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Geachte raad en directie,
Ingevolge uw doorlopende opdracht hebben wij aan de hand van de door u verstrekte gegevens en
informatie de jaarrekening over het boekjaar 2016 gecontroleerd.
Het eerste onderdeel, het accountantsrapport, bevat algemene informatie alsmede analyses van het
resultaat en van de financiele positie van de onderneming.
Het tweede onderdeel is de jaarrekening over het boekjaar. Hierin is opgenomen de balans en de winst
en verliesrekening alsmede de toelichtingen hierop.
De controleverklaring naar aanleiding van de controle op de financiele verantwoording is opgenomen op
bladzijde 74 in dit verslag.
In het vertrouwen hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan en tot het verstrekken van nader
gewenste toelichting gaarne bereid, tekenen wij ,

Hoogachtend,

~tts & Belastingadviseurs

A.

Mohanlal RA

Partner

Rode Kruislaan 10 Postbus 1700 Paramaribo Tel.: 531630 Fax.: 531610 E-mail: company@thgroep.sr
Annastraat 26 Nieuw Nickerie Tel. : 021 0998
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1. ACCOUNTANTSVERSLAG

Financieel verslag 2016
NV Paramaribo Schade Assurantie Company
Paramaribo

1.1 ALGEMEEN
Verantwoording
De administratie van de vennootschap wordt in eigen beheer gevoerd, middels het "Accountview"
boekboudpakket en Lotes Notes. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door de onderneming
gevoerde administratie en de door U noodzakelijk geachte voorzieningen en reserveringen. Onze
opdracht tot controle van de jaarrekening, zoals in onderling overleg met de Raad van Commissarissen en
directie is overeengekomen, heeft geresulteerd in een controleverklaring welke U aantreft onder de
overige gegevens.

Oprichting
De vennootschap is op 11 oktober 1994 ten overstaan van notaris Mr. C.A. Calor te Paramaribo
opgericht. De verklaring van de president is afgegeven op 21 juli 1994 onder nummer 4235/94. Ultimo
1995 is de vennootschap operationeel geworden.
Op 24 oktober 2003 werden de statuten ten overstaan van notaris Rodrigues gewijzigd. De belangrijkste
wijziging betrof de uitbreiding van het aandelenkapitaa!.

Activiteiten
Het statutaire doel van de vennootschap is:
1 a het aangaan van overeenkomsten voor schadeverzekering;
b. het verrichten van aile handelingen en het aangaan van aIle transacties die met het voorgaande ver
band houden, daaruit voortvloeien of daaraan bevorderlijk zijn.
2.De vennootschap zal voorts kunnen deelnemen in ofzich op enigerlei wijze kunnen interesseren bij
andere ondernemingen met een soortgelijk doe!.

Raad van Commissarissen
Ultimo het boekjaar is de samenstelling van de Raad van Commissarissen als voIgt:
Drs. T. Gobardhan
- President Commissaris
G.M. Pahlad
- Commissaris
H.P. Pahlad
- Commissaris
Drs.M.Hoebba
- Commissaris

Bestuur
De directie wordt gevoerd door de heren:
-Drs. AJ. Randjitsing - Algemeen directeur
-L. Khedoe
- Commercieel directeur
-R.T. Bardan
- Directeur

Personeel
Gedurende hetjaar 20 16 waren er gemiddeld 87 werknemers in dienst op basis van een volledig
dienstverband. In 2015 waren 86 medewerkers indienst.
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1.2 RESULT ATEN
Bespreking van de resultaten
Over het boekjaar 2016 is een winst behaald van SRD 2.067.982. De winst over het boekjaar
20 I 5bedroeg SRD 2.687.744. Ten opzichte van 2015 betekent dit een dating van SRD 619.762.
Ter analyse van het resultaat dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de
winst-en-verliesrekening.
2016
SRD

%

2015
SRD

%

34.409.956
-39.047.751

100,0
-113,5

24.042.284
-23.347.139

100,0
-97,1

-4.637.795

-13,5

695.145

2,9

213.240

0,6

84.775

0,4

Netto opbrengsten

-4.424.555

-12,9

779.920

3,2

Personeelskosten
Afschrij vingen op materiele vaste activa
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

3.889.862
964.734
1.011.863
2.505.883
-2.062.896

11,3
2,8
2,9
7,3
-6,0

3.133.580
596.827
562.819
639.383
749.878

13,0
2,5
2,3
2,7
3,1

6.309.446

183

5.682.487

236

- 10.734.001

-31 ,2

-4.902.567

-20,4

13.507.021

39,3

6.700.472

27,9

2.773.020

8,1

1.797.905

7,5

-1.000.766

-2,9

1.772.254

5,2

1.797.905

7,5

295.728

0,9

889.839

3,7

'.Q61.282

6.1

2 .681.1~~

11.2

Premie- en provisie-inkomen
Schadelast
Netto premie Inkomen
Overige baten

Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Financiele baten en lasten
ResuItaat uit bedrijfsuitoefening v66r belastingen
Belastingen

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt
deelgenomen
Netto resultaat na belastingen
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2016
SRD

SRD

Resultaatanalyse
Resultaatverhogend
128.465
2.812.774
6.806.549

Hogere overige baten
Lagere algemene kosten
Hogere financi~le baten en lasten

9.747.788

Resultaatverlagend
5.332.940
Lagere netto premie inkomen
697.274
Hogere personeelskosten
Hogere afschrijvingen op materi~le vaste activa
367.907
59.008
Hogere overige personeelskosten
449.044
Hogere huisvestingskosten
1.866.500
Hogere verkoopkosten
1.000.766
Hogere belastingen
Lager aandeel in resultaat van ondememingen waarin wordt deelgenomen _ _--'5'-"9:..::!4~.I~I...!...1
10.367.550
619.762

Verslechtering netto resultaat
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1.3 FINANCIELE POSITIE
Ter verkrijging van een inzicht in de financiele positie van de vennootschap verstrekken wij u de
navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een
opstelling van de balans per 31 december 2016 in verkorte vorm.
31-12-2016
%
SRD

31-12-2015
%
SRD

Financiele structuur

Activa
Materiele vaste activa
Financiele vaste activa
Vorderi ngen
Liquide middelen

6.035.708
17.749.093
14.136.585
31.881.247
69.802.633

8,6
25,4
20,3
45,7
100.0

6.856.551
10.734.282
19.718.947
16.855.567
54,165.347

12,7
19,8
36,4
31,1
100.0

10.343.696
35.015.171
24.443.766
69.802.633

14,8
50,2
35,0

10.324.367
20.230.053
23.610.927

19,1
37,3
43,6

100,0

54.165.341

IOQ Q

Pass iva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden

5

Financieel verslag 2016
NV Paramaribo Schade Assurantie Company
Paramaribo

31-12-2016
SRD

Analyse van de

financi~le

31-12-2015
SRD

positie

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen
Liquide middelen

Kortlopende schulden

Liquiditeitssaldo =werkkapitaal

14.136.585
31.881.247

19.718.947
16.855.567

46.017.832

36.574.514

-24.443.766

-23.610.927

21.574 .066

12.963.587

6.035.708
17.749.093

6.856.551
10.734 .282

23 ,184.80 !

17.590.833

45.358.867

30.554.420

10.343.696
35.015.171
45 .358.867

10.324.367
20.230.053
30.554.420

Vastgelegd op lange termijn
Materi~le vaste activa
Financiele vaste act iva

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen

Financiering
Eigen vermogen
Voorzieningen

Blijkens vorenstaande opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2016 ten opzichte van 31 december
2015 gemuteerd met SRD 8.610.479 te weten van SRD 12.963 .587 ultimo boekjaar 2015 tot
SRD 21.574.066 ultimo boekjaar 2016.
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1.4 MEERJARENOVERZICHT
31-12-2016

31-12-2015

31-12-2014

31-12-2013

SRD

SRD

SRD

SRD

Activa
Vaste activa
Materiele vaste activa
Financiele vaste activa

6.035.708
17.749.093

6.856.551
10.734.282

6.232.975
19.815.430

4.505.193
18.956.825

14.136.585
31.881 .247
69.802.633

19.718.947
16.855.567
54.165.347

10.100.818
5.905 .700
42.054.923

7.832.977
6.098.365
37.393.360

10.343.696
35.015.171
24.443.766
69.802.633

10.324.367
20.230.053
23.610.927
54.165.347

10.271.645
12.937.974
18.845.304
42.054.923

8.510.045
12.377.513
16.505.802
37.393.360

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa
Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
Totaal passiva

Premie- en provisie-inkomen
Netto opbrengsten
Bedrij fsresul taat
Netto resultaat na belastingen
Eigen vermogen

2016

2015

2014

2013

SRD

SRD

SRD

SRD

34.409.956
-4.424.555
-10.734.001
2.067.982
10.343.696

7

24.042.284
779.920
-4.902.567
2.687.744
10.324.367

15.199.936
7.175.606
1.815.904
2.089.120
10.271.645

14.932.378
7.155.859
2.749.936
2.481.423
8.510.045
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1.5KENGETALLEN
Liquiditeit

Current ratio

2016

2015

1,9

1,6

2016

2015

1,9

1,6

Vlottende activa
Kortlopende schulden

Quick ratio

Vlottende activa - voorraden
Kortlopende schulden

De liquiditeitsratio's zijn indicaties voor het vennogen van een organisatie om aan haar verplichtingen op
korte tennijn te voldoen.
De current ratio is in 2016 gestegen ten opzichte van 20 15.
De quick ratio is in 2016 gestegen ten opzichte van 20 IS.
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 6.817.799.
Hier tegenover staat een eigen vermogen van SRD 10.343.696, 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 vennogen
De internationale norm zegt dat deze niet hoger mag zijn dan 300%. Bij N.V. Parsasco komen we voor
het boekjaar 2016 uit op een percentage van 328%

8

Financieel verslag 2016
NV Paramaribo Schade Assurantie Company
Paramaribo
2016

2015

%

%

Eigen vermogen
Totaal vermogen

x 100

14,8

19,1

Eigen vermogen
Vreemd vermogen

x 100

17,4

23,5

x 100

85,2

80,9

Vreemd vermogen
Totaal vermogen

De solvabiliteitsratio's zijn indicaties voor het vermogen van een organisatie om aan haar verplichtingen
op lange termijn te voldoen.
De solvabiliteit EV / TV is ten opzichte van 20 IS gedaald.
De solvabiliteit EV / VV is ten opzichte van 2015 gedaald.
De solvabiliteit VV / TV is ten opzichte van 2015 gestegen.

Rentabiliteit
2016

2015

%

%

Bedrijfsresultaat
Totaal vermogen

x 100

-15,4 .

-9,1

Resultaat boekjaar
Eigen vermogen

x 100

20,0

26,0

De rentabiliteit over het totale vermogen geeft een indicatie voor de mate waarin de onderneming met
haar vermogen een opbrengst weet te genereren. De rentabiliteit van het eigen vermogen geeft weer wat
het rendement is dat de onderneming heeft behaald met haar eigen vermogen. Oit vermogen komt toe aan
de aandeelhouders.
De verhouding bedrijfsresultaat / totaal vermogen is in 2016 gedaald ten opzichte van 2015.
De verhouding netto resultaat / eigen vermogen is in 2016 gedaald ten opzichte van 2015.
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Rendement

Gemiddelde betaaltermijn debiteuren
Gemiddelde debiteurensaldo
Omzet

x 365

2016

2015

74,1

65,5

1,8

2,8

Gemiddelde betaaltermijn crediteuren
Gemiddelde crediteurensaldo
Schadelast

x 365

Bovenstaande ratio's geven de posities ten aanzien van debiteuren en crediteuren.
De gemiddelde betaaltermijn debiteuren is ten opzichte van vorig jaar gestegen .
De gemiddelde betaaltermijn crediteuren is ten opzichte van vorigjaar gedaald.
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1.6 FISCALE POSITIE

Het belastbaar bedrag is als voIgt berekend:

2016
SRD

Berekening belastbaar bed rag
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening v66r belastingen

2.773.020

Overige niet aftrekbare bedragen
6.885
2.772.205

Afschrijving herwaardering
Belastbaar bed rag

2016
SRD
Berekening Inkomstenbelasting
1.000.766

36 % van SRD 2.772.205

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
T &H Groep Accounta ts & Belastingadviseurs

Partner

II

2. BESTUURSVERSLAG
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Voorwoord
Het is ons een bijzonder genoegen u het bestuursverslag 2016 aan te bieden. N.V. Parsasco
heeft opnieuw een enerverend jaar achter de rug. We boekten succes op meerdere fronten, maar
moesten opboksen tegen een onveranderd weerbarstige valutamarkt. De Raad van
Commissarissen van N.V. Parsasco heeft conform artikel 14 van de statuten de jaarrekening
2016 doen controleren door een externe accountant, T &H Groep Accountants &
Belastingadviseurs. In dit bestuursverslag is uitgebreid aandacht besteed aan de financiele
overzichten van N.V. Parsasco en haar dochteronderneming N.V. Montes Auri, door
presentatie van de cijfers over het boekjaar 2016 in de balans en de resultatenrekening, tezamen
met de algemene toelichting.
In het bestuursverslag zal, uitgebreid ingegaan worden op de financiele informatie. Voorts zal
ook enige algemene informatie worden verstrekt over N.V. Parsasco en haar
dochteronderneming N.V. Montes Auri door middel van het bestuursverslag. Voorafgaand aan
het bovengenoemde verslag is er een verslag "Pre advies van de Raad van Commissarissen"
opgenomen.

Tot slot zijn in het bestuursverslag 2016 de grondslagen van waardering en bepaling van het
resultaat alsmede de controleverklaring opgenomen.

