
JAARVERSLAG 2020



FATUM SCHADEVERZEKERING N.V.
FATUM LEVENSVERZEKERING N.V.
FATUM INVESTMENTS N.V.

Hoofdkantoor / Head office

Noorderkerkstraat 5 - 7, Paramaribo
Telefoon  (+597) 471541
Fax   (+597) 410067

Filialen / Branches

Kwattaweg 405, Paramaribo 
Telefoon  (+597) 465755
Fax   (+597) 530801

Landingstraat 14, Nieuw-Nickerie, district Nickerie 
Telefoon  (+597) 231537
Fax   (+597) 232031

Oost-West Verbinding 51, Meerzorg, district Commewijne 
Telefoon  (+597) 354395
Fax   (+597) 354401

 
E-mail:   fatum@sr.net
Website:  www.fatum-suriname.com



JAARVERSLAG 2020  





5FATUM Jaarverslag 2020

 Inhoudsopgave

Algemene informatie     
Visie, Missie, Profiel    
Vijf jaar geconsolideerde kerncijfers 2020 - 2016
Verslag van de Raad van Commissarissen
Verslag van de Directie

jaarrekening

Geconsolideerde balans per 31 december 2020 na winstbestemming
Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2020  
Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2020   

Toelichting 

Toelichting algemeen      
Toelichting op de geconsolideerde balans  
Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 
Enkelvoudige balans per 31 december 2020 na winstbestemming 
Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2020
Toelichting op de enkelvoudige balans    
Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening 

Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  

English version         

Condensed Annual Report 2020

Vision, Mission and Profile
Consolidated key data 2020 - 2016
Report of the Supervisory Board
Report of the Management
Consolidated Balance Sheet as at December 31, 2020 after profit distribution
Consolidated Profit and Loss Account for the year ended December 31, 2020   

6
7
8
9

11

18
19
20

21
25
31
33
34
35
37

39

43
44
45
47
52
53

Pagina



6 FATUM Jaarverslag 2020

Algemene informatie

Raad van Commissarissen
Ir. M.P. Hindori - voorzitter
Mr. H.L. Henar
M.F. Goede
Ir. M.F.N. Khudabux
Drs. S.M.P.S.F. Tjin-A-Djie 

Directeur
N.W. Lalbiharie

Onderdirecteur
M.V. Parsan, MBA

Sectorleiders en daaraan gelijkgestelden
Mevr. H.G.H. Jadi
Mr. D.Ch. Lala
M.R. Partowihono, MBA
Mevr. R.S. Bissesar-Soemeer, MSc.

Accountant
Lutchman & Co N.V.
An independent member firm of Moore Global Network Limited

Medisch adviseur
Drs. F.C. Chan Pin Jin

Herverzekeringsadviseur
A.I.H. Witteveen

Juridisch adviseur
Mr. S. Mangroelal



7FATUM Jaarverslag 2020

 Visie, missie, profiel

Visie
FATUM is de meest service gerichte financiële dienstverlener voor elke inwoner van Suriname.

Missie 
FATUM biedt zekerheid aan personen en bedrijven. Door de financiële gevolgen van alledaagse risico’s aan ons over 
te dragen, kunnen onze klanten met meer zekerheid ondernemen, wonen, werken, leven en zich ontwikkelen. Wij 
zijn ondernemend, integer en gericht op samenwerking. Wij geven bovendien rekenschap aan de maatschappij waar 
wij deel van zijn.

Profiel 
FATUM is een dynamische financiële dienstverlener met een ruim pakket aan verzekerings- en beleggingsproducten 
voor de Surinaamse markt. De middelen die uit de onderneming worden gegenereerd, worden voornamelijk 
geïnvesteerd in de lokale economie. Wij zijn als oudste verzekeringsmaatschappij in Suriname een stabiele factor en 
een betrouwbare financiële partner. Met de enthousiaste inzet van onze deskundige medewerkers en tussenpersonen 
willen wij uitblinken door de excellente kwaliteit van onze dienstverlening.

Ons handelen wordt bepaald door drie kernwaarden:

Integer    
Het hanteren van sociale en ethische normen die algemeen aanvaard zijn. 
FATUM onderschrijft de tien principes van ‘The Global Compact’. 

Ondernemend
Het vroegtijdig signaleren van  kansen en/of risico’s en op grond hiervan adequaat handelen.
 
Teamwork 
Het gebruikmaken van elkaars kennis en die van partners om een solide resultaat voor de klant te bereiken.

Al 139 jaar  
uw betrouwbare financiële partner 

Wat er ook gebeurt...
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Vijf jaar geconsolideerde kerncijfers 2020 - 2016

Balans          2020     2019     2018     2017     2016
     
Balanstotaal    
Beleggingen    

Verzekeringstechnische- en 
overige voorzieningen  
Eigen vermogen    
     
Resultaten     
     
Bedrijfsopbrengsten     
Premie-inkomen schadeverzekeringen   
Premie-inkomen levensverzekeringen   
Opbrengst beleggingen   
     
Bedrijfskosten     
     
Herverzekeringspremies 
Mutatie technische voorziening   
Netto geleden schade      
Bedrijfskosten (incl. acquisitiekosten)  
          
Winst en winstbestemming 
     

Resultaat technische rekening  
Andere baten/lasten  
Resultaat vóór belasting 
Belasting  
Nettoresultaat

Verdeling van het resultaat
 
- In bedrijf gehouden algemene reserve 
- Dividend      
     
Cijfers per aandeel van 
nominaal SRD 0,025
     
Nettoresultaat  
Dividend  
Eigen vermogen       

1 SRD = Surinaamse Dollar
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Verslag van de Raad van Commissarissen

Aan:  De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van FATUM Schadeverzekering N.V.

Algemeen
Met genoegen informeren wij u over het boekjaar 2020. In het jaarverslag over het boekjaar 2019, dat als gevolg van 
de COVID-19 pandemie uitkwam in januari 2021, maakten wij reeds melding van de impact van de pandemie op 
zowel de maatschappij en het bedrijfsleven.

Het boekjaar 2020 bleek een jaar te zijn met enorme economische uitdagingen; enerzijds werden we als land 
geconfronteerd met de economische crisis en anderzijds werden de maatregelen die wij als organisatie troffen om   de 
impact van de economische crisis te mitigeren, tenietgedaan door de COVID-19 pandemie. Als organisatie hebben 
wij getoond dat wij over voldoende veerkracht en creativiteit beschikken om de vele uitdagingen van het jaar 2020 
het hoofd te bieden. Het aangepaste beleid in 2020 als gevolg van de diverse uitdagingen was gericht op optimale 
consolidering en op een zodanige aanpassing van de organisatie dat wij de klanten optimaal van dienst kunnen zijn.

Hiermee is dan meteen de basis gelegd om de uitdagingen waarmee wij werden geconfronteerd in mogelijkheden 
om te zetten en de organisatie weerbaar te maken. Zo kan in de nabije toekomst gewerkt worden aan verdere groei 
van onze organisatie.

Overleg
In 2020 is er regelmatig overleg geweest tussen de Raad van Commissarissen en de directie, waarbij met name de 
resultaten uit de periodieke interne rapportages, relevante bedrijfs- en marktontwikkelingen alsook de maatregelen 
in verband met de COVID-19 pandemie werden besproken. Extra aandacht werd besteed aan het investerings-, 
beleggings- en debiteurenbeleid dat als gevolg van de economische crisis en de pandemie op diverse punten 
aangescherpt c.q. aangepast diende te worden.

Over de genoemde aandachtspunten heeft de Raad van Commissarissen adviezen uitgebracht. In het huidig 
tijdsgewricht is nadrukkelijk gekeken naar de wenselijkheid van de invoering van een holdingstructuur. Wij zullen 
in 2021 samen met de directie een definitief standpunt terzake innemen. Voorts is in ogenschouw genomen het 
Nationale Risk Assessment; aanvullende compliance maatregelen en de mogelijke gevolgen van aangekondigde 
wetgeving.

Jaarrekening en voorstel winstverdeling
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 29 lid 4 van de statuten is het ons een genoegen om u het volgende te 
berichten over de jaarrekening 2020 van FATUM Schadeverzekering N.V.

Wij hebben de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2020 en de geconsolideerde en enkelvoudige 
winst- en verliesrekening over het boekjaar 2020, alsmede de daarbij behorende toelichting, laten onderzoeken. Wij 
adviseren u de betreffende jaarrekening, die de directie samen met de controleverklaring van de externe accountant 
Lutchman & Co N.V. heeft aangeboden, conform vast te stellen. Deze vaststelling strekt tot décharge van de directie 
voor het bestuur en beheer en van de Raad van Commissarissen voor het door haar uitgeoefende toezicht.

De directie stelt voor om een bedrag van SRD 7.500.000 van de uit de jaarrekening blijkende nettowinst als dividend 
in contanten uit te keren. Met dit voorstel kunnen wij ons verenigen.



10 FATUM Jaarverslag 2020

Benoeming directie
Op 24 december 2020 is tijdens een vergadering van aandeelhouders de voordracht van de heer M. Parsan tot 
statutair directeur van de vennootschap unaniem goedgekeurd. De ingangsdatum van deze benoeming is 1 januari 
2021. Aan de heer M. Parsan wensen wij veel succes toe bij het uitoefenen van zijn werkzaamheden; wij vertrouwen 
erop dat zijn inzet zal bijdragen aan de verdere groei van de onderneming.

Benoemingen raad van commissarissen
In het jaarverslag over het boekjaar 2019 hebben wij reeds melding gemaakt van het aftreden van de commis-
sarissen mr. Ch.A. Calor, mr. A.R. Baarh en prof. dr. R. Lai A Fat†. Wij informeerden u toen ook dat de heren                                   
ir. M.F.N. Khudabux, mr. H.L. Henar en drs. S.M.P.S.F. Tjin-A-Djie zijn benaderd voor het lidmaatschap van de   
raad en dat de “verklaringen van geen bezwaar” van de Centrale Bank van Suriname waren verkregen.

