de 
hoogte te houden van aIle vemieuwingen. Wij willen verder duurzame relaties opbouwen door de 
werkzaamheden te vergemakkelijken door gebruikmaking van nieuwe technologie, de betrouwbaarheid 
te versterken door "fair play". Accurate en begrijpelijke informatie is van groot belang, omdat vele 
verzekeringsproducten een lange looptijd hebben. 

MONTES AURI N.V.: 

De voomaamste bedrijfsactiviteit is het verkopen van pensioen - en levensverzekeringen. Deze activiteit 
was goed voor een opbrengst van SRD 14.000. De overige opbrengsten, waaronder beleggingen en 
reisbureau, bedroegen SRD 855.000. De totale overhead kosten kwarnen uit op een bedrag van 
SRD 528.000. De grootste kostenfactor is de rente die aan de moedermaatschappij betaald wordt, deze 
was in 2012 SRD 342.000. 
De dochterondememing heeft een winst gemaakt van SRD 343.000 in het onderhavige verslagjaar. 

RESULTAAT, KOSTEN EN OPBRENGSTEN: 

2012 is voor N.V. Parsasco een heel positiefjaar geweest. Alle branches hebben een winst gemaakt en 
hebben dan ook voor een "overall" positief resultaat gezorgd. Ons streven is erop gericht om de 
verzekeringsproducten te blijven verkopen tegen concurrerende marktprijzen en ons te ontwikkelen tot 
een meer solide verzekeraar, hetgeen onder meer wordt gekenmerkt door een verdere groei van het 
bedrijfsresultaat. Zowel de solvabiliteitsmarge, Insurance Risk Ratio als het bedrijfsresultaat zijn in het 
verslagjaar verbeterd ten opzichte van 2011. 

Onderstaande tabel geeft de groei van het bedrijfsresultaat voor aftrek van Inkomstenbelasting over de 
. d 2006 2012 peno e 

~aar Premie inkomen Schade last Overige baten Bedri j fskosten Bedrij fsresultaa 

~006 5.045.000 3.464.000 492.000 1.823.000 250.000 

~007 5.617.000 3.669.000 698.000 2.343.000 303.000 

2008 8.144.000 5.664.000 681.000 2.849.000 312.000 

2009 10.402.000 7.766.000 956.000 2.869.000 723.000 

2010 11.787.000 7.683.000 1.265.000 3.539.000 1.830.000 

2011 13.950.000 9.783.000 1.533.000 3.654.000 2.046.000 

2012 12.800.000 7.295.000 1.181.000 4.253 .000 2.647.000 
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KOSTENBEHEERSING: 

Financiele dienstverlening is een volwassen bedrijfstak, waardoor het voor elk bedrijf in deze sector 
onvennijdelijk is dat er op de kosten wordt gelet. Kostenbeheersing is van belang voor elke markt waar 
men opereert. Operationele efficiency en kostenbeheersing in combinatie met uitstekende dienstverlening 
zal wederom het streven zijn van ons in 2013 om meer vooruitgang te boeken op de Surinaamse 
verzekeringsmarkt. Voor 2012 kan gerust gesteld worden dat de onderliggende kostenontwikkeling onder 
controle was. Wij zullen bijzondere aandacht blijven besteden aan kostenbesparende maatregelen. 

Aandeelhouders informatie 
Intrinsieke waarde per aandeel 
Jaar 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Waarde per aandeel in SRD 3,42 3,66 3,99 4,35 5,50 8.05 11.02 19,26 

Ontwikkeling van het bedrijfsresultaat voor belastingen 
Jaar 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Bedrijfsresultaat (Xl 000) 196 250 303 311 723 1.830 2.046 2.648 

Dividend uitkering 
Jaar 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Dividend (Xl 00) 83 83 83 83 83 330 330 330 
In % van Aandelen Kapitaal 25 25 25 25 25 100 100 100 
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GenormaJiseerde Resultaten (SRD X 1.000) 
2008 2009 2010 2011 2012 

Netto Premie inkomen 8.144 100402 11.787 13.950 12.823 
Af: uitbetaalde schades 5.664 7.766 7.683 9.783 7.295 

20480 2.636 4.104 4.167 5.528 
Bij: overige Assurantie inkomsten 182 245 278 0 0 

2.662 2.881 4.382 4.167 5.528 
Af: Bedrijfskosten 2.849 2.869 3.539 3.654 4.253 

Resultaat uit verzekeringsbedrijf: (187) 12 843 513 1.275 
Opbrengst beleggingenlinterestlhuur 499 711 987 1.533 1.181 
Resultaat Deelneming 191 
Genormaliseerd netto resultaat 
Voor belastingen 312 723 1.830 2.046 2.647 

Liquiditeit: 

Current ratio: 
Vlottende activalschulden kort 
Werkkapitaal (XSRS 1000): 

lAO 
2,344 

1.50 
3,726 

1.10 
5,688 

1.10 
1.546 

1.10 
907 

Solvabiliteit: 
Eigen vermogenltotaalvermogen 0.11 0.11 0.13 0.14 0.20 

Centrale Bank van Suriname 
Bruto premie inkomen (X 1000) 
Solvabiliteitsmarge - 18% 
Eigenvermogen 