A.J. Randjitsing,
Algemeen Directeur N.V. Parsasco
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Preadvies van de Raad van Commissarissen

Algemeen
Met genoegen brengt de Raad van Commissarissen hierbij verslag uit over het boekjaar 2016.
Ondanks de economische recessie en de gevolgen daarvan is het de vennootschap gelukt om
met bijzondere inspanning van directie, staf en medewerkers het boekjaar 2016 met een positief
resultaat af te sluiten.
Werkzaamheden RV C
De Raad he eft in het kader van haar toezichthoudende en controlerende taak, gedurende het
verslagjaar 5 (vijf) keren regulier met de directie vergaderd over het jaarplan, de begroting, de
jaarcijfers, de periodieke tussentijdse financYele overzichten, de behandeling van on-site
inspectierapporten van de Centrale Bank van Suriname, de beleidsstrategie en over de relevante
bedrijfsontwikkelingen.
Het jaar 2016 is voor de vennootschap in meerdere opzichten een uitdagend jaar geweest. De
neergaande macro- economische ontwikkeling met als consequentie onder andere de moeilijk
voorspelbare koersontwikkeling he eft als directe gevolgen voor de vennootschap gehad,
algehele kostenstijgingen en een verslechterende betalingsdiscipline van debiteuren. Hiemaast
was er ook sprake van verontrustende toename van de schad~ bij de WAM branche,
kostenstijgingen en slechte betalingsdiscipline van de overheid bij de ziektekostenverzekering,
conform de Wet Basiszorgverzekering.
De Raad heeft de directie regelmatig geadviseerd over deze ontwikkelingen en de te nemen
maatregelen mede ter waarborging van de verplichtingen jegens clYenten.
De Raad zal in de komende peri ode meer aandacht schenken aan het investerings- en
beleggingsbeleid, de organisatieontwikkeling en de verdere invulling van het managementteam
alsmede de noodzakelijke renovatie en herinrichting van haar kantorencomplex.
1aarrekening
Ter voldoening aan het gestelde in artikel14 van de statuten, do en wij hierbij volgaame verslag
aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de werkzaamheden van de Raad van
Commissarissen in het boekjaar 2016. In dit kader bieden wij u aan de laarrekening over 2016,
bestaande uit de balans per 31 december 2016, de winst- en verliesrekening over het boekjaar
2016 en de bijbehorende toelichtingen.
Deze jaarrekening is, conform het bepaalde in de statuten, gecontroleerd door de exteme
accountant T &H Groep Accountants & Belastingadviseurs en de door hen vastgestelde
goedkeurende verklaring is in dit verslag opgenomen. Wij adviseren u de onderhavige
jaarrekening goed te keuren en daarmede decharge te verlenen aan de directie voor het door
haar gedurende de verslagperiode gevoerde bestuur en de Raad van Commissarissen voor het
gehouden toezicht.
De winst v66r belastingen over het boekjaar 2016 bedraagt SRD 2.773.020,- Wij kunnen ons
verenigen met het gedane voorstel in hoofdstuk 3.2 van de jaarrekening om deze winst, na
aftrek van belastingen, groot SRD 2.067.982,- geheel toe te voegen aan de algemene reserve, ter
versterking van het eigen vermogen van de vennootschap.
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Per 07 december 2016 is dhr. M.P.E. Achaibersing , op eigen verzoek uitgetreden als
commissaris. De benoeming van een nieuwe Raadslid zal, overeenkomstig het gestelde in
artikel 9 van de statuten, op korte termijn plaatsvinden.
Wij spreken onze waardering en erkentelijkheid uit voor de inzet van de directie, staf en overige
medewerkers van de vennootschap in het afgelopen jaar. Tevens bedanken wij onze c1ienten
voor het gestelde vertrouwen in N.V. Parsasco.
Paramaribo, 8 mei 2017
Raad van Commissarissen
Drs. T. Gobardhan - President Commissaris
G.M. Pahlad
Drs. M. Hoebba
H.P. Pahlad
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N.V. Paramaribo Schade Assurantie Company in het 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, in
Commewijne te Tamansarie en in Wanica te Lelydorp. 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 alle handelingen en het aangaan van alle transacties die met het
voorgaande verband houden, daaruit voortvloeien of daaraan bevorderlijk zijn.
2 De vennootschap zal voorts kunnen deelnemen in of zich op enigerlei wijze kunnen
interesseren bij andere ondernemingen met een soortgelijk doel.
Parsasco N.V. verkoopt momenteel Motorrijtuigenverzekeringen, Brandverzekeringen,
Ziektekostenverzekeringen, Transportverzekeringen en SOR verzekeringen. Daarnaast treedt de
maatschappij op als agent (tussenpersoon) voor:
• Self Reliance en Assuria voor wat betreft de verkoop van ziektekostenverzekeringen;
• OOM Verzekeringen (Nederland) voor wat betreft de verkoop van reisverzekeringen;
• IMG International Medical Group Incorporated voor wat betreft de verkoop van
reisverzekeringen met werelddekking.
• Guyana & Trinidad Mutal Company Ltd(GTM) voor wat betreft WA
motorrijtuigverzekeringen voor ons buurland Guyana.

Via onze 100% dochteronderneming 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.
• In 2013 is een aanvang gemaakt met investeren in onroerend goed. Deze investering is
in de loop der jaren verder uitgebouwd.
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Missie, Visie en de kernwaarden
MISSIE
N.V. Parsasco is een dynamisch schadeverzekeringsbedrijf binnen de Surinaamse gemeenschap
dat gespecialiseerd is in het aanbieden van verzekeringsproducten en daarmee verband
houdende diensten aan bedrijven en particulieren, volgens intemationale kwaliteitsstandaarden.
Wij zijn een vriendelijke, betrouwbare, professionele en duurzame partner voor onze
verzekerden, tussenpersonen, medewerkers en aandeelhouders.
Ons motto:
"We will never stop serving our clients"
VISIE
Parsasco werkt voortdurend aan verbetering van haar klantgerichtheid door een persoonlijke
benadering van haar clienten, het inzetten van betrouwbare tussenpersonen en het werken met
hoogwaardige en gebruiksvriendelijke technologie.
KERNWAARDEN
Binnen onze strategie staat de client centraal. Wij werken voortdurend aan behoud van onze
clienten door het vertrouwen en de loyaliteit van hen te winnen, door te luisteren en te
anticiperen op hun verzekeringen via onze belangrijkste strategische pijler: "onze
kernwaarden". De kemwaarden maken duidelijk waar het bedrijfvoor staat en zijn bepalend
voor de bedrijfscultuur en de identiteit.

De kernwaarden zijn:
KlantvriendelijkheidlKlanttevredenheid
Onze klantvriendelijkheid willen we laten zien door middel van het verlenen van uitstekende
service bij het adviseren van de juiste verzekeringsproducten en onder andere bij de
schadeafwikkeling.
Betrouwbaarheid
Wij voeren een helder en transparant beleid met duidelijke polisvoorwaarden, eerlijke premies,
premierestitutie daar waar dit van toepassing is en dit alles op basis van onderlinge solidariteit.
Parsasco is solide en beschikt dankzij een deugdelijk beleid over een goede solvabiliteit.
Samenwerken
Onze tussenpersonen en onze medewerkers werken als een goed op elkaar ingewerkt team om
de clienten te bedienen.
Service
Ons keurmerk is de kwaliteit van de dienstverlening aan onze clienten, met altijd een luisterend
oor voor klachten en de wil deze zo snel mogelijk op te lossen en/of trachten deze te
voorkomen.
lntegriteit
Wij behandelen een ieder met respect en waardigheid.
Professionaliteit
We streven naar de hoogste normen van zelfdiscipline en professionaliteit.
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Flexibiliteit
Dit is een kernkwaliteit, waarmee N.V. Parsasco zich onderscheidt op de verzekeringsmarkt.
Verantwoord Ondernemen en Business Principles
Verantwoord Ondernemen
N.V. Parsasco werkt aan een toekomst met duurzame zekerheid op basis van een gezonde
bedrijfsethiek met respect voor haar belanghebbenden en vanuit een maatschappelijke
betrokkenheid. Aileen door professioneel en integer te handel en kunnen we het vertrouwen van
onze belanghebbenden handhaven en onze reputatie hoog houden.
Business Principles
Onze Business Principles schrijven de waarden voor die wij nastreven en onze
verantwoordelijkheden jegens maatschappij en milieu: wij hechten veel waarde aan onze
integriteit, wij zijn open en helder, wij respecteren elkaar en wij ondememen maatschappelijk
verantwoord en milieubewust.
Wij hechten veel waarde aan onze integriteit
We zijn rechtvaardig, oprecht en we respecteren de wet, zodat we kunnen rekenen op het
vertrouwen van onze stakeholders
Wij zijn open en helder
We zeggen wat we doen, doen wat we zeggen en we luisteren goed
Wij respecteren elkaar
We waarderen ieders mening en respecteren de mensenrechten
Wij ondernemen maatschappelijk verantwoord en milieubewust
We brengen mens en milieu geen schade toe maar zetten ons in voor positieve verandering met
onze producten, medewerkers en dienstverlening
STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 2017 - 2021:
1. Het optimaliseren en uitbreiden van de bestaande bedrijfsactiviteiten:
N .V. Parsasco is voomemens om een levensverzekeringsbedrijf op te zetten. Het proces
hiertoe is in gang gezet. Momenteel geschiedt de nazorg van levensverzekering in
samenwerking met Beacon, een levensverzekeringsbedrijf in Trinidad & Tobago.
Daamaast wil N.V. Parsasco via haar Filialen, te Nieuw Nickerie, Tamansari en
Lelydorp verder inspelen op de verzekeringbehoefte van haar clienten in de omliggende
districten.
2. Modeme technologie: N.V. Parsasco wil via een website haar clienten beter bedienen in
het maken van hun verzekeringskeuzes voor de toekomst. Dit willen wij realiseren door
het on-line aanbieden van verzekeringsproducten en diensten .
3. N.V. Parsasco zal eerst na een gedegen marktonderzoek zowel kwantitatief doch
bovenal kwalitatieftot uitbreiding van haar agentencorps overgaan om zodoende een
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optimale clientenbediening te bewerkstelligen, rekeninghoudend met een regionale
spreiding en alzo de bekende Parsasco-service dichtbij huis te brengen. Verder zal in het
jaar 2017 voor een groot deel afgestapt worden van het handmatig uitschrijven van
verzekeringsbewijzen en overgestapt worden op het digitaal uitprinten van
verzekeringen via applicatie en website-toe gang.
4. Het implementeren van Corporate Governance binnen N.V. Parsasco. De code bevat
principes en best practice bepalingen die de verhouding reguleren tussen het bestuur (de
Directie), de Raad van Commissarissen en de algemene vergadering van
aandeelhouders. De principes en bepalingen zijn gericht op de invulling van
verantwoordelijkheden voor lange termijn waardecreatie, beheersing van risico's,
effectief bestuur en toezicht, beloningen en de relatie met de algemene vergadering van
aandeelhouders en stakeholders. De principes kunnen worden opgevat als breed
gedragen algemene opvattingen over goede corporate governance. De principes zijn
uitgewerkt in best practice bepalingen. Deze bepalingen bevatten normen voor het
gedrag van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders.
5. Strategisch Human Resources Management (SHRM) is een relatief jong vakgebied. Nu
we in een tijd leven waarin thema's als vergrijzing, de arbeidsmarkt, gelijkheid &
diversiteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen, gezondheid & welzijn,
zelfs leiderschap & management hoger op de agenda van de organisatie komen te staan,
wordt het bewust omgaan met de mannen & vrouwen, de talenten, in je organisatie niet
aIleen een uitdaging maar ook een beleid. Er zal ook aandacht geschonken worden aan
het verder ontwikkelen van de competenties van onze medewerkers, met als doel de
vakbekwaamheid en het hebben van professionals in dienst te bevorderen.
6. Blijven investeren in toekomstige groei met als gevolg groei van het balanstotaal en het
rendement. Het resultaat zal uiteindelijk moeten uitmonden in een gezonde groei van
onze bedrijfsactiviteiten met als gevolg een gezonde toename in het balanstotaal en het
rendement.
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Organogram - en Profiel van N.V. Parsasco
Organogram N.V. Parsasco
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Profiel van N.V. Parsasco

N.V. Parsasco kent een two-tier structuur bestaande uit een Raad van Commissarissen en een
Directie (Raad van Bestuur). De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het houden
van toezicht op het beleid dat door de Directie wordt uitgevoerd en staat haar bij met raad en
daad. Deze organen zijn als voIgt samengesteld:
Raad van Commissarissen
Dhr. Tjan Gobardhan - President Commissaris
Dhr. Mahindreperkash Hoebba
Dhr. George Pahlad
Dhr. Harley Pahlad
De Directie (Raad van Bestuur)
Dhr. Amar Randjitsing Algemeen directeur
Dhr. Lakradj Khedoe
Commericeel directeur
Dhr. Ronny Bardan
Operationeel directeur

De verzekeringsmaatschappij kent de volgende afdelingen:
Productie afdelingen:
Motorrijtuigen Acceptatie:
Brand, Sor en Overige varia:
Ziektekosten afdeling Acceptatie:
Reisverzekeringen:

dhr. Fedor Naipal
dhr. dhr. Reginald Ching-Jong
dhr. Arnold Loor
dhr. Giovannie Debisarun
mw. Jenny Sewdien

De Claimafdelingen:
Ziektekosten Claims:
Schadeafdeling:

mw. Anjanie Achaiber Sing
dhr. Ewald Mowlabaks

De ondersteunende afdelingen:
Compliance:
Human resource manager:
Audit:
Boekhouding en Kas
Verslaglegging en verslaggeving
Medisch adviseur
Informatie en communicatie technologie

mw. Madhavi Moennasingh
mw. Karieshma Paltie
dhr. Rakesh Rambali
mw. Anita Doebrie
mw. Angela Ramsamoedj
dhr. drs. Amar Rarnnath
dhr. Roedesh Mahataml mw Andjanie Badal