Op de vergadering van aandeelhouders op 7 mei 2021 zijn de heren Henar, Khudabux en Tjin-A-Djie tot de raad 
toegetreden. Bij die gelegenheid heeft de Raad van Commissarissen de heer Ir. M.P. Hindori tot voorzitter gekozen. 
Wij wensen hen veel succes toe en spreken de overtuiging uit dat hun lidmaatschap van de Raad van Commissarissen 
zal bijdragen aan de verdere groei van de onderneming.

De Raad van Commissarissen bedankt de directie voor de wijze waarop zij in het verslagjaar de belangen van de 
vennootschap heeft behartigd. Uiteraard dankt de Raad van Commissarissen ook alle overige medewerkers en 
tussenpersonen voor hun inzet en ondersteuning in het jaar 2020.

Paramaribo, 12 december 2021

Raad van Commissarissen
Ir. M.P. Hindori - voorzitter
Mr. H.L. Henar
M.F. Goede
Ir. M.F.N. Khudabux
Drs. S.M.P.S.F. Tjin-A-Djie
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Verslag van de Directie 

Algemeen
Het is ons een genoegen u het jaarverslag over het boekjaar 2020 van onze organisatie aan te bieden. Gelet op het 
tijdstip van publicatie zal kort worden ingegaan op de in 2020 behaalde resultaten. Ook de ontwikkelingen in 2021 
en de vooruitzichten voor 2022 komen aan de orde.
 
Verkiezingen
Bij de verkiezingen in mei 2020 is de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) met 20 zetels de grootste partij 
gebleken, gevolgd door de Nationale Democratische Partij (NDP) met 16 zetels. De VHP vormde na deze uitslag 
een coalitie met de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP), de Nationale Partij Suriname (NPS) en 
Pertjajah Luhur. In juli 2020 is de regering-Santokhi/Brunswijk geïnstalleerd.
 
Surinaamse economie
In januari 2020 gaf Fitch Ratings ons land de laagste creditrating op vreemde-valuta-schulden, namelijk CCC/C. 
Hiervoor waren twee redenen: ten eerste de afname van de capaciteit om de vele buitenlandse staats-schulden af te 
lossen, vanwege de dalende beschikbare internationale reserve, en ten tweede de wisselkoers, die steeds meer onder 
druk stond. Standard & Poor’s en Moody’s hebben hun creditrating van Suriname aangepast naar CCC/C.

In juli 2020 kreeg Suriname van Fitch Ratings een kredietbeoordeling van ‘RD’ (restricted default), maar niet lang 
daarna is deze rating bijgesteld naar ‘CC’. Deze upgrade volgde op de voltooiing van het ‘verzoek om toestemming’ 
om de hoofdbetalingen van de ‘Afobakadamlening’ opnieuw te plannen en de betalingsvoorwaarden te wijzigen. 
Fitch beschouwt dit verzoek in juli 2020 als de uitvoering en voltooiing van een lastige schuldenherstructurering.  
De beoordeling heeft betrekking op het vermogen van de regering om de lening van USD125 miljoen die in 2019 via 
Oppenheimer Funds is aangegaan, terug te betalen. De ‘CC’-rating betekent dat de situatie dreigend is met weinig 
zicht op herstel.

Wat heeft bijgedragen tot deze upgrade, is dat de in juli 2020 aangetreden regering-Santokhi/Brunswijk de 
kredietbeoordelaar heeft geïnformeerd over haar vastberadenheid om te voldoen aan haar schuldverplichtingen. 
Tegelijkertijd benadrukte deze regering haar voornemens om de overheidsinkomsten te versterken, het over-
heidstekort te verkleinen en toegang te krijgen tot duurzame financiering. Behalve de opwaardering van de 
kredietwaardigheid voor de schuld van USD 125 miljoen (Bond 2023) heeft Fitch ook de obligatielening van                                                        
USD 550 miljoen bevestigd op ‘CC’.

De regering heeft aangegeven dat zij de internationale schuld wil herstructureren waarbij er een voorstel is gedaan 
aan de obligatiehouders van Oppenheimer 1 en 2 om 70% van verlies te nemen op de vordering van USD 770 
miljoen. Ook is gevraagd om een grace period van vier jaar. De eerste afbetaling zou dan eind 2025 plaatsvinden. 
Tevens is gevraagd om de rentepercentages van 10 tot 14% terug te brengen naar 5% tot 6%. Inmiddels is bekend                         
dat de Oppenheimer Crediteurencommissie negatief heeft gereageerd op het voorstel om een schuldkorting van 
70% te geven. De Crediteurencommissie die namens een groot deel van de schuldeisers onderhandelt, stelt dat de 
Surinaamse regering gefaald heeft om te goeder trouw te onderhandelen over de voorwaarden van de schuldsanering 
en dat op basis van de voorstellen die Suriname heeft gepresenteerd geen constructieve onderhandeling kan 
plaatsvinden.

Er is volgens de Crediteurencommissie geen duidelijkheid gegeven over de economische vooruitzichten van het land. 
De regering had aangegeven dat indien de oliebronnen geëxploiteerd zouden worden, het verlies van de schuldeisers 
gecompenseerd zou worden. De schuldeisers vinden dat aan crediteuren wel een positief beeld is gegeven van de 
economische verwachtingen. Vermeldenswaard is dat in het voorstel naar de schuldeisers toe, de regering de steun 
heeft van het Internationaal Monetair Fonds.
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Herstelplan 2020-2022
De regering is inmiddels overgegaan tot de samenstelling en uitvoering van het Herstelplan 2020-2022. Hierin 
zijn de maatregelen en projecten opgenomen, die de economie en financiën in balans moeten brengen en moeten 
herstellen tot het punt waar duurzame groei weer mogelijk is. In totaal zijn 185 maatregelen en projecten opgenomen 
in het Herstelplan.

De overheidsbegroting heeft op dit moment niet voldoende ruimte om alle maatregelen en projecten zelfstandig       
te kunnen financieren. Daarom is externe bijstand gezocht bij diverse donoren en financieringsinstellingen. Voor       
het herstel van de monetaire en fiscale situatie is het Internationaal Monetair Fonds (IMF) benaderd. Inmiddels is 
men op 29 april 2021 gekomen tot een Staff Level Agreement en zal naar alle waarschijnlijkheid op 22 december   
2021 de formele goedkeuring door de Board van het IMF plaatsvinden. Met de IDB en de Wereldbank wordt 
hiernaast gesproken over extra ondersteuning. Door de IDB is er in november 2021 USD 450 miljoen goedgekeurd 
voor ondersteuning aan Suriname.

Het IMF zal, na de goedkeuring op 22 december 2021, USD 690 miljoen in drie jaar tijd beschikbaar stellen aan 
Suriname onder scherpe voorwaarden. Het gaat om een Extended Fund Facility, bestemd voor versterking van 
de monetaire reserve, betalingsbalanssteun en begrotingssteun. Vanaf de ondertekening van de overeenkomst op 
technisch niveau, moet voldaan worden aan enkele voorwaarden.

Zo mag Suriname niet meer monetair financieren. Hierover is een overeenkomst getekend door de minister van 
Financiën & Planning en de Centrale Bank van Suriname. Een ander cruciaal punt voor het IMF is de wisselkoers. 
Het IMF wilt dat deze vrijgelaten wordt, terwijl de regering de wisselkoers beheersbaar wil houden. Er zijn volgens 
de regering negen maatregelen nodig om de wisselkoers te beteugelen, waarvan er drie reeds in uitvoering zijn. 
Inmiddels is men overgegaan tot het vrijgeven van de wisselkoers.

Koersontwikkeling
Na de unificatie van de wisselkoers op 22 september 2020, met een devaluatie van de SRD ten opzichte van de USD 
van ca. 90 procent tot SRD 14,29, is het wisselkoersbeleid van de overheid verder uitgezet. De CBvS heeft bepaald 
dat de wisselkoers zich per 1 maart 2021 mag bewegen binnen een bandbreedte van SRD 14,29 en SRD 16,29. Deze 
koers is per 19 mei 2021 wederom aangepast naar SRD 21,00, vooruitlopend op het vrijgeven van de koers zoals 
door het IMF wordt afgedwongen.

Andere maatregelen m.b.t. het wisselkoersbeleid zijn beschreven in het Herstelplan 2020-2022. Om de wisselkoers 
verder te stabiliseren moeten exporteurs 100 procent van hun exportopbrengsten repatriëren naar Suriname;              
zij mogen die niet aanhouden op bankrekeningen in het buitenland. Ook is er een inwisselplicht van 30 procent 
van exportopbrengsten tegen een wisselkoers binnen de bandbreedte via de CBvS of de algemene banken. De 
ingewisselde deviezen zullen gekanaliseerd worden naar importeurs voor de import van noodzakelijke basis-
goederen en brandstof. Voor exporteurs is de inwisselplicht erg onvoordelig; zodra deviezen voor de import van 
inputs niet tegen dezelfde koers kunnen worden ingekocht, maar tegen een hogere zwartemarktkoers drukt dat zwaar 
op het bedrijfsresultaat. Monitoring en aanpassing van deze beleidsmaatregelen en hun invloed op het bedrijfsleven 
is daarom erg belangrijk.

Inmiddels heeft de Centrale Bank van Suriname voldaan aan de eis van het IMF dat er geen monetaire financiering 
mag plaatsvinden: op 7 juni 2021 liet zij de wisselkoers los en sindsdien wordt gewerkt met een flexibele wisselkoers. 
Hiermee is zij gestart met de uitvoering van een nieuw monetair beleidsraamwerk waarbij niet de wisselkoers maar 
de basisgeldhoeveelheid een beleidsvariabele zal zijn voor de beheersing van inflatie. 