10.457 
1.790 
1.435 

13.780 
2.324 
1.815 

14.668 
20481 
2.656 

17.332 
2.966 
3.636 

17.511 
2.651 
6.357 

Insurance Risk Ratio: 
Netto premielEV <300% 
Rentabiliteit: 
Eigenvermogen (na belasting) 
Netto winst/eigen vermogen 
(X 100%) 

( -355) 

568 

14.00 

(-509) 

573 

25.00 

175 

444 

44.00 

670 

463 

36.00 

3.534 

199% 

35.00 

Vooruitzichten 
N.V. Parsasco biedt goede perspectieven voor c1ienten, aandeelhouders en medewerkers. Het beleid is 
gericht op het uitbreiden van diverse branches binnen het schadebedrijf en het verder verbeteren van onze 
activiteiten. De intensievere samenwerking tussen bedrijfsonderdelen op operationeel vlak moet leiden 
tot versterking van onze concurrentiepositie. Verder heeft N.V. Parsasco in 2012 haar strategie verder 
aangescherpt. Als kern worden gehanteerd goede uitvoering van de werkzaamheden, klantgerichtheid en 
actief portefeuillebeheer. Deze strategie zorgde voor een verbetering van het resultaat. De strategie van 
N.V. Parsasco richt zich met name op de toekomst. N.V. Parsasco wil haar c1ienten een betere 
dienstverlening aanbieden, haar aandeelhouders een beter rendement op hun investering garanderen en de 
medewerkers een aangename dienstbetrekking aanbieden waarop zij trots kunnen zijn. We zuHen daarom 
de nadruk blijven leggen op deze herziene strategische richting door de portefeuiHe te optimaliseren, 
goede uitvoering in de verschillende branches bewerkstelligen en door te investeren in toekomstige groei. 
Het uiteindelijke resultaat van deze strategie is een activiteitenmix waarin Parsasco's identiteit goed tot 
uitdrukking komt. 
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Onze dank 
Het gerealiseerde bedrijfsresultaat hebben wij te danken aan onze hardwerkende medewerkers en agenten 

die zich maximaal inzetten voor onze maatschappij. De medewerkers en agenten verdi en en onze dank 

voor de vele inspanningen die zij zich hebben getroost om het afgelopen jaar met een positief resultaat af 

te sluiten. Verder zijn wij al onze c1ienten dank verschuldigd, die ons in vertrouwen hebben genomen, 

door hun financiele risico' s bij de maatschappij onder te brengen. Wij verzekeren deze c1ienten dat wij 

op geen enkele wijze het vertrouwen in de maatschappij gesteld, zullen schaden. Een bijzonder woord 

van dank gaat ook uit naar de Raad van Commissarissen. Wij zijn ervan overtuigd dat zonder de 

constructieve begeleiding van de Raad van Commissarissen wij niet in staat zouden zijn geweest om het 

behaalde resultaat te realiseren. Wij zijn de Raad dan ook zeer erkentelijk voor de begeleiding en 

assistentie. 


De Directeur, 

Drs. A. J. Randjitsing 
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Velrln()otsCllaD wordt in 

N.V. Parsasco 
Paramaribo 

1""'1'\1nA1"1" 2013-075, 11-04-2013 

gevoerd, het "Accountview" 
jaarrekening is opgesteld op basis van door de On(lernelmrlg 
Hv'uU'~U"'"""I'" geachte en Onze 

in onderling met de Raad van Cornmissarissen 
in een accountarltsverklaring U aantreft onder 

II ALGEMENE BESCHOUWINGEN 

vennootschap is op 11 oktober 1994 ten overstaan van Mr. C.A. Calor te 
opgericht. 

verklaring van president is op 21 juli 1994 nummer 4235/94. Ultimo 1995 is 
vennootschap operationeel <TP',XTn".."",," 

Het van de vennootschap is: 
1 a. aangaan van overeenkomsten van schadeverzekering; 

het verrichten van handelingen en van aIle die met voorgaande ver
band houden, voortvloeien bevorderlijk 

voorts deelnemen in op enigerlei wijze interesseren bij 2. De 
''''HaH!,,>'"''' met een soortgelijk doel. 

Op oktober 2003 werden statuten ten overstaan van notaris gewijzigd. De belangrijkste 
wijziging betrof de "".""".'" van het aandelenkapitaaL 

- M.P.E. Achaibersing - Gedelegeerd Cornmissaris 
- RC. Sankatsing 
- G .M. Pahlad - Cornmissaris 

Ultimo is de menSI"eu:mg van de Raad van Cornmissarissen als 
lC.P. Nannan Panday - President ~~u..u.~•..,... 

all'~t:n]t:t::n directeur, 
veIIDomscmLp eind 2012, 

door de Algemene 
Randjitsing en .uUJlUUU. 

van Aandeelhouders benoemd 

had de 

14 



--------------- -------- --------------- --------

--------------- ---------------

N.V. Parsasco 
Paramaribo 

- rapport 2013-075,11-04-2013 

III RESULTAAT 

Het resultaat over 2012 kan als voIgt, in vergelijking met 2011, worden weergegeven: 

2012 2011 
BATEN x 1.000 SRD In % x 1.000 SRD In % 

Premie-inkomen 12.823 100,0 13.950 100,0 
Af: Schadelast 7.295 56,9 9.783 ---.7.Q.J. 