De filialen:
Filiaal Nickerie:
Filiaal Tamansarie:
Filiaal Lelydorp:

dhr. Aziz Kalidien
dhr. Ronny Domaso
dhr. Saeed Jainoellah
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Onze belangbebbenden en - Clienten
Onze belangbebbenden
N.V. Parsasco doet zaken op basis van duidelijke business principes. Bij alles wat wij doen
proberen we zo adequaat mogelijk rekening te houden met de belangen van onze clienten,
medewerkers, zakenrelaties, leveranciers, aandeelhouders en de Surinaamse samenleving.
N.V. Parsasco streeft emaar een maatschappelijk betrokken organisatie te zijn.
Onze Clienten
N.V. Parsasco heeft een breed clientenbestand dat bestaat uit individuen, gezinnen, kleine
bedrijven, grote ondememingen, instellingen en de overheid.
Aandeelbouders informatie
Intrinsieke waarde per aandeel
Jaar
2009
Waarde per aandeel in SRD 5,50

2010
8.05

2011 2012 2013 2014 2015 2016
11.02 19,26 25.79 31.12 31.29 31.34

Ontwikkeling van het resultaat na belastingen
Jaar
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bedrij fsresul taat (X 1000)
723
1.830 2.046 2.648 2.750 2.099 2.688 2.068
Dividend uitkering
Jaar
2009
Dividend (Xl 00)
83
In % van Aandelen Kapitaal 25

2010
330
100

2011
330
100
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2012
330
100

2013
330
100

2014
330
100

2015
330
100

2016

Genormaliseerde Resultaten (SRD X 1.000)
2011 2012
premie inkomen
Af: uitbetaalde schades
Bij : overige baten
Af: Bedrijfskosten
Resultaat uit verzekeringsbedrijf:
Opbrengst beleggingenlinterestlhuur
Resultaat Deelneming
UenormalIseerd netto resultaat voor
belastingen zonder resultaat deelneming

2013

2014

2015 2016

14.932
9.514
5.418
0
5.418
4.710

15.200
9.225
5.975
0
5.975
5.373

24 . 04~

34.410
23 .34 39.048
69~ -4.638
4.99'1
213
5.692 -4.425
5.698 6.309

13.950
9.783
4.167
0
4.167
3.654

12.823
7.295
5.528
0
5.528
4.253

513
1.533

1.275
1.18 1
19 1

708 602
1.738 1.201
304 396

1.804
890

2.046

2.647

2.75C 2.199

2.688 2.773

-(

-10.734
13.507
296

Liquiditeit:

Current ratio:
Vlottende activalschulden kort
Quick ratio:
Vlottende activa- voorraden/kort Ipd. Sch.
Werkkapitaal (XSRD 1000):
Solvabiliteit:
Eigen vermogen/totaal vermogen
Eigen vermogen/vreemd vermogen
Vreemd vermogenl totaal vermogen
Centrale Bank van Suriname
Bruto premie inkomen (X 1000)
Solvabiliteitsmarge - 18%
Eigen vermogen
Insurance Risk Ratio:
Netto premie/EV <300%

1.6

1.9

1.1 0

1.216

907

0.14

0.19

17.332
2.966
3.636
670

17.511
2.651
6.357
3.706

16.647 17.361
2.997 3.076
8.510 10.271
5.513
7.360

384

202

175

148

233

36.00

29.00

20.00
4.3

26.0
-9.1

20.00
-15.4

29.5

65.5

74.1

2.8

1.8

Rentabiliteit:
Eigen vermogen
Netto winstieigen vermogen
(X 100%)
36.00
Bedrijfsresu1taat I Totaal vermogen X I 00%
Rendement:
Gemiddelde betaaltermijn debiteuren
Gemiddelde debiteurensaldo/omzet X 365
Gemiddelde betaaltermijn crediteuren
Gemiddelde crediteurensaldo/schadelast X365

0.8

0.8

1.10

0.8
-2.574 -2.839
0.23 0.24
0.32
0.76

3.3
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1.6
1.9
12.964 21.574
0. 19
0.24
0.81

0.15
0.17
0.85

27.194 37.843
5.049 6.818
10.324 10.344
5.275 3.526
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Memorabele gebeurtenissen in 2016
•

Parsasco Basiszorgverzekering
In februari 2015 is er een aanvang gemaakt met de verkoop van basiszorgverzekeringen.
Tot onze grote spijt moest de dekking die wij boden aan het Ministerie van Sociale
Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) verzekerden per 1 september 2016 worden
opgezegd, vanwege het niet nakomen van de premie-betalingsverplichtingen door
Sozavo.

•

Investeringen
Investeren in toekomstige groei, betekent investeren in de juiste bedrijfsvoering, de
juiste producten en de juiste bedrijfsmiddelen. In 2016 is gelnvesteerd in onder andere:
Computer hard- en software:
SRD 137.134;
Inventarissen
SRD 55.391 en
Vervoermiddelen
SRD 77.829.
De totale bruto investeringen in 2015 bedroegen SRD 1.259.030,
In 2016 is dit SRD 270.354,-. Deze investeringen zijn volledig uit eigen middelen
gefinancierd. In 2016 waren de voorgenomen investeringen begroot op SRD 1.645.000,
De economische situatie waarin ons land verkeert heeft ons doen besluiten om deze
investeringen nog aan te houden en afhankelijk van de noodzaak deze in 2017 uit te
voeren.

•

Atbouw egalisatiereserve
In 2016 en 2017 moeten verzekeraars in Suriname hun opgebouwde egalisatie reserve
afbouwen. In 2016 hebben we de afbouwing conform de wet gedaan.

•

Onsite inspectie van de Centrale Bank van Suriname (CBvS)
In het boekjaar 2016 heeft er een onsite inspectie plaats gevonden. In 2017 wordt het
rapport met de bevindingen verwacht van de CBvS.

•

Wijziging Wetboek van Koophandel
Per 29 juli 2016 is het Wetboek van Koophandel gewijzigd. Een belangrijke wijziging in
de wet is dat aandelen aan toonder niet meer zijn toegestaan. Binnen 3 jaar en weI
uiterlijk 30 juli 2019 dienen aIle aandelen op naam te luiden. In de wet zijn de vereisten
opgenomen waaraan het aandeelhoudersregister dient te voldoen.

•

Collectieve Arbeidsovereenkomst
In 2016 is er met de ORWASS (onze vakorganisatie) een akkoord bereikt voor een
salarisaanpassing van 16 % procent. In 2015 was dit 7,5 %.
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Analyse van de cijfers over het boekjaar 2016

MOTORRIJTUIGENVERZEKERINGEN:
In het verslagjaar hebben we circa SRD 18.000.000,- aan WAM - premie ontvangen. Dit is 34%
meer dan in hetjaar 2015 ofwel een toename van circa SRD 4.500.000 ten opzichte van hetjaar
2015.
De WAM dekking in het verslagjaar is SRD 25.000,- gebleven. Deze was in 2014 verhoogd van
SRD 20.000,- naar SRD 25.000,-. In 2017 zijn, in verband met de devaluatie de WAM premie
verder aangepast. De client heeft de keus om de dekking verder te verhogen tussen de
SRD 30.000,- en SRD 100.000,Schade uitkeringen
In tegensteIling tot het jaar 2015, waarbij zowel de schade aantaIlen als de hoogte van de schade
uitkeringen waren toegenomen t.o.v. 2014, hebben wij in het verslagjaar nog meer uitbetaald
aan schade.
In onderstaand schema is een recapitulatie gemaakt van de motorrijtuigenverzekeringen t.o.v.
2015:

Premies (minus herverzekeringen)
Af: provisie/kosten
Af: mutatie premiereserve
Af: schade uitkeringen
Bij: eigen risicovergoeding
Af: mutatie schadereserve
Bruto totaal

2016
17.979.026
-1.441.122
16.537.904
-219.893
16.318.011
-11.281.713
5.036.298
545.208
5.581.506
-3.238.532
2.342.974

2015
13.523.914
-1.155.954
12.367.960
-571.408
11.796.552
-8.817.826
2.978.726
41R4Rn

2.540.240
-4.363.036
-1.822.796

De WAM afdeling heeft dit jaar een beter jaar gekend t.o.v. 2015. De bruto- opbrengsten liggen
circa SRD 4.165.770,- hoger dan afgelopenjaar. De verwachting is dat door de steeds stijgende
koersontwikkelingen de schade kosten verder zuIlen toenemen in 2017. De nieuwe premie zal
per ultimo maart 2017 in rekening worden gebracht aan onze clienten. Om de autobranche uit
de negatieve cijfers te halen is het thans noodzakkelijk om een stringent acceptatiebeleid te
voeren.
Vanwege de acceptatieplicht zal, indien een motorrijtuigbezitter zich bij een W AM -assuradeur
aanmeldt, deze tot het afsluiten van de WA-verzekering moeten overgaan. Vanwege het vrije
ondememerschap hebben de verschillende maatschappijen een eigen tarifering en voorwaarden.
In het kader van riskmanagement zal N.V. Parsasco de acceptatie van notoire brokkenmakers
beter in beeld brengen. Hiervoor wordt thans een goed intern systeem opgezet, dat eind 2017,
begin 2018 operationeel zal zijn. Hierbij kan betrokkene worden ontmoedigd door de in de
premie verdisconteerde no-claimkorting niet toe te kennen. Bij grotere brokkenmakers zal
bovendien het verplichte Eigen Risico fors worden verhoogd. Deze toekomstige maatregelen
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zullen ervoor zorgen dat we een deel van de premie zullen derven om een beter eindresultaat
over te houden.
BRANDVERZEKERJNGEN
Brandpremie
Wij hebben in het verslagjaar circa SRD 7.100.000 ontvangen aan bruto brandpremie. Dit is
40% meer dan in hetjaar 2015 ofwel een toename van circa SRD 2.100.000,-. Opgemerkt dient
te worden dat bijkans 75% van de premietoename te maken heeft met de verhoging van de
wisselkoersen. Bij de brandafdeling heeft de ondememing circa 65% aan vreemde
valutapolissen. De reele groei ligt ongeveer op 10%.
Schade uitkeringen
In 2015 werd aan brandschade uitgekeerd circa SRD 1.492.000,- In 2016 bedroeg dit circa
SRD 107.000,
In onderstaand schema is een recapitulatie gemaakt van de brandverzekeringen t.o.v. 2015:

Premies (minus herverzekeringen)
Af: provisie/kosten
Af: mutatie premiereserve
Af: schade uitkeringen

2016
5.936.760
-1.518.357
4.418.403
-215 .234
4.203.169
-107.355
4.095.814

Bi i: eigen risicovergoedin~
Af: mutatie schadereserve
Bruto totaal

2015
3.886.155
-1.069.141
2.817.014
-126.721
2.690.293
-1.491.719
1.198.574

100

4.096.114
-675 .752
3.420.362

1.198.574
-94.554
1.104.020

De brandafdeling he eft als gevolg van een beter schadeverloop en een forse nominale toename
van het premie-inkomen een beter jaar gekend dan het afgelopen jaar. De bruto toename in
resultaat is SRD 2.316.342,- t.o.v. 2015.
De acceptatieprocedure is in het boekjaar verder aangescherpt.
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SURINAAMSE ONGEV ALLEN REGELING (SOR)
Met de verkoop van deze verzekering is in 2007 een aanvang gemaakt. Wij hebben thans een
bescheiden portefeuille opgebouwd. Ons SOR-bestand be staat voor 80% uit jonge startende
ondememers. In het verslagjaar hebben we gezien dat een dee I van deze ondememers vanwege
de economische situatie het ruet meer ziet zitten, wat tot gevolg heeft gehad dat het premie
inkomen van onze SOR- vezekeringen is afgenomen t.o.v. 2015.
In onderstaand schema is een recapitulatie gemaakt van de SOR-verzekeringen t.o.v. 2015:

Premies (minus herverzekeringen)
Af: provisie/kosten

20 16
240.747
-22.761
217.986

2015
342.285
-20.510
321.775

217.986
-4.279
213.707

321.775
-43.823
277.952

213.707
-5.985
207.722

277.952
-6.188
271.764

Af: mutatie premiereserve
Af: schade uitkeringen
Bii: eigen risicovergoeding
Af: mutatie schadereserve
Bruto totaal

Provisie inkomsten en overige verzekeringsproducten:
Er is in 2004 een aanvang gemaakt met de verkoop van reisverzekeringen naar de Schengen
staten. Dit werd in 2010 verruimd door het aanbieden van reisverzekeringen met een
werelddekking. Daamaast treedt de maatschappij op als agent (tussenpersoon) voor:
Self Reliance en Assuria voor wat betreft de verkoop van ziektekostenverzekeringen.
Onderstaand schema geeft aan de nettoinkomsten van deze producten t.o.v. 2015 .