Met dit besluit van de Centrale Bank verviel de ingestelde bandbreedte met een minimum- en maximumverkoopkoers 
voor de USD die op 1 maart 2021 was ingesteld. De CBvS wil op korte termijn een platform voor de valutahandel 
ontwikkelen, waar algemene banken en wisselkantoren op een transparante en geordende wijze vreemde valuta 
zullen kunnen verhandelen. Middels dit valutahandelsplatform zullen de transactievolumes en -koersen die daar 
worden bereikt, worden meegenomen bij de berekening van de gewogen gemiddelde wisselkoersen.

De Surinaamse economie vertoonde in 2020 een inkrimping van 13% (2019: 2,3%) en de jaareinde inflatie bedroeg 
60,8% (2019: 4.2%).
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Belastingmaatregelen
De precaire staat waarin de financiële huishouding van de Staat Suriname momenteel verkeert, noodzaakt de 
regering om fiscale maatregelen door te voeren en zo de problemen met de financiering van het begrotingstekort   
ter hand te nemen. Om haar lopende uitgaven te dekken heeft de overheid derhalve fiscale maatregelen getroffen                          
om de inkomsten te verhogen. Hiertoe behoren onder meer de introductie van de tijdelijke solidariteitsheffing van 
10% onder gelijktijdige wijziging van de Wet Loonbelasting en de Wet Inkomstenbelasting 1922 en de wijziging van 
de Wet Omzetbelasting 1997.

De bedrijfstak
Wetgeving

Conceptwet Toezicht op het Verzekeringsbedrijf
In het jaarverslag over 2019 was reeds medegedeeld dat deze conceptwet met enkele amendementen wederom voor 
commentaar was aangeboden aan de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen. Het is verwachtbaar dat 
de introductie van deze wet grote impact zal hebben op de interne bedrijfsvoering van de verzekeraars, vooral voor 
het agentenbeleid, de vorming van voorzieningen en de maximalisering van de deelname in het aandelenkapitaal van 
een verzekeringsmaatschappij. Van het moment waarop deze wet in werking treedt, kan vooralsnog geen inschatting 
worden gemaakt.

Invoering van de Wet Belasting Toegevoegde Waarde
De regering heeft in het Herstelplan 2020-2022 aangegeven dat het belastingstelsel zal worden aangepast en dat zij 
voornemens is om de Wet Belasting Toegevoegde Waarde per medio januari 2022 in te voeren. Inmiddels is per         
1 oktober 2021 de Omzetbelasting, op de levering van diensten en van goederen die in Suriname zijn vervaardigd, 
aangepast van 8% naar 12%.

Invoering van de Wet Rij- en Voertuigenbelasting
Deze wet, die op 1 januari 2019 is ingevoerd en voor veel kritiek en beroering heeft gezorgd in de gemeenschap, 
wordt door de huidige regering geëvalueerd. Een speciaal ingestelde commissie gaat na welke aanpassingen moeten 
worden doorgevoerd. Ook de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen heeft enkele aanpassingen 
voorgesteld. Ten tijde van de opmaak van dit jaarverslag was er geen rapportage ontvangen van de commissie over 
eventuele aanpassingen.

Het bedrijf
Branche Motorrijtuigen

Als gevolg van de koersaanpassingen in 2020 was het noodzakelijk om de Wettelijke Aansprakelijkheid Motorvoer-
tuigen (WAM) nader te beschouwen. In augustus 2020 zijn de WAM-dekkingen en de daarbij horende premies 
verhoogd. Als gevolg van de koersaanpassingen waren deze verhoogde dekkingen in 2021 reeds achterhaald, waarna 
deze de WAM-dekkingen (en -premies) per 1 september 2021 opnieuw zijn aangepast.

Branche Brand
In 2020 is gecontinueerd met het aanbieden van storm- en rukwindendekking aan zowel particuliere als commerciële 
klanten. Gelet op een toename van deze vorm van schade wordt deze aanvullende dekking als zeer positief ervaren.

Branche Leven & Pensioen
In 2020 bleek de behoefte aan pensioen- en spaarplannen toe te nemen. In 2020 zijn de parameters van deze 
producten opnieuw geëvalueerd; deze zullen op een aantal punten worden aangepast. Wij zijn dan ook voornemens 
om deze producten actiever aan te bieden aan zowel particulieren als bedrijven.

In 2020 zijn de laatste acties uitgevoerd uit het stappenplan ter naleving van de Wet Algemeen Pensioen 2014. Hierbij 
is het personeel aangemeld bij het Algemeen Pensioenfonds (APF) en zijn de opgebouwde pensioenverplichtingen 
van Stichting Pensioenfonds voor de FATUM Schadeverzekering N.V. overgedragen aan FATUM Levensverzekering 
N.V.
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Beleggen en beleggingsopbrengsten
Evenals in 2019 zijn er ook in 2020, vanwege de voortschrijdende economische crisis en de COVID-19 pandemie, 
extra voorzieningen getroffen voor mogelijke oninbare vorderingen. Naast deze extra voorzieningen hebben ook de 
koersaanpassingen voor vreemde valuta het beleggingsresultaat over 2020 sterk beïnvloed. Met name de bestaande 
voorzieningen zijn als gevolg van deze koersaanpassingen toegenomen en de herwaardering van belegde middelen 
heeft geresulteerd in hoge fiscaal ongerealiseerde koerswinsten. Voor deze niet gerealiseerde koerswinsten zijn er 
belastinglatenties gevormd. Het beleggingsresultaat voor 2020 is verbeterd van SRD 134.000 naar SRD 229 miljoen.

Tussenpersonen
In 2020 heeft er een doorlichting plaatsgevonden van onze tussenpersonen om inzicht te krijgen in de bestaande 
profielen. De verkregen informatie zal gebruikt worden om vanaf 2021 het agentenbeleid verder aan te scherpen 
zodat deze belangrijke schakel tussen ons bedrijf en de cliënten een betere bijdrage kan leveren aan de dienstverlening 
en het resultaat van onze onderneming. Zoals eerder gemeld is deze data ook relevant voor het beleid jegens onze 
agenten waarbij het nieuwe automatiseringssysteem en daarbij behorende agentenplatform een belangrijke rol zullen 
vervullen.

Compliance
Ten aanzien van het National Risk Assessment (NRA) dat in 2020 is gehouden kan worden vastgesteld dat het doel 
hiervan is geweest om na te gaan of wij als land zaken aanpakken conform de richtlijnen voor Anti Money Laundering 
(AML) en tegen Terrorismefinanciering (TF). De NRA heeft de risico’s in de financiële en andere sectoren in beeld 
gebracht op onder meer het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en de handel in wapens. 

Suriname zal tijdens de evaluatieronde in het eerste kwartaal van 2022 van de Caribbean Financial Action Task 
Force (CFATF) beoordeeld worden op basis van de implementatie en de effectiviteit van haar wet- en regelgeving 
en de toepassing van de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF). Wij als financiële instelling 
hebben derhalve ook de verplichting om de AML- en TF-regelgeving toe te passen en hieraan specifieke aandacht te 
schenken in onze bedrijfsvoering om te voorkomen dat wij geconfronteerd worden met genoemde risico’s en daarop 
niet tijdig kunnen reageren.

Wij hebben ons reeds voorbereid met de aanname van Compliance Richtlijnen voor de Fatum Groep waarin 
beschreven wordt wat de werkzaamheden van de Compliance Officer moeten zijn om te kunnen bijdragen aan 
toezicht op naleving van de Wet Identificatie Dienstverleners en de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties  binnen 
de Fatum Groep. Voorts is er ook voor de medewerkers een richtlijn opgesteld om het belangrijke identificatieproces 
bij klanten uit te voeren en ongebruikelijke transacties te herkennen. Tevens is een Code of Conduct voorbereid voor 
onze medewerkers als interne integriteitsrichtlijn. 

Verder heeft de directie, in samenspraak met de Raad van Commissarissen (RvC), een handboek voor deugdelijk 
bestuur opgesteld. Dit handboek is ook van belang voor verscherpt toezicht door de RvC die ook een bijdrage levert 
aan de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten dat op alle gebieden conform wet- en regelgeving en integriteitsnormen 
haar activiteiten uitoefent. 

Covid-19 Pandemie
In verband met COVID-19 heeft de organisatie een bedrijfsprotocol opgesteld met de maatregelen die het bedrijf 
en onze medewerkers in acht dienen te nemen. Voorts is er een Crisisplan opgesteld dat in werking treedt zodra wij 
onze bedrijfsvoering als gevolg van maatregelen zoals lockdown niet op de gebruikelijke wijze kunnen voortzetten, 
waardoor het nodig is zoveel mogelijk vanuit huis te werken.

Ook is voor de continue bewaking van de COVID-19 situatie een werkgroep ingesteld die rechtstreeks aan de 
directeur rapporteert. Verder hebben wij binnen de organisatie alle medewerkers gevraagd om gebruik te maken 
van de mogelijkheid om zich te laten vaccineren. Dit heeft erin geresulteerd dat ons voltallig personeel thans is 
gevaccineerd.
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Kantoren/Distributienetwerk
Hoofdkantoor Paramaribo - filialen Nickerie / Commewijne / Kwatta

In 2020 zijn er verder maatregelen getroffen om de in 2018-2019 ingezette decentralisatie van werkzaamheden op de 
filialen verder uit te bouwen. Dit gebeurde niet alleen in het kader van het verbeteren van de dienstverlening, maar 
ook als gevolg van de COVID-19 pandemie, die maakt dat veel klanten en tussenpersonen gebruik willen maken van 
de filialen om zo de drukte van de binnenstad en het hoofdkantoor te vermijden.

Iso-certificering
Tijdens de hercertificerings-audit die in november 2020 heeft plaatsgevonden, is gebleken dat onze organisatie 
geen noemenswaardige tekortkomingen had. De externe auditor heeft enkele aanbevelingen gedaan, met name ter 
verbetering van processen als communicatie en tussentijdse audits.