5.528 43,1 4.l67 29,9 
Bij: Overige baten 1.181 1.533~ ~ 

6.709 52,3 5.700 40,9 

LASTEN 

Bedri jfskosten 3.871 30,2 3.301 23,7 
Financieringskosten 20 0,2 10 0,1 
Afschrijvingen 362 343~ ~ 

4.253 33,2 3.654 26,2 

Bedrij fsresultaat 2.456 19,1 2.046 14,7 
Resultaat deelneming 191 ~ ° ---.M 
Resultaat v66r belasting 2.647 20,6 2.046 14,7 
Inkomstenbelasting 385 ----.l.Q 740 -.iJ 
Netto-resultaat 2.262 1.306 

=========== =l:~~ ========= =J~! 
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N.V. Parsasco 
Paramaribo 

- rapport 2013-075, 11-04-2013 

IV FINANCIELE POSITIE 

De financiele positie per 31 december 2012 kan als voIgt, in vergelijking met 31 december 2011, 
worden weergegeven: 

Vermogenspositie 

Vaste activa 

Vlottende activa 
Af: Schulden op korte termijn 

Werkkapitaal 

Financiering hiervan yond plaats door: 

- Eigen vermogen 
- V oorzieningen 

31-12-2012 31-12-2011 
SRD SRD 

16.726.935 11.931.442 

15.345.067 13.961.662 
14.438.385 12.745.914 

906.682 1.215.748 

17.633.617 13.147.190 
======= ========== 

6.356.973 3.636.102 
11.276.644 9.511.088 

17.633.617 13.147.190 
======== ============ 

Zoals uit bovenstaande opstelling blijkt is het werkkapitaal ten opzichte van 31 december 2011 gedaald 
met SRD 309.066. Deze daling kan middels de staat "Herkomst en Besteding der Middelen" als voIgt 
worden geanalyseerd. 

Herkomst der Middelen 

Correctie vermogen V ARiControle belastingdienst 
Netto-resultaat 
Afschrijvingen 
Toename verzekeringstechnische verplichtingen 

Besteding der Middelen 

Toename financiele vaste activa 
Reservering dividend 2012 
Investering materiele vaste activa 
(inc!. desinvestering + correctie belastingdienst) 

Daling werkkapitaal 

SRD 


785.232 
2.262.334 

357.699 
1.768.861 

5.174.126 

3.799.292 
330.000 

1.353.900 
5.483.192 

Cl~2;2~~ 
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N.V. Parsasco 
Paramaribo 

- rapport 2013-075, 11-04-2013 

V KENGETALLEN 

Solvabiliteit 

Ingevolge richtlijnen van de Centrale Bank van Suriname moet de schadeverzekeringsmaatschappij naast 
de technische voorzieningen beschikken over een aanvullende reserve, solvabiliteitsmarge genaamd, die 
minimaal de uitkomst is van de berekening: 

schade eigen rekening x 18% van de geboekte bruto-premie 
bruto-schade 

Deze berekening komt uit op een bedrag van SRD 2.651.700 (afgerond). 

Hier tegenover staat een eigen vermogen van SRD 6.356.973, hetgeen betekent dat de 
solvabiliteitsmarge, zoals gesteld door de Centrale Bank van Suriname, wordt gehaald. 

Tijdens de on-site inspectie van de Centrale Bank van Suriname kwam naar voren dat de Centrale Bank 
van Suriname tevens werkt met - en toetst aan de "Insurance risk ratio". 
Dit is de verhouding Netto-premie 

Eigen vermogen 
De intemationale norm zegt dat deze niet hoger mag zijn dan 300%. Bij N.V. Parsasco komen we voor 
het boekjaar 2012 uit op een percentage van 12.653 x 100 = 199% (afgerond). 

6.357 

Liguiditeit 2012 2011 

Current-ratio 1,1 1,1 

Werkkapitaal SRD 906.682 1.215.748 

Winst per aandeel (na belasting) SRD SRD 

- 330.000 aandelen anominaal SRD 1,= 6,86 3,96 
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VI FISCALE POSITIE 

Resultaat v66r belasting 

Af: Cumulatief resultaat deelneming Montes Auri N.V. 