Ziektekostenverzekeringen
Reisverzekeringen
Transportverzekeringen en overige
Netto Totaal

2016
387.275
53.715
45.599
486.589

2015
51.283
35.6&1
5.571
92.537

De netto toename in inkomsten uit bovenstaande diensten is bijkans 525% t.o.v. 2015.
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PARSASCO BASISZORGVERZEKERlNG
Op 9 september 2014, is de Wet houdende regels over de Invoering van een
Basiszorgverzekering 'Wet Nationale Basiszorgverzekering' aangenomen door de Nationale
Ass~mblee (DNA). V66r de inwerkingtreding van voornoemde wet heeft N.V. Parsasco als
tussenpersoon van Self Reliance en Assuria ziektekostenverzekeringen verkocht. Thans opereert
N.V. Parsasco nog steeds als tussenpersoon van bovengenoemde verzekeraars voor de verkoop
van hun ziektekostenverzekering. Met de inwerkingtreding van eerder genoemde wet in 2014 is
N.V. Parsasco is in het verslagjaar 2014 gestart met de verkoop van een eigen Parsasco
Basiszorgverzekering.
De betalingsdicipline van de overheid heeft tot gevolg dat verzekeraars vaak uit eigen middelen
de rekeningen van de zorgverleners moeten betalen en meer dan eens zelfs bij wege van
voorschot. Dit heeft tot gevolg gehad dat N.V. Pars as co de dekking van de
basiszorgverzekeringen aan Sozavo verzekerden heeft opgezegd per 1 september 2016.
In het verslagjaar heeft deze branche een verlies geleden van SRD 11.095.442,-, terwijl in 2015
er al een verlies was geleden van bijkans SRD 1.500.000,
In onderstaand schema is een recapitulatie gemaakt van de basiszorgverzekering t.o.v. 2015:

Premies (minus herverzekeringen)
Af: provisie/kosten
Af: mutatie premiereserve
Af: schade uitkeringen

2016
13.686.782
-388.422
13.298.360
-114.159
13.184.201
-6.199.656
6.984.545

2015
9.442.007
-300.880
9.141.127

6.984.545
-18.079.987
-1 1.095.442

5.030.135
-4.857.487
172.648

9.141 127
-4.110.992
5.030.135

Bi i: eigen risicovergoedinJ1:
Af: mutatie schadereserve
Bruto totaal

Openstaande schulden per 31 december 2016.
Schade reserve per 31 december 2016 bedraagt SRD 18.079.987,
Het clientenbestand van SOZAVO heeft gezorgd voor een enorme schuldenlast bij de diverse
dienstverleners. Door het niet tijdig kunnen nakomen van de betalingsverplichtingen door N. V.
Parsasco we gens het uitblijven van uitbetalingen door SOZAVO ontstaan de nodige spanningen
met de desbetreffende dienstverleners. Dit zorgt vervolgens voor dat de particulier verzekerden
van Parsasco onterecht ook hiervan de dupe worden. Verder wordt de ontwikkeling van nieuwe
zorgpakketten ook belemmerd. Een van de doelen betreffende de activiteiten gepland in 2017, is
het vertrouwen van de dienstverleners en clienten terug te winnen, in stand te houden en te
waarborgen.
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De laatste ontwikkeling betreffende de zorgsector is dat een aantal dienstverleners hun tarieven
verhoogd of aanpast hebben. De Wet Basiszorgverzekering geeft echter aan dat elke aanpassing
van tarieven op grond van een rekenrnodel dient te geschieden en waarover met de
zorgverzekeraar een overeenstemming moet bestaan. De huidige wettelijke premie biedt echter
weinig ruimte voor de verzekeraars om de door de dienstverleners ingediende forse
verhogingenlaanpassingen te honoreren. Dit zorgt voor een spanningsveld waarbij de
verzekerde vaak het gelag betaalt.
Voor een constructieve oplossing van deze kwestie, zijn de zorgverzekeraars en dienstverleners
in nauw overleg met elkaar en hopen nog steeds gezamenlijk te kunnen optrekken om te
bewerkstelligen dat er een gezonde verhouding ontstaat tussen de verzekeringspremie en de
tarieven van de dienstverleners.
N. V. Parsasco gaat thans met haar eigen groep Particulier Basiszorgverzekerden verder met een
bestand van ongeveer 1.200 verzekerden. Voor deze groep verzekerden hebben wij een
verscherpt acceptatiebeleid, waardoor wij kunnen groeien met een gezonder
verzekerdenbestand.
Hieronder is een analyse gemaakt van het inkomen - schadeclaim particulieren in de periode
september 2016 - december 2016.

Particulieren
Sept - Dec 2016

Premie
inkomen

Schadeclaim Brutoresultaat

370,303.40

(188 ,308.79)

181 ,994.61

(+)

Wij zijn ervan overtuigd dat deze branche alleen rendabel gemaakt kan worden, indien alle
actoren op een lijn zitten en de premies aangepast worden.
BELEGGINGEN
Enkele jaren gel eden is een aanvang gemaakt om technische reserves en vrije liquide middelen
te beleggen bij derden. In het verslagjaar hebben wij aan beleggingsopbrengsten ontvangen
SRD 13.500.000,-, wat in 2015 nog SRD 6.700.000,- was. De toename van 100% heeft te
maken met de toename van de wisselkoersen. De reele groei ligt echter in percentages van 20%.
MONTES AURI N .V.
Het resultaat voor belastingen is ten opzichte van 2015 gedaald met SRD 1.165.000,- en het
resultaat na belastingen met SRD 584.000,-, wat is toe te schrijven aan hogere directe kosten,
kostprijskavels en rentekosten. Deze kosten zijn met SRD 659.000 toegenomen t.O.v. 2015. De
overige opbrengsten, waaronder provisie over levensverzekeringen en het reisbureau, bedroegen
SRD 1.500,- cq SRD 289.000,-. De huuropbrengsten zijn in 2016 SRD 596.000,-, terwijl de
netto-opbrengsten uit leningen en verkoop van kavels goed waren voor SRD 1.508.000,- cq
SRD 647.000,-. De totale overhead kosten bedragen SRD 477.000. De grootste kostenfactor is
de rente die aan de moedermaatschappij betaald wordt; deze was in 2016 SRD 1.278.000,-.
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Deze dochterondememing heeft een brutowinst gemaakt van SRD 844.000 in het verslagjaar.
Het netto gewoon resultaat na belastingen in 2015 bedroeg SRD 908.000,-, terwijl deze in 2016
is uitgekomen op SRD 325.000,-.
RESULTAAT, KOSTEN EN OPBRENGSTEN
Over het boekjaar 2016 is een winst behaald van SRD 2.067.982,- De winst na belasting over
het boekjaar 2015 bedroeg SRD 2.687.744,- Ten opzichte van 2015 betekent dit een daling van
SRD 619.762,-. Hieronder wordt de resultaatanalyse weergegeven:

128.465
2.812.744
6.806.549
367.907
1.866.500
449.044
1.000.766

Verslechtering netto resultaat

619.762
594.111

De schadelast uitgedrukt in procenten van het premie-inkomen, is toegenomen met 16,5%, wat
een negatieve ontwikkeling is. De kosten daarentegen zijn gedaald met 5,3%. 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.
KOSTENBEHEERSING
Financiele dienstverlening is een volwassen bedrijfstak, waardoor het voor elk bedrijf in deze
sector onvermijdelijk is dat er op de kosten wordt gelet. Kostenbeheersing is van belang voor
elke markt waarin men opereert. Operationele efficiency en kostenbeheersing in combinatie met
uitstekende dienstverlening zuBen wederom het streven zijn om in 2017 meer vooruitgang te
boeken op de Surinaamse verzekeringsmarkt. Voor 2015 bedroegen de lasten 23,6% van het
premie-inkomen, terwijl dit in 2016 gedaald is naar 18,3%. Wij zuHen bijzondere aandacht
blijven besteden aan kostenbesparende maatregelen.
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Belastingafdrachten N.V. Parsasco aan de staat Suriname
Tij dens het debat bij de afbouw van de egalisatiereserve is ook opgevallen dat diverse
groeperingen ten onrechte hebben aangehaald dat verzekeraars geen of heel wenig directe- en
indirecte belastingen betalen aan de staat.
In onderstaand schema is aangegeven hoeveel directe- en indirecte belastingen N.V. Parsasco
f
. de 2014 -2016
hee ft agedr
agen aan de Staat'I n d e peno
Jaar
2016
2015
2014
AOV
154.245
124.662
111.011
Loonbelasting
598.239
459.174
395.871
Omzetbelastinj2;
1.743.140
1.450.620
1.284.924
Dividendbelasting
82.500
-----------82.500
Inkomstenbelasting 1.000.766
109.800
------------Totaal
3.496.390
2.116.956
1.984.106
Hieronder is een grafische weergave gegeven van de premieontwikkeling, netto premie
ontwikkeling, ontwikkeling van het bedrijfsresultaat, de bedrijfkosten, ontwikkeling van het
resultaat en het verloop van het eigen vermogen.
Grafische weergave van de premieontwikkeling over de periode 2014-2016
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Grafische weergave van de nettopremie-ontwikkeling over de periode 2014-2016
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Grafisiche weergave van de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat over de periode 2014-2016

BedrijfsresuItaat
6000 000
4000 000
2 000 000

r- -,

a
OJ

~

I

-2 000 000

0

-4 .000000

L,

-1

r
!

I

I

I

I

I

i

I

I

-6 .000 .000

~

-8 000 000
-1 0000 000

--

I

J

l

I

IL
-

--1

._------

20 16

Netto premle Inkomen

I
_I

------

2015
Jaar
Ovenge baten

34

Bednjfskosten

-

--_.

I

.I
2014



Bednjfsresultaat

Grafische weergave van de bedrijfskosten over 2016
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Grafische weergave van de ontwikkeling van het resultaat over de periode 2014-2016
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Grafische weergave van het verloop van het eigen vermogen
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Human Resource Management en Marketing
Zoals aangehaald bij onze strategische doelstellingen onder punt 5, zullen we de komende jaren
veel aandacht besteden aan SHRM. Onze maatschappij biedt werkgelegenheid aan totaal 87
medewerkers en veel meer individuele vertegenwoordigers over het he Ie land. Essentieel binnen
onze nieuwe strategie is het verankeren van een prestatiegerichte cultuur. In 2016 hebben we
stappen gezet om een dergelijke cultuur verder te bevorderen, zodat deze een integraal deel zal
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 aIle
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.
Ons clientenbestand is zeer divers. Het streven is erop gericht, dat ons medewerkersbestand een
weerspiegeling is van de multiculturele samenleving. Het hebben van mensen met verschillende
achtergronden is een pre. Succes is ook afhankelijk van de juiste medewerker, op het juiste
moment en op de juiste plaats.
Tenslotte moet een ieder bijdragen aan waardecreatie en veranderingen hebben echter 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.
We zijn ons echter bewust van het feit dat de inbreng van mensen onontbeerlijk is om een
organisatie te laten functioneren. Daarom gaan wij als werkgever een arbeidsrelatie aan, waarbij
die medewerkers hun tijd en capaciteiten ter beschikking stell en in ruil voor een beloning in de
ruimste zin des woord. Dus niet aIleen een geldelijke beloning, maar bijvoorbeeld ook
ontplooiingskansen, scholing en groeimogelijkbeden. Human Resource Management behelst bij
onze ondememing aIle activiteiten die ondemomen worden om de arbeidsrelaties zodanig te
reguleren dat ze productief zijn, voor be ide partijen in evenwicht zijn en voldoen aan
maatschappelijke normen en verwachtingen. Ons streven is erop gericht om de
personeelsbehoefte zoveel als mogelijk afte stemmen op de doelstellingen die N.V. Parsasco
nastreeft.

Kernciifers medewerkers
IAantal medewerkers
Verhouding manlvrouw
Opleidingskosten (SRD)
Instroom
Doorstroom
lUi "SI .Jl *
Medischekosten (SRD)

*

2016

2015

R7

R6

46/41
16.785
10
1
12
96.293

52/34
15.045
17
1
8
158.680

betreft ook medewerkers die in de proefperiode bedankt zijn geworden
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Maatschappelijke ondersteuning
In het verslagjaar hebben we 12 studenten een stageplek aangeboden. Deze studenten hebben
onder kundige begeleiding op diverse afdelingen hun opgedane kennis in de praktijk kunnen
toetsten bij N.V. Parsasco. Deze trouwe medewerkers komt dank toe voor hun inzet.

Studenten
Hanze Hogeschool Gronin!!en
Anton de Kom Universiteit
IMEO
FHR
Totaal

2016
1
5
5
1
12

2015
0
6
6
0
12

Marketing
Het marketingbeleid is erop gericht om de diensten die N.V. Parsasco aanbiedt aan de
Surinaamse gemeenschap de nodige bekendheid te geven met als doe I de bedrijfresultaten
positief te beinvloeden. De betrokkenheid bij de samenleving heeft N. V. Parsasco ook dit jaar
uitgedragen door middel van ondersteuning van het welzijn van bepaalde doelgroepen binnen
de samenleving. Donaties zijn gedaan aan:
1. Instellingen actief op het gebied van sociale dienstverlening,
2. Zorgverleners,
3. Sport enjeugd,
4. Seniore burgers,
5. Mensen met een beperking en
6. Onderwijs.
AGENTEN(TUSSENPERSONEN)
De agenten vormen een belangrijke schakel voor het succes van de maatschappij. Wij hebben
een breed korps van agenten, verspreid over het hele land. Wij hebben nauw contact met onze
agenten, waardoor zij op de hoogte zijn van aIle vemieuwingen. Wij willen verder duurzame
relaties opbouwen door de werkzaarnheden te vergemakkelijken middels gebruikmaking van
nieuwe technologie en de betrouwbaarheid te versterken door "fair play". Accurate en
begrijpelijke informatie is van groot belang, omdat vele verzekeringsproducten een lange
looptijd hebben.