Organisatie en medewerkers
Om onze klanten optimale dienstverlening te kunnen garanderen, zijn er ook in 2020 diverse interne en externe 
trainingen verzorgd voor ons personeel.

Jubilarissen
In het verslagjaar 2020 mochten wij vier jubilarissen huldigen. De dames A. Ramlal-Persaud, S. Premchand en                   
S. Ramnarain vierden hun 25-jarig dienstverband en de heer K. Saridjo zijn 12½ jarig dienstverband. Wij spreken onze 
waardering uit voor hun trouwe inzet en feliciteren hen nogmaals met het bereiken van deze mijlpalen.

Mevrouw C. Reid vierde op 30 juli 2020 haar 60ste verjaardag. Na een dienstverband van 38 jaar mag zij nu genieten 
van een welverdiend pensioen. Wij danken mevrouw Reid voor haar jarenlange plichtsgetrouwe inzet.

In memoriam
Mede namens de Raad van Commissarissen vervullen wij de droeve plicht in dit jaarverslag ook melding te maken 
van het heengaan van oud-commissaris de heer Prof. Dr. Rudi Lai-A-Fat. 
Prof. Dr. Rudi Lai-A-Fat is op 17 februari 2021 heengegaan en op 27 februari 2021 ten grave gedragen. 
De heer Lai-A-Fat heeft als commissaris in de periode juli 2005 tot ultimo 2019 zijn krachten aan onze vennootschap 
gegeven. Zijn kennis en kunde maar bovenal zijn stabiele persoonlijke uitstraling hebben nadrukkelijk aan versteviging 
van de positie van de FATUM in de Surinaamse samenleving bijgedragen. Wij hebben het als een voorrecht ervaren 
dat deze grote zoon van Suriname deel van de FATUM-familie geweest is.

De bijdrage van oud-commissaris Lai-A-Fat zal nimmer door ons vergeten worden en wij wensen daarom onze dank 
en dankbaarheid aan hem en zijn gezin ook nadrukkelijk kenbaar te maken.

Verwachtingen
In het boekjaar 2021 zijn we, zoals vermeld, geconfronteerd met de negatieve ontwikkelingen in onze economie alsook 
gevolgen van de COVID-19 pandemie. Helaas zijn er ten tijde van de opmaak van dit jaarverslag nog uitdagingen, 
zowel wat de economie betreft als rond de ontwikkeling van de pandemie. 

Ook in 2022 blijft de focus van onze organisatie gericht op het “consolideren” waarbij met name het premie-inkomen, 
de schadeafwikkeling, het beleggingsgebeuren en de incassoproblematiek constant zullen worden gemonitord en waar 
nodig het beleid zal worden bijgestuurd. In 2021 zijn we gestart met de vernieuwing van ons automatiseringssysteem 
die moet leiden tot verbetering van de customer-experience en efficiëntie en tot verhoging van de productiviteit. Na 
de oplevering van dit systeem in 2022 kunnen zowel de medewerkers en tussenpersonen als de klanten gebruikmaken 
van een geïntegreerd digitaal verzekeringsplatform.

In 2020 en 2021 hebben wij mogen vernemen dat Suriname beschikt over grote olievoorraden, dit blijkt uit de diverse 
vondsten in ons kustgebied. In 2022 wordt besloten of tot productie zal worden overgegaan. Wanneer wordt gekozen 
voor exploitatie, zal dit leiden tot groei van de Surinaamse economie en tot verbetering van de levensstandaard in 
Suriname. Voor ons als organisatie betekent dit dat wij ook onze visie dienen aan te passen en samen met andere 
stakeholders moeten nagaan op welke wijze wij hierop kunnen inspelen. De spin-off zal breed zijn waarbij de behoefte 
aan kapitaal en verzekeringsproducten zal toenemen.
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Onze dank
Wij betuigen bijzondere dank aan onze medewerkers, waartoe wij ook onze tussenpersonen rekenen, voor de 
getoonde inzet en loyaliteit in het afgelopen boekjaar. Aan onze cliënten zeggen wij nadrukkelijk dank voor hun 
vertrouwen in onze dienstverlening.

Paramaribo, 12 december 2021

N.W. Lalbiharie
Algemeen directeur
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Geconsolideerde balans per 31 december 2020
   na winstbestemming 

              

Activa                     2020                         2019
Beleggingen        
Onroerende goederen    
Overige financiële beleggingen   
        
Vorderingen        
Vorderingen uit directe verzekeringen en beleggingen     
Vorderingen gelieerde maatschappijen 
Overige vorderingen   
    
Overige activa        
Bedrijfsmiddelen   
Liquide middelen    
    
Overlopende activa    
Overlopende opbrengsten  
        
Totale activa  

Passiva    
Groepsvermogen      
Aandelenkapitaal   
Herwaarderingsreserve      
Algemene reserve              
              

Voorzieningen         
        
Langlopende schulden        
Participaties van deelgerechtigden in 
het FATUM Suriname Fund     
Verplichtingen pensioen- en spaarplannen    

Kortlopende schulden        
Schulden aan kredietinstellingen     
Te betalen schaden     
Schulden aan gelieerde maatschappijen
Overige schulden      
       

Overlopende passiva           
         
Totale passiva

31.563
462.324

5.766
20.649

9.109

33.003
30.327

 
 
 
 
 
 
 
 

5
30.759

222.052

56.081
  10.749

73.870
19.684

-
38.141

 
493.887

35.524

63.330

78.689

671.430
 
 
 
 
 
 

252.816

218.623

66.830

131.695
     

       1.466

671.430

31.563
310.965

1.967
5.574
1.506

30.481
102.798

5
30.759

128.180

32.773
  9.409

62.808
10.470
46.514
50.884

342.528

9.047

133.279

22.666

507.520

158.944

134.399

42.182

170.676

      1.319

507.520

Raad van Commissarissen
Ir. M.P. Hindori - voorzitter
Mr. H.L. Henar
M.F. Goede
Ir. M.F.N. Khudabux
Drs. S.M.P.S.F. Tjin-A-Djie

Directie
N.W. Lalbiharie
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening 
   over 2020

             2020           2019
Bedrijfsopbrengsten               
Verdiende premies  
Opbrengst beleggingen           
             
        
Bedrijfskosten           
Schadelasten          
Bedrijfskosten    
        

Resultaat technische rekening               
Andere financiële baten (en lasten)   
Resultaat vóór belasting      
Belasting       

Resultaat ná belasting       
        
Winstverdeling        
Dividend in contanten      
(Onttrekking)/toevoeging algemene reserve   
        

34.640
229.136

20.628
21.145

263.776

41.773

222.003
 -43.416
178.587
-77.268

101.319

7.500
93.819

101.319

40.565
     134

8.990
23.179

40.699

32.169

8.530
 -6.333

2.197
  -990

1.207

7.000
-5.793
1.207

Raad van Commissarissen
Ir. M.P. Hindori - voorzitter
Mr. H.L. Henar
M.F. Goede
Ir. M.F.N. Khudabux
Drs. S.M.P.S.F. Tjin-A-Djie

Directie
N.W. Lalbiharie
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht 

 
               2020          2019
  
Kasstroom uit operationele activiteiten  
Resultaat vóór belasting    
Belasting   
Resultaat ná belasting    
Afschrijvingen    
Herwaardering beleggingen minus beleggingsreserve   
Vermeerdering voorzieningen  
Mutatie kortlopende schulden, exclusief bankkrediet   
Mutatie vorderingen       
      
Kasstroom uit investerings- en 
beleggingsactiviteiten  
Investeringen en verstrekkingen in:  
Belegde middelen   
Bedrijfsmiddelen          
     

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Langlopende schulden, exclusief bankkrediet 
Bankkrediet    
Mutatie overige bezittingen  
Dividend     
      
  
Saldo kasstroom
Liquide middelen 1 januari
Liquide middelen 31 december   

Bovenstaand kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenoemde indirecte methode. Alleen die mutaties zijn 
verwerkt die een wijziging in de liquide middelen tot gevolg hebben gehad.  Het effect van valutaverschillen op de 
saldi van liquide middelen die in vreemde valuta worden aangehouden is als koersverschil in het resultaat verwerkt.

178.587
 -77.268
101.319

2.017
-228.408

84.224
23.827

    61.851
44.830

 

77.049
      -4.539

72.510

24.648 
-35.452

-171.507
-7.500

-189.811
 

-72.471
102.798
30.327

2.197
  -990
1.207
1.581
3.199

17.553
62.903

    6.241
92.684

-17.078
      -888
-17.966

-14.060
25.786

3.755
-7.000
8.481

83.199
19.599

102.798

Raad van Commissarissen
Ir. M.P. Hindori - voorzitter
Mr. H.L. Henar
M.F. Goede
Ir. M.F.N. Khudabux
Drs. S.M.P.S.F. Tjin-A-Djie

Directie
N.W. Lalbiharie
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Toelichting algemeen 

Algemeen
FATUM Schadeverzekering N.V. is een naamloze vennootschap naar Surinaams recht en is gevestigd aan de 
Noorderkerkstraat 5-7 te Paramaribo, Suriname. 
FATUM Schadeverzekering is de moedermaatschappij van FATUM Levensverzekering N.V. (100%) en FATUM 
Investments N.V. (100%).