Bij: Afschrijving op herwaardering 

Af: Dotatie V AR 

Belastbaar bedrag 

Over het belastbaar bedrag is aan Inkomstenbelasting verschuldigd: 

N.V. Parsasco 
Paramaribo 

- rapport 2013-075, 11-04-2013 

SRD 

2.647.803 
191.236 

2.456.567 
9.180 

2.465.747 
1.395.000 

1.070.747 
========= 

385.469 
========= 
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N.V. Parsasco 
Paramaribo 

BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (31-12-2011) 


ACTIVA 

Vaste activa 

Materiele vaste activa 

Terreinen en gebouwen 
Verbouwing 
Kantoorinventaris 
Computer hard- en software 
Vervoermiddelen 

Financiele vaste activa 

Deelnemingen 
Vordering groepsmaatschappij 
Beleggingen 

Vlottende activa 

Vorderingen 

Verzekeringsdebiteuren 
Beleggingen op korte termijn 
Overlopende activa 

Liguide middelen 

31-12-2012 
SRD 

2.722.455 
480.694 
276.531 

72.636 
203.955 

3.756.271 

223.487 
3.984.360 
8.762.817 

12.970.664 

16.726.935 

2.228.607 
3.859.830 

842.338 

6.930.775 

8.414.292 

15.345.067 

32.072.002 
========= 

31-12-2011 
SRD 

1.800.279 
591.796 
119.387 
97.591 

151.017 

2.760.070 

32.250 
5.016.665 
4.122.457 

9.171.372 


11.931.442 

1.389.490 
5.089.605 

592.740 

7.071.835 

6.889.827 

l3.961.662 

25.893.104 
========= 
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-------------- --------------

11-04-2013 


31-12-2012 31-12-2011 
PASSIVA SRD SRD 

Eigen vermogen 

Aandelenkapitaal 330.000 330.000 
Algemene reserve 2.626.892 3.190.146 
Herwaarderingsreserve 110.081 115.956 
Egalisatiereserve algemene risico's 3.290.000 0 

6.356.973 3.636.102 

Voorzieningen 

Verzekeringstechnische verplichtingen 11.214.724 9.445.863 
Voorziening latente belastingverplichting 61.920 65.225 

11.276.644 9.511.088 

Schulden OJ:! korte termijn 

Af te dragen provisie 1.182.491 1.104.639 
Crediteuren 141.954 121.939 
Belastingen 12.539.681 11.003.359 
Dividend 330.000 330.000 
Overlopende passiva 244.259 185.977 

14.438.385 12.745.914 

32.072.002 25.893.104 
======= ========== 
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2011 

N.V. Parsasco 
Paramaribo 

11-04-2013 

WINST - EN VERLIESREKENING OVER 2012 (2011) 


BATEN 

Premie-inkomen 
Af: Schade last 

Bij: Overige baten 

LASTEN 

Bedrijfskosten 

Personeelskosten 
Huisvestingskosten 
Verkoopkosten 
Algemene kosten 

Financieringskosten 

Afschrijvingen 

Resultaat deelnerning 

Bedrijfsresultaat 
Inkomstenbelasting 

Netto-resultaat 

Resultaatverdeling: 

- Dividend SRD 1,= per geplaatst aandeel A en B 
- Toevoeging aan algemene reserveNAR 

2012 
SRD 

12.823.012 
7.295.467 

5.527.545 
1.181.756 

6.709.301 

1.953.324 
488.965 
610.361 
817.841 

3.870.491 

2.838.810 
19.867 

2.818.943 
362.376 

2.456.567 
191.236 

2.647.803 
385.469 

2.262.334 
======== 

330.000 
1.932.334 

2.262.334 

SRD 

l3.949.368 
9.782.537 

4.166.831 
1.533.419 

5.700.250 

1.648.716 
479.650 
515.464 
656.707 

3.300.537 


2.399.7l3 
9.924 

2.389.789 
343.455 

2.046.334 
0 

2.046.334 
739.985 

1.306.349 
======== 

330.000 
976.349 

1.306.349 
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N.V. Parsasco 
Paramaribo 

11-04-2013 

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

Vreemde valuta 

Activa en passiva in vreemde valuta zijn, voor zover niet anders is aangegeven, gewaardeerd 
op de wisselkoersnoteringen zoals die intern bij U werden gehanteerd per 31 december 2012. 
De gehanteerde koersen ten opzichte van de Surinaamse dollar zijn: 

2012 2011 
SRD SRD 

USD : 3,350 3,350 
EURO: 4,426 4,328 

Materiele vaste activa 

Deze zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van lineair bepaalde afschrijvingen, welke 
zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 
Per 31 december 2002 is het onroerend goed van de vennootschap gewaardeerd tegen actuele waarde. 

Financiele vaste activa 

De hieronder opgenomen deelnemingen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. 
De vorderingen op de groepsmaatschappij en de beleggingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 

V oorzieningen 

Verzekeringstechnische verplichtingen 

Premiereserve 

Dit betreft een voorziening voor het onverdiende gedeelte van de premie. Waardering hiervan is als 
voIgt: 

- Motorrijtuigen: Waardering tegen de netto-premie, exclusiefkosten. Het betreft hier de reservering van 
de 2011 - 2012 contracten. 

- Brand : Naar rato van de duur van het contract, waarbij de maand van afsluiting voor de helft 
meeloopt in het betreffende boekjaar. Hierbij is uitgegaan van de door U verstrekte 
opgave. 

Schadereserve 

Dit betreft een voorziening voor de per balansdatum nog niet afgewikkelde schade-claims. Vaststelling 
hiervan is geschied op basis van individuele beoordeling, door de schadeafdeling, van de ingediende 
schade-claims. 