Risicomanagement
VISIE OP RISICOMANAGEMENT
N.V Parsasco heeft als visie om als verzekeringsmaatschappij uit te blinken in
klanttevredenheid.
N.V. Parsasco biedt de basis schadeverzekeringen aan de Surinaamse gemeenschap en
Surinamers en of buitenlanders die buiten Suriname zijn gevestigd en verzekerbaar belangen
hebben in Suriname. Onze visie luidt: "Parsasco werkt voortdurend aan verbetering van haar
klantgerichtheid door een persoonlijke benadering van haar clienten, hieronder begrepen het
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inzetten van betrouwbare tussenpersonen en het werken met hoogwaardige en
gebruiksvriendelijke technologie'. Vanuit deze visie kijken we ook naar ons risicomanagement.
Om onze doeistellingen te kunnen blijven realiseren is het beheersen van risico's immers
belangrijk en noodzakelijk. We hebben een risicomanagementbeleid.
Dit is vastgelegd in het 'Handboek Risicomanagement', dat jaarlijks wordt geactualiseerd.
De risico's van N.V. Parsasco zijn zo verder gestructureerd en door middel van
risicobeoordeling per afdeling, meer gedetailleerd in kaart gebracht en gewogen.
Risicobeoordeling is een continu proces. Aan de hand van het handboek bepalen we onze
risicobereidheid, die periodiek door de externe accountant wordt gecontroleerd en jaarlijks door
de Raad van Commissarissen wordt goedgekeurd.
RISICOPROFIEL
De beoordeling van aIle individuele risico's heeft voor ieder van deze risico's een specifiek
risicoprofiel opgeleverd. Conclusie van deze exercitie is dat N.V. Parsasco een redelijk
risicoprofiel kent. Dat is overigens ook niet verwonderlijk, gegeven de aard en omvang van ons
bedrijf. We beperken onze activiteiten tot het voeren van de basisschadeproducten voor meer
het particuliere huishouden (auto, woonhuis en inboedel, Particuliere aansprakelijkheid,
Rechtsbijstand en GezinsongevaIlen) en in mindere mate de overheid en we behoren met ons
(bruto) premie-inkomen van bijna SRD 38 miljoen (USD 4,8 miljoen) tot de groep van middel
-grote verzekeraars. De vaststelling van ons risicoprofiel is tevens uitgangspunt voor de
bepaling van onze risicobereidheid. N.V. Parsasco kan worden omschreven als een
risicodragende organisatie met een uitstekend herverzekeringsbeleid.
GOVERNANCE
De verantwoordelijkheid voor het risicobeheer ligt bij de algemeen directeur. Deze brengt het
risicomanagement minimaal jaarlijks ter sprake bij het managementoverleg. Daar worden
eventuele aanpassingen in de risico-inventarisatie en -beoordeling aangebracht. Via de Audit
en Risicobeheercommissie wordt het risicomanagement geagendeerd in de vergadering van de
Raad van Commissarissen waar jaarlijks het risicoprofiel en de risicobereidheid worden
goedgekeurd. De hoofden van de diverse afdelingen vormen als eigenaren van de aan hen
toebedeelde risico's, de 'first line of defence' bij het beheersen en monitoren van die risico's.
De compliance officer en de medewerker interne audit vormen daarbij de tweede en derde lijn.
De algemeen directeur coordineert het totale risicomanagement. De compliance officer en de
medewerker interne audit oefenen hun functies in een onafhankelijke positie uit en hebben ieder
de mogelijkheid van rechtstreeks contact met en rapportage aan de Raad van Commissarissen.
Ze werken beiden op basis van een charter (met compliance- en auditbeginselen) en stellen
jaarlijks in overleg met de directie en de externe accountant hun werkprograrnma samen.
N.V. Parsasco stelt hoge eisen aan klant- en medewerkerstevredenheid. We kennen omzet- en
winstdoelstellingen. Groei zien we als een doel en niet als een gevolg. K waliteit in producten en
dienstverlening zijn belangrijke uitgangspunten. Aangezien N.V. Parsasco ISO gecertificeerd is,
worden aIle medewerkers met klantcontact geslecteerd op voorbeeldgedrag; onze eisen zijn
hoog en deze willen we ook hoog blijven houden.
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RISICO'S EN SOLVENCY II
Onderstaand voIgt de beschrijving van de belangrijkste risico's en de wijze waarop deze risico's
worden beheerst. De risico ' s zijn gebaseerd op de richtlijnen van De Nederlandsche Bank
(DNB) op basis van Solvency II. Solvency II is per 1 januari 2016 van toepassing op Europese
verzekeraars. N.V. Parsasco valt nog niet onder deze verplichting, maar anticiperend op een
mogelijke toekomstige wet hebben we nu al ingespeeld op deze normen en waarden. Door
middel van een aantal rapportages is inzicht verkregen in de kwantitatieve omvang van risico' s
op basis van Solvency II. Deze rapportages geven inzicht in de belangrijkste risico's voor N.V.
Parsasco. De risico ' s worden gekwantificeerd tot een vereiste solvabiliteit, de zogenaamde
Solvency Capital Requirement (SCR). De vereiste solvabiliteit wordt gebaseerd op de volgende
risico's:
• Marktrisico - risico's die samenhangen met beleggingen, in combinatie met het renterisico van
de verplichtingen.
• Tegenpartijrisico - risico' s die samenhangen met kredietwaardigheid van vorderingen.
• Verzekeringstechnisch risico - risico' s die samenhangen met verzekeringsproducten en
specifiek het wam schade risico.
• Operationeel risico - risico's die samenhangen met processen, personen, systemen en exteme
factoren.
• Strategisch risico - risico' s die samenhangen met strategische besluitvorming, implementatie
van de strategie en marktontwikkelingen.
• Reputatie- en integriteitsrisico - risico's die samenhangen met reputatieschade.
• Liquiditeitsrisico - risico ' s die samenhangen met onvoldoende beschikbaarheid van liquide
middelen op korte termijn.
PER RISICO
Marktrisico
Het marktrisico heeft hoofdzakelijk betrekking op de beleggingsportefeuille. Specifieke risico's
die hierbij van belang zijn betreffen risico's op rente, aandelen, onroerend goed, val uta,
kredietwaardigheid (incl usief het spreadrisico) en concentraties (relatief grote belangen in
individuele partijen). Het beleid omtrent de beleggingen in aandelen en vastrentende waarden is
vastgelegd in het strategische beleggingsplan. Ten behoeve van het afdekken van de
verzekeringstechnische verplichtingen worden vastrentende beleggingen aangehouden met een
laag risicoprofiel. Deze zijn hoofdzakelijk beleggingen in staatsobligaties met de hoogste rating
voor kredietwaardigheid, de zogenaamde triple A-rating.
Spreiding in verschillende risico's is een belangrijk onderdeel van het strategische plan evenals
een gematigd risicobudget. Relevante beleggingen die niet in SRD' s noteren, zullen voor 75%
worden afgedekt door valutatermijncontracten.
De dochterondememing N.V. Montes Auri is bezig op aangeven van de Centrale Bank van
Suriname het vermogensbeheer afte bouwen. Binnen N .V. Parsasco is een audit commissie
belast met leningen actief bestaande uit:
1. Voorzitter
- de heer Ronny Bardan, Directeur Operationele Zaken
2. Lid
- mevrouw Madhavi Moenasingh, Compliance Officer
3. Lid
- de heer Harley Pahlad, Lid Raad van Commissarissen
De beleggingscommissie wordt bijgestaan door de Algemeen Directeur , de heer drs A. J.
Randjitsing en de gedelegeerd Commissaris, de heer drs. M. Hoebba
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Tegenpartijrisico
Het tegenpartijrisico is het risico dat een tegenpartij niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
Op basis van Solvency II vall en de vorderingen op herverzekeraars, rekening-couranttegoeden
bij bankinstellingen, debiteuren en overige vorderingen voor N.V. Parsasco onder het
tegenpartijrisico. Om het risico te beperken werkt N.V. Parsasco met gerenommeerde partijen
met een adequate rating en worden banksaldi gespreid over verschillende banken. Voor
vorderingen op verzekeringnemers zijn klantvriendelijke en gedegen incassoprocedures
opgesteld.
Verzekeringstechnisch risico
Dit betreft het risico dat de schade-uitkeringen nu en in de toekomst niet meer kunnen worden
voldaan uit de premie- en/of beleggingsinkomsten. Ook het risico op catastrofes valt onder het
verzekeringstechnische risico. N.V. Parsasco beheerst deze verzekeringstechnische risico's door
een uitgewerkte systematiek van schadereservering, een solide herverzekeringsbeleid en het
evalueren van de premie-schadeverhouding.
Ook worden de voorzieningen jaarlijks getoetst op de toereikendheid. Bovendien worden de
verzekeringstechnische verplichtingen afgedekt met beleggingen met een laag risicoprofiel.
Het herverzekeringsbeleid laten we periodiek toetsen door een externe partij. We hanteren een
gericht fraudebeheersingsbeleid.
Operationeel risico
Het operationele risico is het risico dat verliezen ontstaan als gevolg van ontoereikende of
ontbrekende interne processen, medewerkers, systemen of door externe gebeurtenissen. Onder
het operationele risico vall en ook specifieke risico ' s op het gebied van uitbesteding, ICT,
integriteit en juridische en compliancerisico' s. Deze specifieke risico ' s worden hierna
toegelicht. Ter beperking van het operationele risico hanteert N.V. Parsasco een stelsel van
interne regels, functiescheidingen en controles die voornamelijk door de lijnorganisatie worden
bewaakt. Een strategische uitdaging voor N. V. Parsasco is de duurzame inzetbaarheid van onze
medewerkers.
Uitbestedingsrisico
Onder het uitbestedingsrisico wordt verstaan het risico dat de continuHeit, integriteit en/of
kwaliteit van aan derden uitbestede, voor N.V. Parsasco wezenlijke, werkzaarnheden worden
geschaad. Het gaat dan om de uitbesteding van werkzaarnheden van de alarmcentrale, het
vermogensbeheer en het herverzekerde deel van de schadebehandeling in de branche Brand- en
Casco-Motorrijtuigverzekeringen. Teneinde de risico's van uitbesteding te beheersen is een
beleidsregeling uitbesteding opgesteld, waarmee nieuwe vormen van uitbesteding worden
beoordeeld. Daarnaast zijn met organisaties waaraan belangrijke activiteiten zijn uitbesteed
contractuele afspraken gemaakt over de beheersing van dit risico. Ook in het kader van ISO
normen worden uitbestedingsrisico's getoest op tevredenheid van geleverde diensten.
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ICT-risico
Het risico dat bedrijfsprocessen en de informatievoorziening onvoldoende integer, niet continu
of onvoldoende beveiligd zijn, is benoemd als ICT-risico. N.V. Parsasco heeft technische en
beheersmatige maatregelen getroffen om deze risico's te beperken. Dit risico omvat de
onderwerpen:
• Toegang tot ICT-systemen. Als belangrijke beheersmaatregel zijn onze autorisatiematrices
sterk verbeterd en is de monitoring daarvan aangescherpt.
• Wijzigingsbeheer, waar we een uitgewerkt change & releaseproces hanteren.
• (Beschadiging ofverlies van) software en digitale data, welk risico wordt beheerst met
back-uproutines en uitwijkprocedures.
• (Beschadiging of verlies van) hardware; uitwijk speelt hier ook een belangrijke roi. In 2018 zal
afronding van onze nieuwe uitwijkomgeving plaatsvinden.
• SLA-management; het beheren en beheersen van de (contractuele) afspraken met leveranciers.
We hebben een informatiebeveiligingsbeleid, dat onder andere door de security officer wordt
bewaakt.
Integriteitsrisico
Het integriteitsrisico betreft het risico dat de integriteit van N.V. Parsasco wordt beYnvloed als
gevolg van niet integere of onethische gedragingen. Binnen N.V. Parsasco is er vee I aandacht
voor de beheersing van risico's op het gebied van integriteit en fraude. Screening van aIle
nieuwe medewerkers, functiescheidingen, vierogenprincipe en gedragscodes zijn aanwezige
beheersmaatregelen. Fraude door verzekerden komt helaas v~~r. Ook op dit terrein worden
passende maatregelen genomen. De compliance officer houdt toezicht op de naleving van de
maatregelen. N.V. Parsasco zal nog een fraudecoordinator, de fraudebehandelaar schade en de
fraudecontactpersonen in het leven roepen om concreet invulling te geven aan de beheersing
van frauderisico' s.
Juridische en compliancerisico's
Het niet naleven van wet- en regelgeving en het mogelijk bedreigd worden van de rechtspositie
van N.V. Parsasco, waaronder de mogelijkheid dat contractuele bepalingen niet afdwingbaar of
niet correct gedocumenteerd zijn, vallen onder het juridische en compliancerisico. De
organisatie beschikt over juridische expertise die bij standaardtransacties wordt betrokken. Bij
complexe zaken (procedures, belangrijke en veelomvattende contracten) wordt advies
ingewonnen bij gespecialiseerde exteme juristenladvocaten. De compliance officer houdt
toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving.
Strategisch risico
Het strategisch risico heeft betrekking op de risico' s die samenhangen met het proces van
strategiebepaling. Ook exteme omgevingsfactoren zijn hierop van invloed. Bij het proces van
strategiebepaling worden risico ' s op het gebied van economie, politiek, demografische
ontwikkelingen, concurrentieverhoudingen, klimaat en technologie betrokken. Bij N.V.
Parsasco staan klanttevredenheid, kwaliteit en zorgvuldigheid hoog in het vaandel. Ondanks de
sterke concurrentie binnen de verzekeringsbranche en specifiek op het terrein van de
motorrijtuigenverzekeringen zijn de strategie en het beleid van N.V. Parsasco nog steeds
effectief. Al enige jaren waarderen clienten N. V. Parsasco als goede verzekeraar! Overigens laat
dit onverlet dat de ontwikkelingen nauwgezet worden gevolgd. Waar nodig en mogelijk worden
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passende maatregelen genomen. De veranderende klantvraag (deeleconomie) en vergaande
technologische ontwikkelingen (zelfsturende auto) zullen in de nabije toekomst zeker invloed
hebben op onze producten en onze rol als verzekeraar.
Reputatierisico
Het reputatierisico heeft betrekking op eventuele reputatieschade als gevolg van negatieve
publiciteit. Het beheersen van dit risico hangt zeer sterk samen met de beheersing van alle
overige risico ' s. De hoge mate van klanttevredenheid toont ook hier aan, dat N.V. Parsasco een
goede reputatie heeft.
De bescherming van de privacy van onze verzekerden vraagt veel aandacht in dit kader.
Liquiditeitsrisico
Het liquiditeitsrisico heeft betrekking op de kans dat op korte termijn onvoldoende liquiditeiten
beschikbaar zijn om aan de lopende verplichtingen te voldoen. In dit verband sluit de
uitstekende solvabiliteit aan op de prima liquiditeitspositie van N.V. Parsasco. N.V. Parsasco
heeft ruimschoots voldoende liquide middelen beschikbaar of kan deze op korte termijn
beschikbaar maken om aan de lopende verplichtingen te voldoen.
Vooruitzichten en Dankbetuiging
Vooruitzichten
De diverse branches staan thans meer dan voorheen onder zware druk.
De groepshoofden hebben grotere uitdagingen om het marktaandeel te behouden(consolidatie)
en daarnaast ook een groei te realiseren. Maar, ook deze uitdagingen gaan wij niet uit de
weg. Wij zijn doende om ons beleid navenant steeds aan te passen. Een andere uitdaging is de
Basiszorgverzekering. Met de stopzetting van de dekking aan Sozavo verzekerden is het
ziektekosten bestand met 90% teruggelopen.
Wij hebben met man en macht de administratie opgezet. De uitdaging in deze ligt in het feit dat
wij ons zorgen maken over het restantpremiebedrag dat we nog moeten ontvangen van de
overheid na de stopzetting van de dekking. Deze zaak is thans bij de onafhankelijke rechter. De
inning van deze gelden heeft onze maximale aandacht en thans werken wij modellen hiertoe uit.