De jaarrekening is opgesteld door de directie van de vennootschap in overeenstemming met algemeen aanvaarde 
grondslagen voor financiële verslaggeving. In oktober 2017 is de Wet op de jaarrekening van kracht geworden. 
Deze wet omvat verplichtingen met betrekking tot het opmaken van jaarrekeningen, controle en rapportering 
in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (full IFRS of IFRS SME). Vanwege de 
vele praktische problemen waarmee het Surinaamse bedrijfsleven reeds geruime tijd en momenteel nog wordt 
geconfronteerd, zijn in een werkgroep (onder meer vertegenwoordigers van de Overheid, Suriname Chartered 
Accountants Institute en VSB-ASFA) voorstellen uitgewerkt om nieuwe data vast te stellen voor de invoering van 
IFRS. Tijdens het overleg zijn ook de groottecriteria (klein, middelgroot, groot) besproken, deze zullen worden 
aangepast. De verplichte invoering van IFRS zal naar verwachting met 1 tot 2 jaar worden uitgesteld.

De jaarrekening 2020 zal ter vaststelling worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Toegepaste standaarden en continuïteit
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, 
uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Grondslagen voor consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen FATUM Schadeverzekering N.V. en haar 100% dochter-
ondernemingen FATUM Levensverzekering N.V. en FATUM Investments N.V., tezamen aangeduid als de FATUM 
Groep.

De enkelvoudige balans, winst- en verliesrekening en de toelichting is in dit jaarverslag apart opgenomen. Het 
FATUM Suriname Fund wordt, zijnde een beleggingsproduct van FATUM Investments N.V., niet als afzonderlijke 
entiteit in de consolidatie betrokken. De door FATUM Investments N.V. uitgegeven participaties in het FATUM 
Suriname Fund worden als schuld in de jaarrekening verwerkt. Anderzijds worden de vergoeding van interest en 
waarde mutaties aan de deelgerechtigden, het FATUM Suriname Fund toekomende beleggingen, die allen eigendom 
zijn van de FATUM Groep, als bezittingen in de geconsolideerde balans opgenomen.

Ingaande 1 januari 2016 wordt onderscheid gemaakt naar onroerend goed aangehouden als belegging en dat voor 
eigen gebruik. Op onroerend goed aangehouden als belegging wordt niet afgeschreven. Waardestijgingen als gevolg 
van periodieke herwaardering komen in beginsel ten gunste van het resultaat als indirecte beleggingsopbrengsten, 
rekening houdend met latente belastingverplichtingen. Vanwege de omvang van de waardestijgingen zijn 
de waardestijgingen van deze beleggingen in onroerend goed in 2016 ten gunste van het eigen vermogen 
(herwaarderingsreserve) gebracht, rekening houdend met latente belastingverplichtingen. De herwaarderingsreserve 
voor onroerend goed aangehouden als belegging is afzonderlijk opgenomen.

Vreemde valuta waarderingsgrondslagen
Activa en passiva in vreemde valuta worden op balansdatum omgerekend naar lokale valuta tegen de onderstaande 
koersen per balansdatum. Baten en lasten uit hoofde van transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen 
de koersen op transactiedatum. De verschillen verband houdende met wijzigingen van wisselkoersen worden 
afzonderlijk in de winst- en verliesrekening verwerkt onder het hoofd ‘Andere financiële baten en lasten’.
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De voor de omrekening naar lokale valuta gebruikte koersen per balansdatum zijn als volgt:

              2020           2019
            
             SRD           SRD
     US-dollar (USD)     14,29          7,52
     Euro (EUR)      16,58          8,42

Schattingen, aannames en veronderstellingen
Voor het opmaken van deze jaarrekening zijn schattingen, aannames en veronderstellingen gehanteerd die van 
invloed zijn op verantwoorde bedragen. Dit betreft in het bijzonder de waardering van de onroerende goederen 
en beleggingen naar marktwaarde, de deelnemingen, de vordering uit directe verzekeringen en te betalen 
schaden. De schattingen, aannames en veronderstellingen die zijn gemaakt, zijn gebaseerd op marktgegevens, 
kennis, ervaring uit het verleden en andere factoren die onder de gegeven omstandigheden als redelijk worden 
beschouwd. De werkelijke resultaten kunnen echter afwijken van de gemaakte schattingen. Schattingen, 
aannames en veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Schattingswijzigingen worden verwerkt in de 
periode waarin de schattingen worden herzien indien de wijzigingen alleen op deze periode betrekking hebben. 
Indien de schattingswijziging tevens betrekking heeft op toekomstige perioden vindt wijziging prospectief 
plaats in de hiervoor relevante perioden. Eventuele bijzonderheden ten aanzien van schattingen, aannames en 
veronderstellingen zijn hierna opgenomen bij de toelichtingen op balans en winst- en verliesrekening.

Waarderingsgrondslagen

Algemene waarderingsgrondslagen
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hierna een andere waarderingsgrondslag 
wordt vermeld. Waar nodig is een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht.

Specifieke waarderingsgrondslagen
Onroerende goederen
De onroerende goederen worden gewaardeerd tegen de actuele waarde. De actuele waarde van de onroerende 
goederen in vreemde valuta worden omgerekend naar lokale valuta tegen de per balansdatum geldende koers. 
Het vermogenssurplus voortvloeiende uit de vermelde herwaardering wordt na aftrek van een voorziening voor 
latente belastingverplichtingen van 36% toegevoegd aan de ‘Herwaarderingsreserve belegging vastgoed’ onder het 
eigen vermogen. De voorziening voor latente belastingverplichtingen is opgenomen onder ‘Voorzieningen’. Over 
onroerende goederen voor beleggingsdoeleinden wordt niet afgeschreven.

Overige financiële beleggingen
De overige financiële beleggingen betreffen beleggingen in hypothecaire leningen, obligatielening, effecten, leningen 
op schuldbekentenis alsook termijndeposito’s.

Met uitzondering van de effecten, worden de overige financiële beleggingen gewaardeerd tegen de nominale waarde 
onder aftrek van een eventuele voorziening wegens oninbaarheid. 

De binnenlandse en buitenlandse aandelen worden gewaardeerd tegen de beurskoers waar de aandelen genoteerd 
staan. Veranderingen in de waarde van de aandelen ten opzichte van de vorige verslagperiode worden als 
beleggingsopbrengsten verwerkt, waarbij geen rekening wordt gehouden met latente belastingverplichtingen. 

Overlopende rente en dividend worden tegen de nominale waarde opgenomen onder de post ‘Overlopende activa’.
 
Vorderingen
De hieronder opgenomen vorderingen uit directe verzekeringen hebben betrekking op tussenpersonen uit hoofde 
van afgesloten verzekeringen en leningen uitgegeven op schuldbekentenis zijn opgenomen tegen de nominale 
waarde verminderd met een voorziening voor oninbaarheid waar nodig.

Bedrijfsmiddelen
Bedrijfsterreinen en -panden 

De bedrijfsterreinen en -panden zijn onroerende goederen in eigen gebruik en worden gewaardeerd tegen de actuele
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waarde verminderd met lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur. De actuele 
waarde van de onroerende goederen in vreemde valuta  worden omgerekend naar lokale valuta tegen de per 
balansdatum geldende koers. Het vermogenssurplus voortvloeiende uit de vermelde herwaardering wordt onder 
aftrek van een voorziening voor latente belastingverplichtingen van 36% opgenomen als ‘Herwaarderingsreserve 
overig vastgoed’, onder het eigen vermogen. De onderhavige voorziening voor latente belastingverplichtingen 
wordt opgenomen onder ‘Voorzieningen’. Bedrijfsgebouwen worden in 20 jaar lineair afgeschreven en over de 
bedrijfsterreinen wordt er niet afgeschreven.

In aanbouw zijnde bedrijfspanden worden gewaardeerd tegen de kostprijs en worden tot aan de ingebruikname als 
onderhanden investering verwerkt.

Bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen, zijnde bedrijfsvoertuigen, automatiseringsapparatuur en inventarissen worden gewaardeerd 
tegen aanschafwaarde verminderd met lineaire afschrijvingen gebaseerd op de economische levensduur van de 
objecten. Het afschrijvingspercentage bedraagt voor bedrijfsvoertuigen, automatiseringsapparatuur en inventarissen 
respectievelijk 20%, 33 1/3% en 10% per jaar.

Liquide middelen
De liquide middelen betreffen kas- en direct opvraagbare banktegoeden en zijn gewaardeerd tegen de nominale 
waarde. De onder de liquide middelen begrepen vreemde valutategoeden zijn gewaardeerd tegen de per balansdatum 
geldende koersen. De verschillen in verband met wijzigingen van wisselkoersen worden afzonderlijk in de winst- en 
verliesrekening verwerkt onder de post ‘Andere financiële baten en lasten’.

Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve

De herwaarderingsreserve wordt onderscheiden in:
• Herwaarderingsreserve belegging vastgoed
• Herwaarderingsreserve overig vastgoed

De herwaarderingsreserve is ontstaan als gevolg van waardefluctuaties van onroerende goederen. Het bedrag van 
de herwaardering, zijnde het verschil tussen de boekwaarde op basis van de actuele waarde en de boekwaarde 
op basis van de verkrijgingsprijs, is na aftrek van een voorziening voor latente belastingverplichtingen onder de 
herwaarderingsreserve opgenomen. 

 
Algemene reserve

De algemene reserve ontstaat uit toevoegingen uit resultaatbestemming en correcties, terwijl er met goedvinden van 
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ook onttrekkingen daaruit kunnen plaatsvinden voor het uitkeren 
van dividend. 

Voorzieningen
Verzekeringstechnische verplichtingen

De voorziening voor verzekeringstechnische verplichtingen wordt actuarieel becijferd volgens de netto-methode, 
zijnde de verzekeringstechnische waarde van de toekomstige uitkeringen verminderd met de contante waarde 
van de toekomstige premies. De vaststelling van de voorziening heeft plaatsgehad met inachtneming van een 
rekenrente van 4% en de sterftetafel mannen en vrouwen 2010-2013. De aldus berekende voorziening voor 
verzekeringsverplichtingen is vermeerderd met een voorziening voor administratiekosten, gebaseerd op 0,25% 
van de contante waarde van het verzekerd kapitaal voor premievrije en koopsommen verzekeringen en 5% van de 
voorziening voor verzekeringstechnische verplichtingen tegen premiebetaling.