Overige activa en passiva 

Deze zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden, voor zover nodig onder aftrek van noodzakelijk 
geachte voorzieningen. 
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N.V. Parsasco 
Paramaribo 

11-04-2013 


GRONDSLAGEN VAN W AARDERING EN RESULTAATBEPALING (VERVOLG) 


RESULTAATBEPALING 

De premie, provisie en schade zijn verantwoord onder aftrek van het aandeel van herverzekeraars en 
worden tezamen met de overige baten verantwoord in het boekjaar waarop zij betrekking hebben. 
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen van waardering en 
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur. 
Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven. 

Koersverschillen zijn verwerkt via de resultatenrekening. 
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N.V. Parsasco 
Paramaribo 

11-04-2013 

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 

ACTIVA 

V ASTE ACTIV A 

MATERIELE V ASTE ACTIV A 
Terreinen Computer 
en Kantoor hard-en Vervoer
gebouwen Verbouwing inventaris software middelen 

SRD SRD SRD SRD SRD 

Boekwaarde per 01 januari 1.800.279 591.796 119.387 97.591 151.017 
Correctie belastingdienst 68.243 0 62.325 0 0 

InvesteringeniDesinveste
ringen 2012 
Afschrijvingen 2012 

1.868.522 

932.048 
( 78.115) 

2.722.455 
========== 

591.796 

21.503 
( 132.605) 

480.694 
========= 

181.712 97.591 151.017 

128.740 28.466 112.575 
( 33.921) ( 53.421) ( 59.637) 

276.531 72.636 203.955 
====== =========== ======= 

Aanschafwaarde *) 
Herwaardering 
Afschrijvingen tim 2012 

Boekwaarde per 31-12-2012 

2.937.155 
263.806 

( 478.506) 

2.722.455 
======= 

1.111.799 
0 

( 631.105) 

480.694 
========= 

393.017 
0 

( 116.486) 

276.531 
====== 

289.498 
0 

( 216.862) 

72.636 
========== 

513.715 
0 

( 309.760) 

203.955 
======= 

*) reeds volledig afgeschreven bedrijfsmiddelen zijn afgeboekt. 

FINANCIELE V ASTE ACTIV A 

Deelnemingen 
31-12-2012 

SRD 
31-12-2011 

SRD 

- Montes Auri N.V. 
- Parlico N.V. 

199.487 
24.000 

8.250 
24.000 

223.487 
======= 

32.250 
=========== 

- Montes Auri N. V. 199.487 
============= 

8.250 
========= 

Betreft een 100% deelneming. 

Het maatschappelijk kapitaal, dat geheel is geplaatst en volgestort, bedraagt SRD 5.000. 

Vennootschap is opgericht op 31 mei 2006. 

Het zichtbaar eigen vermogen per 31 decemer 2012 bedraagt positief SRD 199.487. 
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N.V. Parsasco 
Paramaribo 

11-04-2013 

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (VERVOLG) 

FINANCIELE V ASTE ACTIV A (\'ERVOLG) 

31-12-2012 31-12-2011 
Deelnemingen (vervolg) SRD SRD 

- Parlico N.V. 24.000 
========::::::::::::: 

24.000 
========= 

Betreft een 80% deelneming. 

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt SRD 1.500.000. Hiervan is geplaatst 20%. 
Op de geplaatste aandelen is 10% gestort. 
Vennootschap is opgericht op 01 februari 2011. 
Het zichtbaar eigen vermogen per 31 december 2012 bedraagt SRD 19.500. 

31-12-2012 31-12-2011 
Vordering groepsmaatschappii SRD SRD 

- Lening u1g Montes Auri N.V. 2.027.320 2.169.585 
- Rekening-courant Montes Auri N.V. 1.957.040 2.847.080 

3.984.360 5.016.665 
======== ======== 

31-12-2012 31-12-2011 
- Lening u1g Montes Auri N.V. - Euro Euro Euro 

Stand per 01 januari 579.289 620.084 
Mutaties in boekjaar ( 78.000) ( 78.000) 

501.289 542.084 
Bij: Rente 34.757 37.205 

536.046 579.289 
Af: Aflossing komend boekjaar 78.000 78.000 

458.046 501.289 
======== 

Vordering op Montes Auri N.V. in Surinaamse-courant 2.027.320 2.169.585 
======== 
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N.V. 

Paramaribo 

11-04-2013 

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (VERVOLG 1) 

FINANCIELE VASTE ACTIVA <VERVOLG 1) 

Vordering Groepsmaatschappij (vervoIg) 

SRD SRD 


per 01 januari 2.847.080 666.028 
Mutaties boekjaar 

1 
Bij: 

1.957.040 2.847.080 
======= ======= 

lening ulg en de rekening-courant zijn verstrekt, verwijzen wij voorwaarden waaronder 
overeenkomst die tussen partijen is afgesloten. 

en rekening-courant volgens de overeenkomst bedraagt: 6% per 
Terzake de looptijd van RIC zlJn geen vaste afspraken gemaakt tussen partijen. 

lening binnen 8 ZlJn U .. "'-'VLV,,.. 