N.V. Parsasco biedt goede perspectieven voor clienten, 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 lei den tot versterking van onze concurrentiepositie. N.V. Parsasco heeft
in 2016 haar strategie verder aangescherpt. Ais kern worden gehanteerd goede uitvoering van de
werkzaamheden, klantgerichtheid en actief portefeuillebeheer. Deze strategie zorgde voor een
positiefresultaat. De strategie van N.V. Parsasco richt zich met name op de toekomst.
N.V. Parsasco wil haar clienten een betere dienstverlening aanbieden, haar aandeelhouders een
beter rendement op hun investering garanderen en de medewerkers een aangename
dienstbetrekking bieden, waarop zij trots kunnen zijn. We zullen daarom de nadruk blijven
leggen op deze herziene strategische richting door de portefeuille te optimaliseren, goede
uitvoering in de verschillende branches te bewerkstelligen en te investeren in toekomstige groei.
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Het uiteindelijke resultaat van deze strategie is een activiteitenmix waarin Parsasco's identiteit
goed tot uitdrukking komt.

Onze dank
De Directie spreekt haar erkentelijkheid uit naar de Raad van Commissarissen, het
managementteam en aIle overige Parsasco medewerkers voor hun bijzondere inzet en
betrokkenheid in het jaar 2016, alsmede voor de successen die daardoor zijn gerealiseerd. De
goede resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, maar tonen aan dat de
ondememing met al haar geledingen op de juiste koers ligt. Hiennee is er voor N.V. Parsasco
een solide basis gelegd voor een goed perspectief. Het gerealiseerde bedrijfsresultaat hebben wij
te danken aan onze hardwerkende medewerkers en agenten die zich maximaal inzetten voor
onze maatschappij. De medewerkers en agenten verdienen onze dank voor de vele inspanningen
die zij zich hebben getroost om het afgelopen jaar met een positief resultaat te do en afsluiten.
Verder zijn wij al onze clienten dank verschuldigd, die hun vertrouwen in ons hebben gesteld,
door hun financiele risico' s bij de maatschappij onder te brengen. Wij verzekeren onze clienten
dat wij op geen enkele wijze het vertrouwen in de maatschappij gesteld, zullen schaden. Tot slot
zijn wij ervan overtuigd dat zonder de kundige begeleiding van de Raad van Commissarissen
wij niet in staat zouden zijn geweest om het behaalde resultaat te realiseren. Wij zijn de Raad
van Commissarissen dan ook zeer veel dank verschuldigd voor het gehouden toezicht , de
begeleiding, de gegeven adviezen en de ondersteuning.
De Directie,
A. 1. Randjitsing
L. Khedoe
R. T. Bardan

Algemeen directeur
Commercieel directeur
Operationeel directeur
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3. JAARREKENING

Financieel verslag 2016
NV Paramaribo Schade Assurantie Company
Paramaribo

3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na resultaatverdeling)

SRD

31 december 2016
SRD

SRD

31 december 2015
SRD

ACTIVA
Vaste activa
Materi!le vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Computer hard- en software
Inventarissen
Vervoermiddelen

5.261.444
463 .109
392.078
739.920

4.980.512
132.789
384.429
537.978

6.856.551

6.035.708
Financitlle vaste activa
Deelnemingen
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Beleggingen
Overige vorderingen

2
3
4

s

1.812.785
3.437.103
4.255.003
1.229.391

2.131 .969
4.126.423
9.613.320

6_---.!.1.!..!.8!.!.7....!..7.!=.3~8:.!...1

10.734.282

17.749.093

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Rekening-courant verhoudingen
Beleggingen op korte termijn
Overlopende activa

Liquide midde1en

7

8
9

5.824.184

8.140.165
32.960
4.095.087

13.104.982
789.781

10 --,-----!.l.!.\,.8u<6~8,-".3'-!.7=-3

11

Totaal activazijde
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14.136.585

19.718.947

31.881.247

16.855.567

69.802.633

54.165.347
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31 december 2015

3 1 december 2016

SRD

SRD

SRD

SRD

PASSIVA
Eigen vermogen

12

Aandelen kapitaaI
Herwaarderingsreserve
Egalisatie reserve algemene risico's
Algemene reserve

13
14
15
16

330.000
98.333
4.102 .265
5.793.769

330.000
93 .927
2.051.133
7.868.636
10.343.696

10.324.367

Voorzieningen
Latente belastingverplichtingen
Voorziening deelnemingen
Verzekeringstechnische voorziening

17
18
19

52 .830
23.455
34.938.886

55.309
20.174.744
20.230.053

35.015.171

Kortlopende schulden
Crediteuren
Af te dragen provisies
Belastingen
Overlopende passiva

20
21
22
23

194.259
2.121.653
20.628.950
1.498.904

Totaal passivazijde
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187.575
1.753.169
20.715.981
954.202
24.443.766

23.610.927

69,802.633

54.165.347
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3.2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2016

2015

2016
SRD
Premie- en provisie-inkomen
Schadelast

24
25

Netto premie Inkomen
Overige baten

26

24.042.284
-23 .347.139

-4.637.795

695.145

213.240

84 .775

27
28
29
30
31

3.133.580
596.827
562.819
639.383
749 .878

3.889.862
964.734
1.011.863
2.505 .883
-2.062.896

Bed rij fsresu Itaat

SRD

779.920

-4.424.555

Som der bedrijfslasten

Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

SRD

34.409.956
-39.047.751

Netto opbrengsten
PersoneeIskosten
Afschrijvingen op materi/He vaste activa
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

SRD

6.309.446

5.682.487

-10.734.001

-4.902 .567

32
33

6.722.311
-21.839

13.559.437
-52.416

baten en lasten

13.507.021

6.700.472

Resultaat uit bedrijfsuitoefening v66r
belastingen

2.773.020

1.797.905

Financi~le

Belastingen .

-1.000.766

34

Aandeel in resultaat van ondernemingen 35
waarin wordt deelgenomen
Netto resultaat na belastingen

1.772.254

1.797.905

295.728

889.839

"Q21,2B,

2.681,1~~

Resultaatverdeling
Dividend SRD 1,= per geplaatst aandeel A en B
330.000
1.804.790

Toevoeging Egalisatie reserve
Toevoeging Algemene reserve
2.067.982
2067.982
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552.954
2687.744
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3.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2016
2016
SRD

2015
SRD

SRD

SRD

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrij fsresultaat
Aanpassingen voor
Afschrij vingen op materiele vaste activa
Resultaat deelnemingen
Dotatie voorzieningen
Val utaomrekeningsverschillen

-10.734.001

714.061
-23.456
23.455
12.011.844

-4.902.567

587.221

4.995.569
12.725.904

Verandering in werkkapitaal
Debiteuren
Beleggingen op korte termijn
Overlopende activa
Kortlopende schulden (exclusief banken)

-2.315.981
8.976.935
-1.078.592
1.035.449

-3.015.987
-6.712.773
206.959
5.721.293
6.617.811
8.609.714

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest
Belastingen

5.582.790

1.547.593
-52.416
-1.000.766

-3 .800.508
-3.120.285
1.726.742
-21.839

494.411
9.104.125

Kasstroom uit operationele activiteiten

1.704.903
-1.415.382

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiele vaste activa
Investeringen financiele vaste activa
Desinvesteringen materiele vaste activa
Desinvesteringen financiele vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen

-270.354
-2.367.192
377.136
8.181.965

-524.999
-1.l51.126
-437.382
14.478.756
5.921.555
15.025.680

12.365.249
10.949867

16.855.567
15.025.680
31 .881.247

5.905.700
10.949.867
16.855.567

Verloop mutatie geldmiddelen

Stand per begin boekjaar
Mutaties in boekjaar
Stand per eind boekjaar
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3.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
In de jaarrekening zijn de volgende deelnemingen opgenomen:
Montes Auri N.V. 100% deelneming
Parlico N.V. 80% deelneming

Herrubricering en/of aanpassing vergelijkende cijfers
In het verslagjaar heeft ten gevolge van herrubricering van grootboekrekeningen waamodig
herrubricering van posten van de jaarrekening plaatsgevonden ten opzichte van voorgaand boekjaar. In
navolging hiervan zijn de vergelijkende cijfers 2015 aan deze herrubricering in 2016 aangepast. De
herrubricering van de vergelijkende cijfers heeft geen effect op het vermogen van en het resultaat over het
boekjaar 2015.
Vreemde valuta
Activa en passiva in vreemde val uta zijn, voor zover niet anders is aangegeven, omgerekend tegen de
onderstaande koersen per balansdatum. Baten en lasten uit hoofde van transacties in vreemde val uta
worden omgerekend tegen de koersen op transactiedatum. De verschillen verbandhoudende met
wijzigingen van wisselkoersen worden afzonderiijk in de winst- en verliesrekening verwerkt onder de
post "financiele baten en lasten" .
De voor de omrekening in lokale valuta gebruikte koersen per balansdatum zijn als voigt:
2016
2015
Een Euro = SRD
Een USD= SRD

7,834
7,485

5,100
4,700

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten of actuele waarde. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de speci fieke balanspost
anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Materiele vaste activa
De materiele vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of actuelewaarde, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis
van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of actuele waarde, rekening houdend met een eventuele
residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet
afgeschreven.
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Financiele vaste activa
De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiele beleid wordt uitgeoefend,
worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze
nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van NY Paramaribo Schade
Assurantie Company.
Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de
vennootschap geheel often dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, respectievelijk
de feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) tot betaling van haar schulden in staat
te stell en, wordt een voorziening gevormd. Bij het bepalen van de omvang van deze voorziening wordt
rekening gehouden met reeds op vorderingen op de deelneming in mindering gebrachte voorzieningen
voor oninbaarheid.
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiele beleid wordt uitgeoefend,
worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van bijzondere
waardeverminderingen.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiele beleid wordt uitgeoefend,
worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze
nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van NY Paramaribo Schade
Assurantie Company. Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil
gewaardeerd.

Vorderingen op groepsmaatschappijen
De vorderingen op groepsmaatschappijen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, onder aftrek
van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Leningen U/G
De leningen U/G worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen.

Vorderingen
Yorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijke geachte
voorzieningen voor oninbaarheid.

Liquide middelen
De Iiquide middelen worden gewaardeerd op nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld,
ter vrije beschikking van de onderneming.

Voorzieningen
Latente belastingverplichtingen
Yoor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van verschilIen tussen commerciele en
fiscale balanswaarderingen wordt een voorziening getroffen ter grootte van de som van deze verschillen
vermenigvuldigd met het geldende belastingtarief. Belastinglatenties worden gewaardeerd op nominale
waarde.
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Overige voorzieningen
Voorziening deelnemingen
De voorziening deelnemingen is gevormd voor het bed rag van de te verwachten betalingen voor rekening
van de vennootschap ten behoeve van deelnemingen.

Verzekeringstechnische voorziening
Premiereserve
Dit betreft een voorziening voor het onverdiende gedeelte van de premies voor motorrijtuigen-, brand-, en
zorgverzekeringen. De bepaling van het onverdiende gedeelte van de premie geschiedt op basis van het
aantal toerekenbare dagen aan het huidig en volgend boekjaar.

Schadereserve
Dit betreft een reservering voor de per balansdatum nog niet afgewikkelde schadeclaims.
De afte wikkelen schadeclaims zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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Grondslagen voor de resultaatbepaling
Aigemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Yerplichtingen en mogelijke verliezen die
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Premie inkomen
De premie-, provisie-, en schade opbrengsten zijn verantwoord onder aftrek van het aandeel van
herverzekeraars en worden verantwoord in het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

Overige bedrijfsopbrengsten
Dit betreffen opbrengsten verantwoord uit verhuur van gebouwen.

Afschrijvingen
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op
basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of actuelewaarde, rekening houdend met een
eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Som der financiele baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde interest.

Belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat v66r belastingen in de
winst-en-verliesrekening, na aftrek van het gebruik van fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande
boekjaren. Hierbij worden de thans geldende belastingtarieven gehanteerd.

Resultaat deelnemingen
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en
financiele beleid, wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende aandeel in het resultaat van
deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij NY Paramaribo Schade Assurantie
Company geldende grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.
Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiele beleid wordt
uitgeoefend, wordt het dividend als resultaat aangemerkt. Yerwerking hiervan vindt plaats onder de
financiele baten en lasten.