In het kader van de solvabiliteitstoetsing van de vennootschap worden met ingang van het boekjaar 2012 de 
voorziening voor verzekeringstechnische verplichtingen verhoogd met een voorziening aanpassing sterfte 
grondslagen, een voorziening renterisico en een opslag voor weerstandvermogen van 7,5% van de basisvoorziening. 

Om rekening te houden met het risico van langleven, dat wil zeggen stijging van de verplichtingen indien de 
sterftegrondslagen zich voor de lijfrente/spaarverzekeringsportefeuille op nadelige wijze zouden ontwikkelen, is een 
leeftijdscorrectie van -5 jaar toegepast op de sterftecijfers. De reserve renterisico is gebaseerd op de nadelige effecten 
voor de portefeuille als geheel als het reële rendement met 2% daalt.
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Pensioen
De pensioenvoorziening is gevormd voor het verhoogd actuarieel risico in verband met beperkte ouderdom van de 
levenportefeuille.

Voorziening latente belastingverplichtingen
FATUM Schadeverzekering N.V. en FATUM Levensverzekering N.V.
Vanwege tijdelijke verschillen tussen de waardering op basis van fiscale grondslagen en de waardering in de 
jaarrekening wordt een voorziening voor latente belastingverplichtingen gevormd tegen het geldend nominale 
inkomstenbelastingtarief van 36%.

Actieve latente belastingen worden opgenomen indien compensabele verliezen bestaan, waarbij het waarschijnlijk 
is dat er voldoende toekomstige fiscale winst beschikbaar zal zijn, waarmee deze verliezen kunnen worden 
gecompenseerd en dat deze verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut. 

Voor het verschil tussen de bedrijfseconomische en de fiscale waardering van overige financiële beleggingen 
(aandelen) is geen latente belastingverplichting opgenomen, omdat er in de “foreseeable future” geen sprake is van 
een voornemen om de aandelen te vervreemden.

Onverdiende premiereserve
De onverdiende premiereserve betreft een voorziening voor het nog niet verdiende gedeelte van de geboekte premie 
van aangevangen en nog niet verstreken risicotermijnen verminderd met de provisie. De voorziening wordt 
vastgesteld op basis van het zogeheten ‘1/24  systeem’. 

Langlopende schulden
De waarde van de hieronder opgenomen participaties van deelgerechtigden in het FATUM Suriname Fund is tot 
stand gekomen door verwerking, voor zover van toepassing, van agio c.q. disagio op de inleggelden in de diverse 
valuta klassen. De in vreemde valuta genoteerde participaties zijn gewaardeerd tegen de balanskoers. Het 
waarderingsverschil is tezamen met de nominale rentevergoeding op de participaties in het resultaat verwerkt onder 
het hoofd ‘Financiële baten en lasten’. De nominale inleg van de deelgerechtigden in alle klassen van het FATUM 
Suriname Fund en het rendement zijn gegarandeerd door de FATUM Groep.

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Te betalen schaden

De te betalen schaden betreffen een verplichting voor de per balansdatum nog niet afgewikkelde schaden. De 
vaststelling is geschied hetzij post voor post, hetzij als benadering hiervan op grond van ervaringscijfers. Voorts 
zijn, voor zover redelijkerwijs te schatten, voorzieningen getroffen voor gevallen maar nog niet vastgestelde schaden. 

Overige activa en passiva
Tenzij anders vermeld zijn de overige activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling
De premies, provisies en schaden zijn verantwoord onder aftrek van het aandeel van herverzekeraars en worden 
tezamen met de opbrengst uit beleggingen verantwoord in het boekjaar waarop zij betrekking hebben. De kosten 
worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan 
het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de 
verwachte economische levensduur. Op aanschaffingen gedurende het jaar wordt naar tijdgelang afgeschreven.

Belastingen over het resultaat van het boekjaar omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en 
verrekenbare belastingen en latente belasting. Belasting over het resultaat wordt in de winst-en-verliesrekening 
verantwoord. Daarbij wordt rekening gehouden met fiscaal vrijgestelde posten en niet aftrekbare bedragen, 
alsmede correcties op de belasting over eerdere boekjaren.
 
Latente belastingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de fiscale waarden van activa en 
verplichtingen en de boekwaarden daarvan in de jaarrekening. Latenties worden berekend op basis van 
geldende belastingtarieven.
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Toelichting op de geconsolideerde balans

Algemeen: de bedragen opgenomen in de toelichting zijn afgerond op een veelvoud van duizend SRD, tenzij anders vermeld.

Beleggingen
De beleggingen zijn als volgt onderverdeeld:
              2020                       2019

Onroerende goederen
Overige financiële beleggingen

 
Onroerende goederen
Onder de onroerende goederen zijn opgenomen de twee kantorencomplexen aan de Henck Arronstraat. 
Voor een toelichting omtrent de waardering van de onroerende goederen wordt verwezen naar de waarderings-
grondslagen.

Overige financiële beleggingen
De post overige financiële beleggingen is
als volgt opgebouwd:          2020                        2019

Hypothecaire leningen 
Obligatielening              
Effecten      
Leningen op schuldbekentenis                
Termijndeposito’s                       
  

Hypothecaire leningen
De hypothecaire leningen zijn verstrekt onder zekerheid van eerste hypotheek en zijn opgenomen tegen nominale 
waarde onder aftrek van een eventuele voorziening wegens oninbaarheid. De interestpercentages van de per 
balansdatum uitstaande hypothecaire vorderingen in SRD variëren tussen de 17% en 23% per jaar en van de 
uitzettingen in vreemde valuta tussen de 9,5% en 14% per jaar.

Obligatielening
Met ingang van 15 mei 2020 is de bestaande investering in Staatsolie obligaties van USD 300.000 uitgebreid met 
USD 200.000 tot USD 500.000. Ingaande 15 mei 2020 bedraagt het rentepercentage 7,50%.

Effecten
De effecten betreffen binnenlandse en buitenlandse aandelen. De toename van de effectenportefeuille heeft 
betrekking op de uitbreiding van de deelname in het aandelenkapitaal van de Hakrinbank N.V. De koerswaarde 
mutatie wordt ten gunste of ten laste van het resultaat onder het hoofd ‘beleggingsopbrengsten’ verwerkt.
 
Leningen op schuldbekentenis
Het rentepercentage van leningen op schuldbekentenis beloopt voor SRD en leningen in vreemde valuta respec-
tievelijk 13% tot 23% en 9% tot 15% per jaar.

31.563
462.324
493.887

31.563
310.965
342.528

139.451
7.209

156.893
4.387

 154.384
462.324

90.928
2.290

136.289
4.623

  76.835
310.965
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Termijndeposito’s
De onder dit hoofd opgenomen beleggingen in schatkistpapier, termijndeposito’s en spaarrekeningen luidende in 
lokale valuta renderen tussen de 6,5% en 12,5% per jaar. De eveneens onder dit hoofd opgenomen vreemde valuta 
termijndeposito’s zijn belegd tegen rentepercentages van 1,9% - 2,0% per jaar. Het rendement op het schatkistpapier 
bedraagt 6,0% per jaar.
 
Van de totale deposito belegging is een bedrag van SRD 1.840 duizend afgezonderd aangehouden bij De 
Surinaamsche Bank N.V. ter voldoening aan het solvabiliteitsvoorschrift van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) 
voor het verzekeringsbedrijf; slechts na schriftelijke toestemming van de CBvS kan dit afgezonderd bedrag worden 
aangesproken.

Vorderingen
Vorderingen uit directe verzekeringen 
Vordering op gelieerde maatschappijen
Overige vorderingen 
 

Vorderingen uit directe verzekeringen
Agentensaldi     
Af: voorziening voor oninbare vorderingen

De achterstallige vorderingen uit voorgaande jaren tot en met het boekjaar 2019 zijn geheel voorzien tot een bedrag 
van SRD 1.423 duizend. Daarnaast is voor de mogelijk oninbare vorderingen van het boekjaar 2020 een voorziening 
getroffen van SRD 467 duizend; in totaal SRD 1.890 duizend.

Vordering op gelieerde maatschappijen
De vordering op gelieerde maatschappijen betreft een vordering op SUVAM N.V. en Multi Bouw & Beheer N.V. 
De vordering op Multi Bouw & Beheer N.V. is in 2020 financieel afgewikkeld.

De vordering op SUVAM N.V. is ontstaan bij de afwikkeling van de schuld aan SUVAM N.V. in het boekjaar. Over 
deze vordering wordt er jaarlijks 12,5% rente vergoed over het gemiddeld uitstaand saldo.
 
Overige vorderingen
Deze post heeft betrekking op personeelsvoorschotten, leningen aan tussenpersonen, vooruitbetaalde her-
verzekeringspremies en een vordering uit de afwikkeling van opgenomen leningen op schuldbekentenis. 

Overige activa

Bedrijfsmiddelen 
Liquide middelen      

2019

1.967
5.574
1.506
9.047

2020

5.766
20.649
  9.109
35.524

2019

3.337
-1.370
1.967

2020

7.656
  -1.890

5.766

2020

33.003
30.327
63.330

2019

30.481
102.798
133.279
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5
-
-

      -
      5

17.402
-
-

          -
17.402

13.357
-
-

          -
13.357

127.716 
54

101.319
  -7.500

221.589

158.943 
54

101.319
   -7.500
252.816

149.226
15.511

1.207
   -7.000
158.944

Aandelen-
kapitaal

Herwaarderingsreserve
Belegging      Overig
vastgoed       vastgoed

Algemene 
reserve 

Totaal Totaal

Bedrijfsmiddelen
Hieronder zijn opgenomen: 

Bedrijfspanden    
Bedrijfsvoertuigen  
Automatiseringsapparatuur 
Inventarissen

De bedrijfspanden zijn tegen brandschade verzekerd voor USD 4,1 miljoen en automatiseringsapparatuur en 
inventarissen voor USD 500 duizend.