2.783.361 

SRD 

- Deposito's 11.618.610 8.198.206 
Af: Aflopende 4.607.406komend boekjaar 

8.332.360 3.590.800 

- Leningen ulg 
Af: Aflossingen KornerlQ boekjaar 

430.457 531.657 
---------_.......... - -------------

8.762.817 4. 
===========-===== 

ad 100.000 staat niet ter beschikking en wordt als borg ten behoeve van de 

658.808 

27 



N.V. Parsasco 
Paramaribo 

11-04-2013 

Vorderingen 

31 aec:emlOer te H"..,n"...',..... ~l,""UjLL,,"," 

Af: Voorziening oninbaarheid 

te bedragen 

Vooruitontvangen premies 

Aflopende deposito's komend boekjaar 
ontvangen aflossingen boekjaar 

te ontvangen 
Voorraad materialenlauto' s 
Bankrente 
Waarborgsom EBS/SWMlOverige 
V ooorschot person eel 
Vooruitbetalingen 
V oorraad kantoorbenodigdheden 

SRD 

2.351.451 
274.455 

2.076.996 

2.335.887 
107.280 

3.286.250 

3.859.830 
========= 

408.382 

842.338 

1.673.756 

1.388.053 

1.434.034 

1.389.490 
========= 

4.607.405 

5.089.605 

o 
135. 
250.423 

1 
12.690 

131.338 
61.697 

592.740 
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N.V. Parsasco 
Paramaribo 

11-04-2013 

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (VERVOLG 3) 

Liguide middelen 

Kasgelden 

- Kasgeld lokale val uta 
- Kasgeld vreemde valuta 

Banken 

- Banktegoeden lokale val uta 
- Banktegoeden vreemde val uta 

Bij: Gelden onderweg 

31-12-2012 
SRD 

41.378 
42.803 

84.181 

4.616.188 
3.692.837 

8.309.025 

8.393 .206 
21.086 

8.414.292 

31-12-2011 
SRD 

15.424 
62.014 

77.438 

3.106.507 
3.688 .361 

6.794.868 

6.872.306 
17.521 

6.889.827 
======= 
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N.V. Parsasco 
Paramaribo 

11-04-2013 

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (VERVOLG 4) 

PASSIVA 

EIGEN VERMOGEN 

Aandelenkapitaal 

Maatschappelijk kapitaal 
Af: Aandelen in portefeuille 

Geplaatst en opgevraagd 

In 2003 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden, waarbij 
het maatschappijk kapitaal is uitgebreid naar SRD 660.000. 
Van het maatschappelijk kapitaal, dat is verdeeld in A en B aandelen, 
is 50% geplaatst en opgevraagd, zijnde 15.000 aandelen A en 
315.000 aandelen B van nominaal 1 SRD. 

Algemene reserve 

Stand begin boekjaar 
Af: Onttrekking voor vorming egalisatiereserve 

algemene risico' s 

Bij: Resultaataandee12012 (2011) 

Bij: Verschil Inkomstenbelasting na vorming egalisatiereserve 
algemene risico' s en controle belastingdienst 

Bij: Vrijval herwaardering 

Herwaarderingsreserve 

Gevormd naar aanleiding van de actuele waardering 
van het onroerend goed aan de Henck Arronstraat 117. 
Stand ultimo boekjaar 

31-12-2012 
SRD 

660.000 
330.000 

330.000 
======== 

3.190.146 

1.895.000 

1.295.146 
537.334 

1.832.480 

785.232 

2.617.712 
9.180 

2.626.892 
======== 

110.081 
=======~== 

31-12-2011 
SRD 

660.000 
330.000 

330.000 
========== 

2.204.617 

0 

2.204.617 
976.349 

3.180.966 

0 

3.180.966 
9.180 

3.190.146 
==== ==== 

115.956 
========== 
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N.V. Parsasco 
Paramaribo 

11-04-2013 


TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (VERVOLG 5) 


31-12-2012 31-12-2011 
Egalisatiereserve algemene risico's SRD SRD 

Stand per 01 januari (dotatie 2011) 1.895.000 o 
Bij: Dotatie 2012 1.395.000 o 

3.290.000 o 
========= ======= 

Een toekomstige vrijval van deze voorziening (bij een winst
situatie) zorgt weI voor een belastingheffing van het dan 
geldende percentage. Met deze latentie is in deze jaarrekening 
geen rekening gehouden. 

VOORZIENINGEN 

Verzekeringstechnische verplichtingen 

Deze post is als voIgt opgebouwd. 
- Premiereserve 8.283.287 6.306.000 
- Schadereserve 2.931.437 3.139.863 

11.214.724 9.445.863 
====== === ========== 

- Premiereserve 

Dit is een voorziening voor het per balansdatum nog niet verdiende gedeelte van de prernies. 
Het bedrag is als voIgt per branche te splitsen: 

Motorrij tuigen SRD 6.093.700 
Brand SRD 2.189.587 

SRD 8.283.287 

Met betrekking tot de motorrijtuigen wordt opgemerkt dat dit de netto premie betreft, dus exclusief 
ornzetbelasting, poliskosten en bijdrage WBF. 