Grondslagen voor het overzicht van kasstromen
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de rekening-courant schuld bij de bankier.
Kasstromen in vreemde val uta zijn omgerekend tegen een gemiddelde koers. Koersverschillen,
ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom
uit operationele activiteiten.
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3.5 TOELICHTING OP DE BALANS
Vaste activa
1 Materii!le vaste activa
Bedrijfsgebouwen en
-terreinen
SRD

Computer Inventarissen
hard en
software
SRD
SRD

Vervoermiddelen
SRD

Totaal

SRD

Stand per I januari 20 16
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2016

7.028.280
-1.766.836

884.323
-421.214

645.880
-253.802

1.177.849
-437.929

9.736.332
-2.879.781

------.i.2~

463.1Q2

322 .Q18

132.22Q

6.856.551

-280.932

137.134
-171.709

55.391
-63.040

77.829
-198.380

270.354
-714.061

-142.375

-142.375

60.984

60.984

Mutaties
Investeringen
A fschrij vingen
Desinvesteringen aanschaffings
waarde
Desinvesteringen cumulatieve
afschrijvingen
Desinvesteringen cumulatieve
waardeverminderi ng
Saldo mutaties

-295.745

-295.745
-~8Q . 23 2

-33Q.3W

-1.642

-2QI.242

-82Q.843

7.028.280
-2.047.768

1.021.457
-592.923

701.271
-316.842

1.113.303
-575.325

9.864.311
-3.532.858

Stand per 3 I december 2016
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Cumulatieve waardeverminde
ring
Boekwaarde per 31 december
2016
A fschrij vings percen tages

-295.745

-295.745
428Q.512
Q%- 4-.%

132.182
25%
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2 FinancU!le vaste activa
Deelnemin- Vorderingen Beleggingen Overige vorgen
deringen
op groepsmaatschappij 
en
SRD
SRD
SRD
SRD
Boekwaarde per 1 januari 2016
Resultaat
Rente
Dotatie aan voorziening
Aflossingen verplichting volgend
boekjaar
Yalutaomrekeningsverschillen
Aflossingen Imutaties
Boekwaarde per 31 december
2016

1.812.785
295.729

SRD

4.255.003

1.229.391

11.l32.082
295.729
415.777
23.455

-611.044
-5.358.317
1.026.547
-539.760 10.716.634 -

-315.394
963.384

-6.284.755
1.026.547
11.140.258

2.613.32Q

1.811.381

11.142.Q23

3.834.903
415.777

23.455

2.131.262

Totaal

4.126.42J

31-12-2016
SRD

31-12-2015
SRD

3 Deelnemingen
Deelneming Montes Auri NY
Deelneming Parlico NY

2.131.969

1.807.395
5.390

2.131.262

1.812.185

Boekwaarde per 1 januari
Resultaat

1.807.395
324.574

898.946
908.449

Boekwaarde per 3 1 december

2.131.262

1.801.325

Deelneming Montes Auri NY

Betreft een 100% deelneming. Het maatschappelijk kapitaal, dat geheel is geplaatst en volgestort,
bedraagt SRD 5.000,= De vennootschap is opgericht op 31 mei 2006. Het zichtbaar eigen vermogen per
31 december 2016 bedraagt positiefSRD 2.131 .969,=
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2016
SRD

2015
SRD

Deelneming Parlico NV
Boekwaarde per 1 januari
Resultaat
Dotatie aan voorziening

5.390
-28.845
23.455

24.000
-9.814
-8.796

Boekwaarde per 3 1 december

5.390

Betreft een 80% deelneming. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt SRD 1.500.000. Hiervan is geplaatst
20%. Op de geplaatste aandelen is 10% gestort. De vennootschap is opgericht op 01 februari 20 II.

4 Vorderingen op groepsmaatschappijen
Rekening courant deelneming Montes Auri NV
Lening ulg Montes Auri NV

2.108.960
1.845.291
2.0 17.463 _---'-'1.""'-'59'-'1'"'-'.8'-'.1=2
4.126.423

3.437.103

Boekwaarde per 1 januari
Bijgeschreven rente
Mutaties

1.845.291
249.863
13 .806

9.475.014
480.300
-8.110.023

Boekwaarde per 3 1 december

2.1 08.960 ===!:!
1.g;84~5~.2~9~1

Rekening courant deelneming Montes Auri NV

Lening u/g Montes Auri NV
Boekwaarde per 1 januari
Bij geschreven rente
Aflossingen
Val utaomrekeningsverschi lien
Aflossing volgend boekjaar

1.989.612
1.485.343
165.914
103.843
-553.566
-299.572
1.026.547
699.998
-611.044 _ _-",-,39,-,7..:..:.8=0=0

Boekwaarde per 31 december

2.0 17.463 _==,=,
1.~
59~1~.8!,,!,1 ~2

De rente voor de eurolening en rekening-courant volgens de overeenkomst bedraagt 6% per jaar.
Terzake de looptijd van de RIC vordering zijn geen vaste afspraken gemaakt tussen partijen.
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31-12-2016
SRD

31-12-2015
SRD

5 8eleggingen
Deposito's

9.613.320

4.255.003

4.255.003
12.395.817
16.650.820
-7.037.500

3.586.456
6.554.447
10.140.903
-5.885.900

9.613.320

4.255.003

Deposito's
Boekwaarde per I januari
Mutaties
Aflopende deposito's komend boekjaar
Boekwaarde per 3 I december

Een bedrag ad Euro 200.000 (2 x € 100.000) staat niet ter vrije beschikking en wordt als borg ten
behoeve van de C.B.v.S. aangehouden.

6 Overige vorderingen
Leningen u/g

1.877.381

=:d=1.~22~9d".3u9;,!,,1

Aflossingenkomendboekjaar

1.229.391
963.384
2.192.775
-315.394

788.169
529.352
1.317.521
-88.130

Boekwaarde per 3 I december

1.877.381

1.229.391

Leningen u/g
Boekwaarde per I januari
Verstrekking in boekjaar

Vlottende activa
Vorderingen

7 Debiteuren
Verzekeringsagenten
Basiszorg Overheid

4.789.991
3.279.102
5.417.535
2.964.075
10.207.526
6.243.177
-2.067.361 _ _-.. :. 4.:. .::18=.9"",,9=.3

Voorziening dubieuze debiteuren

5.824.184
Voorziening dubieuze debiteuren
Stand per I januari
Dotatie

418.993
418 .673
1.648.368 _ _ _-=3~2~0

Stand per 3 1 december

2.067.361
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2016

2015

SRD

SRD

8 Rekening-courant Parlico N.V.
Stand per I januari
Mutaties

-738
33 .698

Stand per 31 december

32960

9 Overige vorderingen
Aflopende deposito's komend boekjaar
Nog te ontvangen premies
Nog te ontvangen bedragen

3.299. 188
12.693.430
50.251
31.90 I
745.648 _ _=-37,-,,9-,-,.6=5~1
4.095 .087

13.104.982

10 Overlopende activa
84.928
94.712
629. 114
527.722
13 .009
42.20 I
926.628
53.389
185.502 _ _-,-,10,,-,,0,-,-,.9,-,4~9

Voorraad opgekochte schade materialen auto's
Rente deposito's
Voorschot personeel
Vooruitbetal ingen
Voorraad kantoorbenodigdheden

1.868.373 ===,7~8~9"=f
.7~
8~
1

11 Liquide middelen
Kasgeld
Banktegoeden lokale val uta
Banktegoeden vreemde val uta
Overlopende kruisposten

204.676
206.257
1.877.510
3.084.584
29.791.227
12.818.769
_ _~7-,-,.8=3~4 ___~74~5~.9~5~7
31.881.247
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12 Eigen vermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Stand per 1 januari 2016
Resultaat boekjaar
Vrijval Egalisatie reserve
Vrijval 1at. bel. verplichting
Vrijval gerealiseerde
herwaardering
Stand per 3 1 december 2016

Aandelen
kapitaal

Herwaarderingsreserve

SRD
330.000

SRD
98.333

Egalisatie Aigemene rereserve
serve
algemene
risico's
SRD
SRD
4.102.265
5.793.769
2.067.982
-2.051.132
2.479

93.221
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SRD
10.324.367
2.067.982
-2.051.132
2.479

4.406

-4.406
33Q.QQQ

Totaal

2.Q51.133

7.868.636

1Q.J:l3 .626
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13 Aandelenkapitaal
Het geplaatste en opgevraagd kapitaal bedraagt per eind balansdatum SRD 330.000.
Het verloop in het boekjaar is als voigt geweest.

2016
SRD

2015
SRD

Geplaatst Kapitaal
Aandelen kapitaal
Stand per I januari
Mutaties

330.000

330.000

Stand per 31 december

330.000

33Q.QQQ

In 2003 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden, waarbij
het maatschappelijk 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 I SRD.
14 Herwaarderingsreserve
Stand per I januari
Vrijval gerealiseerde herwaardering

98.333
102.739
____~-4~.4~0~6 ____~-4~.4~0=6

Stand per 31 december

=====9~3~.9~2~7=====9~8~.3~3~3

De herwaarderingsreserve heeft betrekking op de waardering tegen de actuele waarde van het onroerend
goed aan de Henck Arronstraat 117.

15 Egalisatie reserve algemene risico's
2.Q5 1.133 ===4±!.~JQ~2~.2~6~5

Egalisatiereserve algemene risico's

Naar aanleiding van een wetswijziging in de Wet Inkomstenbelasting dient de egalisatiereserve met
ingang van 2016 binnen 2 jaar afgebouwd te worden.
In 2016 is de helft van de egalisataiereserve en de gereserveerde belastingschuld ten gunste van het
resultaat verantwoord.
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2016
SRD

2015
SRD

Egalisatiereserve algemene risico's

Stand per I januari
Toevoeging

4.102.265
4.102.265
2.051.133

Vrijval ten gunste van het resultaat
Vrijval belastinglatentie
Dotatie EAR in 2012

6.500.000
1.804.790
8.304.790
-2.307.525
-1.895 .000

Stand per 31 december

2.051.132

4. IQ2.265

Stand per I januari
Resultaat boekjaar
Correctie Ie dotatie EAR in 2012
Dividend 2015
Afrondingsverschillen
Vrijval van herwaarderingsreserve
Vrijvallatente belastingen

5.793.769
2.067.982

4.406
2.479

3.338.906
882.954
1.895.000
-330.000
24
4.406
2.479

Stand per 31 december

7.868.636

5.123.162

17 Latente belastingverplichtingen
Stand per I januari
Vrijval ten gunste van de algemene reserve

55 .309
-2.479

57.788
-2.479

Stand per 3 I december

52.83Q

55 .3Q9

23.455
34.938.886

20.174.744

34.262.341

2Q. 114.144

16 Algemene reserve

Voorzieningen

Overige voorzieningen
Voorziening deelnemingen
Verzekeringstechnische voorziening

18 Voorziening deelnemingen

Deelneming Parlico N .V.