Liquide middelen
De samenstelling van deze post ziet er als volgt uit:               
 
Kastegoeden 
Banktegoeden 
 
 
 
De kas- en banksaldi staan ter vrije beschikking van de vennootschap.

Overlopende activa
De samenstelling van deze post is als volgt:

Overlopende beleggingsopbrengst van effecten 
Overlopende beleggingsopbrengst van hypotheken 
Overlopende beleggingsopbrengst van leningen u/g 
Overlopende beleggingsopbrengst van termijndeposito’s 
Contributie pensioen- en spaarplan  
Verhuurde gebouwen

Groepsvermogen
Het maatschappelijk en geplaatst kapitaal bestaat uit 200.000 aandelen elk groot SRD 0,025 nominaal. 
Het verloop in het groepsvermogen kan als volgt worden weergegeven:

                                    
       2020           2019

Stand per 1 januari  
Correctie voorgaande jaren 
Resultaat boekjaar
Dividenduitkering            

2020
 

860
29.467
30.327

2019

1.934
100.864
102.798

2020

27.983
711

3.639
    670

33.003

2019

28.952
415
397

    717
30.481

2020

-
61.739

722
15.483

-
    745

78.689

2019

128
18.846

577
1.892

478
     745
22.666
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Voorzieningen
Deze post betreft de voorziening voor verzekeringstechnische verplichtingen, pensioenen, latente belastingver-
plichtingen en onverdiende premiereserve.

Het verloop in de voorzieningen is als volgt:          

Stand begin van het jaar 
Toevoeging /(onttrekking) in het jaar 
Stand einde van het jaar 

Verzekeringstechnische verplichtingen 
De verzekeringstechnische verplichtingen zijn actuarieel berekend en hebben betrekking FATUM Levensverzekering 
N.V.

Pensioenvoorzieningen 
Als gevolg van de overname van de rechten en plichten van Stichting Pensioenfonds voor de FATUM Schade-
verzekering N.V. door FATUM Levensverzekering N.V. zijn naast technische voorzieningen ook voorzieningen 
getroffen voor aanvullende toelagen tot SRD 12.776 duizend. De technische voorzieningen en de voorziening voor 
aanvullende toelagen hebben betrekking op de gepensioneerden van FATUM Schadeverzekering N.V. en de toelagen 
voor de voormalige actieve deelnemers welke bij het Algemeen Pensioenfonds (APF) zijn aangemeld.

Voorziening latente belastingverplichtingen
Vanwege tijdelijke verschillen tussen de waardering op basis van fiscale grondslagen en de waardering in de 
jaarrekening is een voorziening voor latente belastingverplichtingen opgenomen tegen het inkomstenbelastingtarief 
van 36%, met uitzondering van de verschillen in waardering van effecten.

De latente belastingverplichtingen hebben voornamelijk betrekking op:

• De verplichting betreffende het verschil tussen de bedrijfseconomische en de fiscale waardering van belegging 
in onroerende goederen en overige onroerende goederen onder bedrijfsmiddelen van SRD 48,8 miljoen;

• Fiscale voorzieningen tot een bedrag van SRD 87,3 miljoen gevormd in verband met bijzondere (her-) 
verzekeringsrisico’s;

• De fiscale voorziening voor pensioenverplichtingen (IAS 19) van SRD 27,2 miljoen is in 2020 ten laste van het 
fiscaal resultaat geboekt, de belastinglatentie is ook vrijgevallen;

• Koerswinsten inzake financiële beleggingen in vreemde valuta tot een bedrag van SRD 307,0 miljoen, zijn geen 
onderdeel van het fiscaal resultaat, terwijl deze koerswinsten in de jaarrekening ten gunste van het resultaat 
zijn gebracht.

Onverdiende premiereserve
De premiereserve heeft betrekking op de onverdiende premies van aangevangen en nog niet verstreken risico-
termijnen verminderd met provisies.

Langlopende schulden
De samenstelling van deze post is als volgt:

Participaties van deelgerechtigden in het 
FATUM Suriname Fund (FSF)
Verplichtingen pensioen- en spaarplannen

     2019

116.846
17.553

134.399

         2020

134.339
  84.284
218.623

  2020

56.081
  10.749
66.830 

2019

32.773
  9.409
42.182
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Het verloop in participaties van de deelnemers in FSF is als volgt:
(in duizenden SRD)

          2020            2019

      SRD klasse   USD klasse  EUR klasse   Totaal    SRD klasse   USD klasse   EUR klasse   Totaal
        
Beginsaldo 
Aantrekking 
Uitbetaling 
      
Herwaardering                   
Eindsaldo       
        

De deelname kan door deelgerechtigden in beginsel worden opgezegd, nadat een deelgerechtigde de participaties 
minimaal 6 maanden in bezit heeft gehad, tenzij anders overeengekomen.  Na opzegging volgt in beginsel terugkoop 
door FATUM Investments N.V., tenzij naar het oordeel van de beheerder sprake is van bijzondere omstandigheden 
zoals verwoord in het prospectus van FSF.

De inleggelden in de verschillende valuta klassen zijn gewaardeerd tegen de koersen per balansdatum voor coupures 
van 1.000 voor SRD en 100 voor USD en Euro participaties.

Verplichting pensioen- en spaarplannen 
De verplichting uit hoofde van de pensioen- en spaarplannen bestaat uit de netto bedragen van Food and Agriculture 
Industries N.V. (voormalig SBBS) en individuele pensioen- en spaarplannen vermeerderd met de verschuldigde 
rente per balansdatum.

Kortlopende schulden
De samenstelling van deze post is als volgt:       2020          2019

Schulden aan kredietinstellingen  
Te betalen schaden
Schuld aan gelieerde maatschappij 
Overige schulden

Schulden aan kredietinstellingen
Betreffen rekening-courantfaciliteiten alsmede kortlopende investeringskredieten waarvoor specifieke hypothecaire 
dekking en overige zekerheden zijn verstrekt. 

Te betalen schaden

Te betalen schaden 
Af: aandeel herverzekering 
Te betalen schaden eigen rekening 

De te betalen schaden en daarmede samenhangende herverzekeringsaandeel hebben voornamelijk betrekking op de 
branches brand en motorrijtuigen verzekering.

1.727
-

  -117
1.610
        -
1.610

21.226
- 

  -8.296
12.930
          -     
12.930

24.240
-

  -5.774
18.466

 -233                    
18.233

47.193
-

 -14.187
33.006

 -233                      
32.773

1.610
-

  -70
1.540
        -
1.540

12.930
- 

  -1.545
11.385
10.873     
22.258

18.233
-

  -2.416
15.817

   16.466                    
32.283

32.773
-

 -4.031
28.742
27.339
56.081

62.808
10.470
46.514

  50.884
170.676

73.870
19.684

-
  38.141
131.695

  2019
 

32.470
-22.000
10.470

   2020

57.084
-37.400
19.684



30 FATUM Jaarverslag 2020

Schuld aan gelieerde maatschappij
De schuld aan de gelieerde maatschappij SUVAM N.V. is in het boekjaar afgewikkeld. Bij de afwikkeling van de 
schuld is deze omgeslagen in een vordering op SUVAM N.V.

Overige schulden
Hieronder zijn opgenomen:
 
Schulden uit verzekeringen 
Belastingen 
Overige te betalen schulden  
 
  

Onder ‘Schulden uit verzekeringen’ zijn opgenomen herverzekeringspremies en schadeverzekeringen alsmede af te 
dragen toeslagen waarborgfonds uit hoofde van de motorrijtuigenverzekering. 

Onder de ‘Belastingen’ zijn opgenomen de per saldo nog af te dragen omzetbelasting en te betalen inkomsten- en 
loonbelasting en sociale premies.

Onder ‘Overige te betalen schulden’ zijn voornamelijk opgenomen vooruitontvangsten, waarborgsommen  en te 
betalen rente aan deelnemers in het FATUM Suriname Fund.

Overlopende passiva
Deze post betreft professionele dienstverleners.

  2019
 

1.462
18.076

  31.346
50.884

    2020

3.962
13.980
 20.199
38.141



31FATUM Jaarverslag 2020

 

Algemeen: de bedragen opgenomen in de toelichting zijn afgerond op een veelvoud van duizend SRD, tenzij anders vermeld.

Verdiende premies
 
FATUM Schadeverzekering N.V.   
Brutopremie 
Herverzekeringspremie 
Mutatie technische voorziening    
Verdiende premie 
   
FATUM Levensverzekering N.V.   
Brutopremie 
Mutatie technische voorziening   
Verdiende premie 
   
 

Beleggingsresultaten
De netto opbrengst beleggingen in SRD en uitgedrukt in een percentage van het belegd kapitaal is als volgt 
samengesteld:

   

Netto-opbrengst beleggingen 

De beleggingsresultaten zijn ten opzichte van 2019 in belangrijke mate toegenomen. In 2020 hebben de aanpassingen 
van de vreemde valuta koersen geresulteerd in een positief beleggingsresultaat van SRD 229 miljoen.

Schadelasten
De schadelasten per saldo zijn als volgt samengesteld:
 
FATUM Levensverzekering N.V. 
FATUM Schadeverzekering N.V. 