- Schadereserve 

Dit betreft een voorziening voor de per balansdatum nog niet afgewikkelde schade-claims. 
De reservering is als voIgt opgebouwd: 

Motorrijtuigen SRD 2.267.071 
Brand " 558.416 
SOR " 105.950 

SRD 2.931.437 
=============== 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (VERVOLG 6) 


VOORZIENINGEN <VERVOLG) 
31-12-2012 31-12-2011 

Voorziening latente belastingverplichting SRD SRD 

Stand per 31 december 61.920 65.225 
======== 

V oorziening heeft betrekking op de herwaardering 
van het onroerend goed in 2002. 

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN 

Af te dragen provisie 

Betreft af te dragen provisie aan agenten ter zake 
afgesloten verzekeringen. 
Saldo 1.182.491 1.104.639 

========= 

Crediteuren 

Per 31 december verschuldigd conform specificatie inzake 
af te dragen premies, te betalen leveranciers, waarborgfonds e.d. 141.954 121.939 

======== 

Belastingen 

Voorziening belastingschulden 0 94.164 
Inkomstenbelasting 2.228.632 2.467.410 
Loonbelastingl AOV 2.065.930 1.670.647 
Omzetbelasting 8.389.748 6.998.267 
Dividendbelasting 288.750 206.250 

12.973.060 11.436.738 
Af: Betaald via rechterlijke vOIll1issen 433.379 433.379 

12.539.681 11.003.359 
=================== 

Aangezien door derden beslagen zijn gelegd op vorderingen van de Overheid, hebben reeds geruime 

tijd geen afdrachten aan de Belastingdienst plaatsgevonden. 

Ultimo 2008 was door de fiscus voor een bedrag van SRD 1.045.053 (per 10 december 2008) aan rente 

bijgeboekt. Aangezien het niet aan de vennootschap kan worden toegeschreven dat niet wordt 

betaald, stell en de R.v.C. en de directie zich op het standpunt dat deze rente niet verschuldigd is. 

Passivering van rente heeft derhalve niet plaatsgevonden. 
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Dividend SRD SRD 

het boekj aar 2012 2011 dividend 330.000 330.000 

Overlopende passiva 

RIC Parlico N.V. 13.005 13.005 
Borg verhuur o 16.750 
Vooruitontvangen o 8.003 

bedri j fskosten 

185.977 
======== 

De vennootschap is in een tweetal 

- kantoorpand (Montes Auri N.V.) voor een van Euro 4.000 per maand. 
Opzegtermijn 3 maanden. Huur is met ingang van 10 gesteld op 6.500 maand 

des Heils) voor een bedrag van USD 200 per maand. Contract een duur van 
_..._.,.,,_ per 30 september 2014. Contract kan stilzwijgend worden verlengd met telkens 1 
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premies 
en per filiaal 

worden weergegeven: 
- Motorrijtuigen 12.746.618 

Mutatie premiere serve 

- Brand 4.572.646 
Af: Premie herverzekering 

3 192 
Mutatie ( 673.587) 

-SOR 

Af: Kosten brandpolissen 21.905 
Provisies - Motorrijtuigen 1.137.033 

- Brand 944.055 

2012 2011 

SRD SRD 


11 18 1.102 

3.656.168 
454.541 

3.132.605 
192.177 190.134 

14.767.700 15.856.863 

9.819 
1.219.313 

799.686 

1 13.805.072 


inkomsten 
produkten: 

104.340 
- Reisverzekeringen 57.508 66.084 
- Tranportverzekeringen 7.382 

13.949.368Netto-premie-inkomen 12.823.0 

provisies zijn verschuldigd op moment dat verzekering door 
Hierdoor zijn als verwerkt in waarin ze verschuldigd 
De provisies 

agent is '-"" ...'''' ..,.v 

duur van het verzekeringscontract. 
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2012 (2011) (VERVOLG) 

BATEN (VERVOLG) 

Schadelast (vervolg) 

Schade-uitkeringen - Motorrijtuigen 
- Brand 
-SOR 

Af: Eigen risico en verhaalde schade 

Bij: Mutatie schadereserve 

Recapitulatie 


Per branche kan het volgende overzicht worden gegeven: 


2012 
SRD 

7.270.277 
572.329 

58.807 

7.901.413 
397.520 

7.503.893 
( 208.426) 

7.295.467 

Brand 
SRD 

4.572.646 
766.454 

3.806.192 
965.960 

2.084.232 
673.587 

2.166.645 
572.329 

1.594.316 

1.594.316 
( 470.179) 