====~23
~~~
.4 5~
5 =========

Deelneming Parlico NV
Stand per I januari
Dotatie

____~2~3~.4~5~5 __________

Stand per 3 I december

====~2~3~.4~5~5==========
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31-12-2016
SRD

31-12-2015
SRD

19 Verzekeringstechnische voorziening
Premie reserve
Schade reserve

9.206.220
25 .732.666

8.655.736
11 .519.008

34.938.886

20.174.744

Stand per 1 januari
Dotatie

8.655 .736
550.484

7.957.607
698.129

Stand per 31 december

9.206.220

8.655.736

6.530.986
2.561.075
114.159
9.206.220

6.311 .002
2.344.734

Premie reserve

Dit is een voorziening voor het per balansdatum nog niet verdiende
gedeelte van de premies. Het bedrag is als voIgt per activiteit te splitsen:
Motorrijtuigen
Brand
Basiszorg

8.655 .136

Met betrekking tot de motorrijtuigen wordt opgemerkt dat dit de netto premie betreft, namelijk exclusief
omzetbelasting, poliskosten en bijdrage WBF.
Schade reserve
Stand per 1 januari
Dotatie

11.519.008
14.213.658

4.922.578
6.596.430

Stand per 31 december

25.132.666

11.519.008

6.716.215
1.365.773
5.603
17.645.075
25.132.666

5.982.353
670.888
8.281
4.857.487
11.519.009

Dit betreft een voorziening voor de per balansdatum nog
niet afgewikkelde schadeclaims.
De reservering is als voIgt opgebouwd:
Motorrijtuigen
Brand
SOR
BZV
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3 I - 12-20 16

3 I -I 2-20 I 5

SRD

SRD

20 Crediteuren
Crediteuren

194.259

187.575

Crediteuren
Oom reisverzekeringen
Waarborgfonds
Globe hopper afdracht reisverzekeringen
Assuria AZPAS nog afte dragen
Totaal

120.495
31 .876
10.668
30.589
631
I 94 .255[

154.36 I
14.275
9.349
7.605
1.985

181SZ5

21 Afte dragen provisies

2. I 21.653

==±!
1.=!:15"",3~.1~69
~

Belastingen

20.628.951

20.115.981

Inkomstenbelasting
Inkomstenbelasting Egalisatiereserve
Omzetbelasting
Loonbelastingl AOV
Dividendbelasting
Totaal

2.631.1 18
1.951.1 07
1.153.762
2.307.525
12.295.565
12.030.505
4.012.256
3.890.594
536.250 _ _=53"",6=.2=5.::<.. 0
20.628.951
20.115 .981

Afte dragen provisies aan agenten terzake afgesloten verzekeringen

22 Belastingen

Aangezien door derden beslagen zijn gelegd op vorderingen van de Overheid, hebben reeds geruime
tijd geen afdrachten aan de Belastingdienst plaatsgevonden. Inmiddels is door de fiscus een aanzienlijk
bed rag aan rente bijgeboekt. Aangezien het niet aan de vennootschap kan worden toegeschreven dat niet
wordt betaald, stellen 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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23 Overlopende passiva
Rekening-courant
Dividend
Nog te betalen bedragen
Zorg voorzienigenfonds Basiszorg
Yooruit ontvangen premies
Overige bedrij fskosten

2.723

23.709
330.000
5.275

5.275
406.946
322.385
99.512
761.575 _ _-"-,49",, 5,-,-,.7,-, 0=6
1.498~0A- ====<l9~~2~
54.; Q~2

Rekening-courant
Rekening-courant Parlico NY
Rekening-courant Stichting Pensioenfonds NY Parsasco

738
_ _~2~. 7~2~3 _ _~2~2=.9~7~1
====~2~.7~2~
3 ====~2~~~~
3 .7Q9

Rekening-courant Parlico NV
Stand per I januari
Mutaties

13.005
-12.267
738

Stand per 31 december

Rekening-courant Stichting Pensioenfonds NV Parsasco
Stand per I januari
Mutaties
Stand per 31 december
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-20.248

22.971

2.723

22.971
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen
De vennootschap is een tweetal huurovereenkomsten aangegaan, te weten:
I. Kantoorpand (Montes Auri N.V.) voor een bedrag van Euro 6.500 per maand voor onbepaalde tijd.
Opzegtermijn bedraagt 3 maanden.
2. Parkeerterrein (Leger des Heils) voor een bed rag van USD 200 per maand. Het contract had een duur
van 5 jaar en is reeds beeindigd per 30 september 2014. Dit contract wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
3. Op 27 september 2014 is een huurovereenkomst aangegaan met Montes Auri N.V. voor de huur van
het pand aan de Van Drimmelenweg 3 te Lelydorp voor onbepaalde tijd. De huurprijs bedraagt Euro 500
per maand.
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3.6 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING
2016
SRD

2015
SRD

24 Premie- en provisie-inkomen

Motorrijtuigen
Brand
SOR
Basiszorg
Provisie en poliskosten
Provisie inkomsten overige verzekeringsproducten

17.759.133
5.721.526
240.747
13.572.623
-3.370.662
486.589

12.952.506
3.759.434
342.285
9.442.007
-2.546.485
92.537

34.409.956

24.042.284

Motorrijtuigen
Af: Mutatie premiereserve
Totaal

17.979.026
-219.893
17.759.133

13.523.914
-571.408
12.952.506

Brand
Af: Premie herverzekering

7.182.132
-1.245.372
5.936.760
-215.234
5.721.526

4.969.562
-1.083.407
3.886.155
-126.721
3.759.434

240.747
240.747

342.285
342.285

Basiszorg
Af: Mutatie premiereserve
Totaal

13.686.782
-114.159
13.572.623

9.442.007

Af:
Kosten brandpolissen
Provisie Motorrijtuigen
Provisie Brand
Provisies SOR
Provisies Basiszorg
Totaal

-49.500
-1.441.122
-1.468.857
-22.761
-388.422
-3.370.662

-15.505
-1.155.954
-1.053 .636
-20.510
-300.880
-2.546.485

Mutatie premiereserve
Totaal

SOR
Totaal
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31-12-2016
SRD
Provisie inkomsten en overige verzekeringsproducten
Ziektekostenverzekeringen
Reiskosten verzekering
Transportverzekering en overige

31-12-2015
SRD

387.275
53.715
45.599
486.582

51.283
35.683
5.571
22.531

32.Q41.751

23.341.139

11.281.713
107.355
4.279
6.199.656
17.593.003
-545.508
17.047.495
22.000.256
32.Q41.151

8.817.826
1.491.719
43.823
4.110.992
14.464.360
-438.486
14.025.874
9.321.265
23.341.132

SOR
SRD
240.747
-22.761
217.986
217.986
-4.279
213.707

BZV
SRD
13.686.782
-388.422
13.298.360
-114.159
13.184.201
-6.199.656
6.984.545

213.707
-5.985
2Q7.122

6.984.545
- 18.079.987
-11 .Q25 .442

25 Schadelast
Schadelast
Schadelast
Schadeuitkering Motorrijtuigen
Schadeuitkering Brand
Schadeuitkering SOR
Schadeuitkering Basiszorg
Af: Eigen risico en verhaalschade
Bij: Mutatie schadereserve
Totaal Schadelast

Recapitulatie
Premies(minus herverzekering)
Af: Provisie/Kosten
Af: Mutatie premiereserve
Af: Schadeuitkering
Bij: Eigen risicovergoeding
Af: Mutatie schadereserve
Totaal

Motorrijtuigen
SRD
17.979.026
-1.441.122
16.537.904
-219.893
16.318.011
-11.281.713
5.036.298
545.208
5.581.506
-3.238 .532
2.342.214
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Brand
SRD
5.936.760
-1.518.357
4.418.403
-215.234
4.203.169
-107.355
4.095.814
300
4.096.114
-675.752
3.42Q.362
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2016
SRD

2015
SRD

26 Overige baten
Huur opbrengsten

213 ,240 ==~8~4~,7bf~
75

27 Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Overige personeelskosten

3,314,199
2,532,511
127.429
211.843
448,234 _ _=,-,38~9C!.!,2"",2.!!.6
3,889,862

3,133,580

3.314,199

2,529,108
3.403

3.314.199

2,532.511

Lonen en salarissen
Salarissen
Vergoedingen personeel niet in loondienst
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2016
SRD

2015
SRD

Sociale lasten
Medische kosten

96.293

158.680

SOR verzekering
Kinderbijs1ag
Pensioenen

4.436
26.700
127.429

2.928
25.275
24.960
211.843

46.197
32.253
16.360
58.400
186.674
108.350

36.170
27.036
26.446
51.450
149.599
98.525

448.234

389.226

964.734

596.827

280.932
171.709
63.040
198.380
714.061
295.745
-45.072

264.309
120.044
53 .748
149. 120
587.221

964.734

596.827

684.114
113.238
148.897
45 .610
20.004

346.259
40.962
118.192
39.086
18.320

1.011.863

562.812

Overige personeelskosten
Kantinekosten
Opleidings- en stagekosten
Bedrijfskleding
Vervoerstoe1age
Overige personee1skosten
Representatietoe1age

28 Afschrijvingen op materiele vaste activa

Afschrijvingen
Afschrijvingen
Bedrij fsgebouwen
Computers, hard- en software
Inventarissen
Vervoermiddelen
A fwaarderingsoftware
Boekwinst vervoermiddelen

9.606

29 Huisvestingskosten

Huur kantoorruimte/parkeerterrein
Schoonmaakkosten
Water en elektra
Overige huisvestingskosten
Bewakingskosten
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2016
SRD

2015
SRD

30 Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten
Representatiekosten
Reis- en verblijtkosten
Incassokosten
Dotatie dubieuze debiteuren
Giften en donaties
Autokosten
Overige verkoopkosten

328.738
27.247
124.414
-6.147
1.648.368
25.962
206. 183
151.118

315.056
23 .210
29.543
-1.218
2.724
20.524
152.009
97.535

2.505.883

632.383

22.791
88.541
9.330
246.041
97.773
199.522
285.202
92.497
85.590
-3 .204.895
14.712

7.455
84.617
27.337
139.788
78.318
105.795
229.022
56.412
230

-2.062.896

142.818

31 Algemene kosten

Abonnementen en contributies
Accountantskosten
luridische advieskosten/ incassokosten
Commissarissenbe1oning
Automatiseringskosten
Kantoorbenodigheden/drukwerk
Communicatiekosten
Onderhoud kantoor inventaris
Kasverschillen
Vrijval Egalisatie reserve algemene risico's
Overige algemene kosten
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2015
SRD

32 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Overige rentebaten

13 .5 59.437

6.722.311

Overige rentebaten
835 .683
1.004.491
8.366
5.639
12.011.844
4.995.569
150.207
54.151
305.020
525.671
73 .276
30.311
175.041 _ _-,-,10"",6:..:.....4!..!,7L,9

Rente opbrengsten Deposito's
Administratie kosten leningen
Koersverschillen
Rente Agenten
Rente opbrengsten lening ug SRD
Rente opbrengsten lening ug USD
Rente opbrengsten lening ug EURO

13.559.437

6.722.311

33 Rentelasten en soortgelijke kosten
====~5~2~.4~1~
6 ====~2~1~
. 8~3~
9

Bankkosten en betaalde rente

Bankkosten en betaalde rente
38 .232
14.133
_ _~14~.1~8~4 _ _~7~.7~0~6

Betaalde bankkosten
Betaalde bankrente

====~5~2~~
.4 1~
6 ====d2~~.
1 8~3~
9

34 Belastingen
Inkomstenbelasting

-1 .000.766 =========

35 Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
324.574
908.449
-28.846 _ _-,"""18=.6"-'.1,,,-0

Deelneming Montes Auri NV
Deelneming Parlico NV

295 .728 ====,!,!l88!.!o!9~.8~3~
9
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4. OVERIGE GEGEVENS
4.1 Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming

Volgens artikel 15 van de statuten staat de 80% winst ter vrije beschikking van de Aigemene
Vergadering. De overige 20% van de winst komt toe aan de aandeelhouders van aandelen A.

4.2 Voorstel resultaatverwerking

De leiding van de vennootschap stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:
Het resultaat over 2016 ad SRD 2.067.982 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
Oit voorstel dient nog te worden vastgesteld door de Aigemene Vergadering, vooruitlopend hierop is de
voorgestelde resultaatverdeling reeds verwerkt in de jaarrekening 2016 van de vennootschap.
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4.3 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de algemene vergadering van aandeelhouders en de raad van commissarissen van
N.V. Paramaribo Schade Assurantie Company

Verklaring over de jaarrekening 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016
Ons oordeel
Wij hebben dejaarrekening 2016 van N.V. Paramaribo Schade Assurantie Company
gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van N.V. Paramaribo Schade Assurantie Company per 31 december 2016 en van het resultaat
over 2016 in overeenstemming met algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiele verslaggeving.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2016;
2. de winst-en-verliesrekening over de peri ode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiele verslaggeving en
andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaard~n vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Onafhankelijkheid
Wij zijn onathankelijk van N.V. Paramaribo Schade Assurantie Company zoals vereist in de Verordening
inzake de onathankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onathankelijkheidsregels. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als
geheel bepaald op SRD 344.100. De materialiteit is gebaseerd op 1% van de totale opbrengsten. Wij
houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de
gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn.
Wij zijn met de raad van commissarissen overeengekomen dat wij aan de raad tijdens onze controle
geconstateerde afwijkingen boven SRD 100.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze
mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.
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De kernpunten van onze controle
In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het meest
belangrijk waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle hebben wij
met de raad van commissarissen gecommuniceerd, maar vormen geen voIIedige weergave van aIIes wat is
besproken. Wij hebben de kernpunten beschreven met daarbij een samenvatting van de op deze punten
door ons uitgevoerde werkzaamheden.
Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader van de
jaarrekeningcontrole als gehee\. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele kernpunten moeten in
dat kader worden bezien en niet als afzonderIijke oordelen over deze kernpunten .

Premieopbrengsten
Wij hebben tijdens de controle vastgesteld dat de premieopbrengsten voor de brand-,motorrijtuigen- en
zorgverzekeringen juist en voIIedig zijn verantwoord in de jaarrekening.
Op basis van de door ons uitgevoerde werkzaamheden en verkregen controle informatie hebben wij geen
significante bevindingen over de premieopbrengsten zoals verantwoord in de jaarrekening 20 I 6.

Schadedeclaraties
Voor de schadedeclaraties hebben we de procedures van de vennootschap getest met betrekking tot de
schadeuitkeringen en schadereserveringen. Wij hebben de aanwezige interne beheersingsmaatregelen
getest waaronder een periodieke review op risicovoIIe dossiers, mutaties in schadereserveringen en
verrichte uitkeringen, alsmede periodiek door de vennootschap uitgevoerde kwaliteitsreviews op
schadedossiers.
Op basis van de door ons uitgevoerde werkzaamheden en verkregen controle informatie hebben wij geen
significante bevindingen over de schadedeclaraties zoals verantwoord in de jaarrekening 20 I 6.

Koerswinsten
Onze controle was voornameIijk gericht op de juiste verwerking van de koersresultaten op monetaire
posities in vreemde val uta.
Op basis van de door ons uitgevoerde werkzaamheden en verkregen controle informatie hebben wij geen
significante bevindingen over de verwerking van de koersresultaten zoals verantwoord in de jaarrekening
2016.

Verzekeringstechnische voorziening
Wij hebben vastgesteld dat de schadereserveringen juist en voIIedig zijn verantwoord in de jaarrekening.
Ook hebben we vastgesteld dat voor de bepaling van de premiereserve de premies juist zijn toegerekend
per boekjaar.
Op basis van de door ons uitgevoerde werkzaamheden en verkregen controle informatie hebben wij geen
significante bevindingen over de verzekeringstechnische voorziening zoals verantwoord in de
jaarrekening 20 I 6.
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Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:
- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat;
- aile informatie bevat die op grond van algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiele
verslaggeving vereist is.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiele afwijkingen
bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten volgens algemeen aanvaardbare
grondslagen voor financiele verslaggeving en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in
overeenstemming met algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiele verslaggeving.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeen
stemming met algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiele verslaggeving. In dit kader is het
bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude .
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar
werkzaamheden in continu"iteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continurteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beeindigen of als
beeindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continu"iteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiele verslaggeving van de vennootschap.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet aile materiele fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude offouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit be'invloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel. Bij frau de is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken ofhet doorbreken van de
interne beheersing;
- het verkrijgen v~n inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiele verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continu'iteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens
het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continu'iteit
kan voortzetten. Ais wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij
verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in
de jaarrekening. Ais de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een
onderneming haar continu'iteit niet langer kan hand haven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.
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Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing
van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Wij bevestigen aan de raad van commissarissen dat wij de relevante ethische voorschriften over
onafhankelijkheid hebben nageleefd . WU communiceren ook met de raad over aile relaties en andere
zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen bei'nvloeden en over de daarmee verband
houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.
Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van aile zaken die wij met de
raad van commissarissen hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze controleverklaring,
tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer het
niet vermelden in het belang van het maatschappelijk verkeer is.

Paramaribo, II mei 2017

T &H Groep Accoun nts & Belastingadviseurs

A. Mohanlal RA

K.B. Tewarie RA
Partner
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