2.064.495 

2011 
SRD 

8.886.612 
817.956 

9.675 

9.714.243 
506.970 

9.207.273 
575.264 

9.782.537 

2012 
SOR 
SRD 

192.177 
0 

192.177 
10.925 

181.252 
0 

181.252 
58.807 

122.445 

122.445 
104.508 

17.937 

Premies 
Af: Premie herverzekering 

Af: Provisie/Kosten 

Af: Mutatie premiereserve 

Af: Schade-uitkeringen 

Bij: Eigen-risico vergoeding 

Af: Mutatie schadereserve 

Bruto resultaat per branche 

Motorrijtuigen 
SRD 

12.746.618 
o 

12.746.618 
1.137.033 

11.609.585 
1.303.700 

10.305.885 
7.270.277 

3.035.608 
397.520 

3.433.128 
157.245 

3.275.883 
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2012 (2011)(VERVOLG 1) 

BATEN (VERVOLG) 

Overige baten 

Huur opbrengsten 
Koerswinstlincasso verschillen 
Opbrengst beleggingen 
Interest - overige 

LASTEN 

Personeelskosten 

Salarissen (incl. overwerk en gratificaties) 
Technische bijstand 
Sociale lasten 
Vervoerstoelage 
Representatietoelage - Overige 
Opleiding- en stagekosten 
Kantinekosten 
Overige personeelskosten (incl. bedrijfskleding) 

Huisvestingskosten 

Huur kantoorruimte/parkeerterrein 
Electra en water 
Bewakingskosten 
Schoonrnaakkostenl onderhoud 
Overige huisvestingskosten 

2012 
SRD 

100.500 
189.341 
833.872 

58.043 

1.181.756 
====== 

1.465.263 
161.549 
81.647 
30.390 
55.415 
21.638 
23.045 

114.377 

1.953.324 
========= 

346.128 
50.356 
13.032 
51.019 
28.430 

488.965 
======= 

2011 
SRD 

201.000 
435.787 
837.460 

59.172 

1.533.419 
======= 

1.240.065 
137.680 
100.763 
24.100 
32.990 
22.800 
13.849 
76.469 

1.648.716 
======= 

371.289 
41.973 
25.042 
23.062 
18.284 

479.650 
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=~.:...:.(VERVOLG) 

L.."'.UUF; debiteuren / vorderingen 
Reclamekostenlsponsering 
Giften en donaties 
Autokosten 

en verblijfkosten 
Representatiekosten 
Openingskosten 

verkoopkosten (w.o. 

Algemene kosten 

Onderhoud inventaris e.d. 
Automatiseringskosten 

,..",,.·"r."D~~r.,v ...., ...... .,,,., ..."u - drukwerk 
Telefoon- en portokosten 
Accountantskosten 
Taxatievergoedingenloverige derden 
Juridische advieskostenlincassokosten 
Contributies en abonnementen 
Commissarisbeloninglkosten Raad van 
Overige U,'j',,,UA'''HV 

Bankrente en -kosten 

Afschri ivingen 

Gebouwen 
Verbouwingen 
Kantoorinventaris 

hard- en software 
Vervoerrniddelen 

vaste activa 

SRD 

o 
282.621 

38.715 
144.549 

.270 
13.447 
1 160 

610.361 
====== 

70.381 
112.426 
219.602 

57.351 
1 

42.280 
37.744 

232.491 

817.841 
======= 

19.867 
====:::::::.:::=====:: 

115 
132.605 
33.921 
53.421 

357.699 
4.677 

362.376 
====== 

2011 
SRD 

1.811 
283.039 

14.488 
137.244 

18.890 
1 

o 

515.464 

28.065 
71.540 
46.913 

178.244 
53.609 

3 
30.028 
27.288 

189.048 

9.924 
======= 

47.064 
134.809 

343.455 
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2012 (2011) (VERVOLG 2) 


LASTEN (VERVOLG 1) 
2012 2011 

Resultaat deelneming SRD SRD 

Cumulatieve resultaat Montes Auri N.V. 2009 tim 2012 191.236 o 
======= 

Belastingen 

Inkomstenbelasting 385.469 739.985 
==================== 
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OVERIGE GEGEVENS 

Conform artikel 12 van statuten staat netto ter beschikking van de 
van (A VA). Vooruitlopend op het besluit van stelt 
voor om over boekjaar 2012 een dividend vast te stellen van SRD 1,= 

restant winst zal worden aan de reserve. 
Dit voorstel is reeds in jaarrekening verwerkt. 

Raad van ,-"'V,,~.uu,.,,, 

geplaatst .........u'""". 
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CONTROLEVERKLARING 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 van N.V. PARSASCO te Paramaribo gecontroleerd. 
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de winst-en-verliesrekening over 2011 met de 
toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiele verslaggeving en 
andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van bet bestuur 
Het bestuur van N.V. PARSASCO 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, be ide in overeenstemming 
met intemationaal geaccepteerde accountantsstandaarden . 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. 

Verantwoordelijkbeid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij 
hebben onze controle verricht in overeenstemming met internationaal geaccepteerde controlestandaarden. 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 afwijkingen 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 accountant 
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 relevant is 
voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van 
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot 
doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een 
controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiele verslaggeving 
en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie 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 samenstelling van het vermogen van 
N.V. PARSASCO per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met intemationaal 
geaccepteerde accountantsstandaarden. 

Paramaribo, 11 april 2013 

T&H Groep - Parmessar & Tjon A Ten 
Accountants & Belastingadviseurs 
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