Bedrijfskosten

Acquisitiekosten 
Personeelskosten 
Afschrijvingen 
Overige bedrijfskosten  
 

   2019 
 

  57.794
-15.354 

    489
42.929

 

3.613
 -5.977
  -2.364

40.565 

  2020

60.603
-22.827
  -2.647
35.129

3.465
 -3.954
     -489

34.640

2019          %

134      0,04

2020       %

   229.136        59,3

 2019

250
8.740
8.990

  2020 

855
19.773
20.628

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

2019  

4.772
12.714

1.581     
   4.112
23.179

2020 

3.132
8.724
2.017

  7.272
21.145
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Andere financiële baten en (lasten)

Rente / koersresultaat participaties in 
het FATUM Suriname Fund
Vrijval exploitatieresultaat voorgaande jaren
FATUM Suriname Fund
Rente op pensioen- en spaarplannen 
Bankrente en kosten
Koersresultaten 
 

                                 

Gebeurtenissen na balansdatum

Koersbeleid
Een van de eisen welke het Internationaal Monetair Fonds heeft gesteld voor het verlenen van monetaire steun aan 
de Centrale Bank van Suriname is dat de wisselkoers voor vreemde valuta losgelaten dient te worden en op basis van 
vraag en aanbod tot stand dient te komen.
De Centrale Bank van Suriname heeft aan deze eis voldaan door op maandag 7 juni 2021 de wisselkoers los te laten 
en hierna te werken met een flexibele wisselkoers. Hiermee is gestart met de uitvoering van een nieuw monetair 
beleidsraamwerk waarbij niet de wisselkoers, maar de basisgeldhoeveelheid een beleidsvariabele zal zijn voor de 
beheersing van inflatie. 

Met dit besluit van de Centrale Bank van Suriname komt de ingestelde bandbreedte met een minimum- en 
maximumverkoopkoers voor de USD die op 1 maart 2021 was ingesteld, te vervallen. Inmiddels is er een platform 
voor de valutahandel ontwikkeld, waarop algemene banken en wisselkantoren op een transparante en geordende wijze 
vreemde valuta verhandelen. De transactievolumes en -koersen op dit platform zullen ook worden meegenomen 
voor de berekening van de gewogen gemiddelde wisselkoersen.
 
Downgrading en wisselkoersaanpassingen
Vanwege de sterke toename van de overheidsuitgaven en de stijging van de schuldenlast, de verminderde 
financieringsflexibiliteit en de afnemende externe liquiditeit hebben de ratingbureau’s FitchRatings, Standard & 
Poor’s en Moody’s in 2020 en het eerste kwartaal 2021 de kredietwaardigheid van Suriname naar beneden bijgesteld. 
De ratings duiden op een grote bezorgdheid dat Suriname bij ongewijzigde omstandigheden niet in staat zal zijn, 
zijn schulden terug te betalen. Deze ontwikkelingen, in combinatie met de Covid-19 situatie en de economische- en 
valutacrisis, noopten de Centrale Bank van Suriname de wisselkoersen aan te passen, hetgeen ertoe heeft geleid dat 
de Surinaamse dollar (SRD) aanzienlijk is gedevalueerd ten opzichte van de Amerikaanse dollar (USD) en de Euro.
 
Belastingmaatregelen
De precaire staat waarin de financiële huishouding van de Staat Suriname momenteel verkeert, noodzaakt de regering 
om fiscale maatregelen door te voeren om de problemen met betrekking tot de financiering van het begrotingstekort 
ter hand te nemen. Om haar lopende uitgaven te dekken heeft de overheid derhalve fiscale maatregelen getroffen om 
de inkomsten te verhogen. Hiertoe behoren onder meer de introductie van de tijdelijke solidariteitsheffing van 10% 
onder gelijktijdige wijziging van de Wet Loonbelasting en de Wet Inkomstenbelasting 1922 en de wijziging van de 
Wet Omzetbelasting 1997. De vennootschap verwacht dat de impact van deze belastingmaatregelen niet significant 
zal zijn op haar prestaties en haar financiële resultaten.

  2019 

-2.008

1.914
-405

-4.966
    -868
-6.333

     2020 

-28.984

-
-615

-5.154
  -8.663
-43.416



Algemeen: de bedragen opgenomen zijn afgerond op een veelvoud van duizend SRD.
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Enkelvoudige balans per 31 december 2020 
   na winstbestemming

Activa                      2020         2019
Beleggingen        
Onroerende goederen
Deelnemingen 
Overige financiële beleggingen                
           
Vorderingen        
Vorderingen uit directe verzekeringen      
Vordering op gelieerde maatschappijen     
Vordering op groepsmaatschappijen  
Overige vorderingen        
        
Overige activa        
Bedrijfsterreinen en -panden
Overige bedrijfsmiddelen      

Liquide middelen        
          
Overlopende activa          
 
Totale activa       

Passiva    
Eigen vermogen     
Aandelenkapitaal 
Herwaarderingsreserve belegging vastgoed      
Herwaarderingsreserve overig vastgoed       
Algemene reserve        
                    

Voorzieningen         
        
Schulden       
Schulden aan kredietinstellingen
Te betalen schaden
Schulden aan groepsmaatschappijen
Schuld aan gelieerde maatschappijen 
Schulden uit verzekeringen
Belastingen
Overige schulden        
        
Overlopende passiva             
         
Totale passiva       

31.563
34.838

365.787

5.766
20.649

5.459
  8.986

27.983
  5.020
33.003
27.172

 
 

432.188

 

40.860

60.175
61.874

595.097

31.563
15.898

246.580

1.967
5.574
3.697
1.383

28.952
  1.528
30.480

100.217

294.041

12.621

130.697
  16.905

454.264

5
17.402
13.357

222.052

 

73.870
19.684
17.353

-
3.962

14.280
18.096

 
 
 
 

252.816

193.570 
 
 
 
 

147.245
      1.466
 
595.097

5
17.402 
13.357

128.180

62.808
10.470
25.181
46.514

1.462
18.365

  28.381

158.944

101.029

193.181
    1.110    

454.264



Algemeen: de bedragen opgenomen zijn afgerond op een veelvoud van duizend SRD.
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Enkelvoudige winst- en verliesrekening 
   over 2020

Bedrijfsopbrengsten                     2020        2019  
            
Verdiende premies          
Opbrengst beleggingen            
            
Schadelasten

          
Bedrijfskosten
Acquisitiekosten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten

Af: doorberekend naar dochter-
maatschappijen
      
Resultaat technische rekening                  
Resultaat deelnemingen
Andere financiële baten en (lasten)

Resultaat vóór belasting        
Belasting         

Resultaat na belastingen      
        

37.651
 -8.740
 28.911

15.354
13.557
-3.748
-7.613

2.196
        -989

1.207

  42.929      
-5.278 

   

4.235
8.497
1.581
3.970

18.283

-2.929

 
224.780

  -19.773
 205.007

 17.117
187.890

6.271
-15.574

178.587
    -77.268

 101.319

    35.129
  189.651

   

2.638
7.968
2.017
7.823

20.446
 

-3.329



Algemeen: de bedragen opgenomen in de toelichting zijn afgerond op een veelvoud van duizend SRD, tenzij anders vermeld.
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Toelichting op de enkelvoudige balans

Algemeen
De deelnemingen zijn gewaardeerd tegen de netto vermogenswaarde. De overige grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling van de enkelvoudige balans zijn gelijk aan de grondslagen die zijn vermeld in de toelichting op de 
geconsolideerde balans.

Deelnemingen
Het verloop van twee deelnemingen is als volgt:

FATUM Levensverzekering N.V.   
- Saldo begin van het jaar 
- Resultaat lopend jaar    
- Saldo einde van het jaar

FATUM Investments N.V. 
- Saldo begin van het jaar
- Resultaat lopend jaar
- Saldo einde van het jaar
- Voorziening deelneming

Overige financiële beleggingen
De post overige financiële beleggingen is 
als volgt opgebouwd:
   
Hypothecaire leningen 
Effecten
Leningen op schuldbekentenis 
Termijndeposito’s, schatkistpapier en spaarrekeningen

Vorderingen uit directe verzekeringen

       2019

 
19.689
 -3.791
15.898

-924
      43
   -881
    881

-

15.898

    2020

15.988
 18.940
34.838

-881
-12.669

   -13.550
13.550

-

34.838

      2019

60.715
107.187

4.046
  74.632
246.580

       2020

102.604
108.347

3.596
  151.240
365.787

  2020

5.766

2019

1.967
Betreft agentenvorderingen onder aftrek van een eventuele 
voorziening voor oninbaarheid van SRD 1.890 duizend.
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Overige vorderingen
    2020

8.986

2019

    1.383

Deze post heeft betrekking op personeelsvoorschotten, 
leningen aan agenten, vooruitbetaalde herverzekerings-
premies en een vordering uit de afwikkeling van opge-
nomen leningen op schuldbekentenis. 

Liquide middelen 
De hieronder opgenomen kas- en banksaldi staan ter 
vrije beschikking van de vennootschap. 

Overlopende activa
Hieronder zijn de overlopende beleggingsopbrengsten opgenomen.

Eigen vermogen
Voor een toelichting op het eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

Voorzieningen
De voorzieningen zijn als volgt:

Premiereserve
Latente belastingverplichtingen 
Voorziening deelneming

 
                     
 
Schulden aan kredietinstellingen 

Te betalen schaden

      2020

   73.870

2019

   62.808

      2020

   19.684

2019

   10.470

      2020
    

27.172

2019

  100.217

      2020
 

20.482
   159.237     

13.551
193.570

2019

17.879
     82.269

     881
101.029

Als dekking voor kredietfaciliteiten bij de kredietin-
stellingen heeft de vennootschap hypothecaire en 
secundaire zekerheden verstrekt. 

De te betalen schaden hebben voornamelijk betrekking 
op de branches brand- en motorrijtuigenverzekering. 
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Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening

Algemeen: de bedragen opgenomen in de toelichting zijn afgerond op een veelvoud van duizend SRD, tenzij anders vermeld.

Verdiende premies
De specificatie is als volgt:

Bruto premie-inkomen
Herverzekering 
Premie eigen rekening 
Mutatie technische voorziening   
Verdiende premies 

Opbrengst beleggingen
De beleggingsresultaten alsmede de gemiddelde rendementspercentages zijn als volgt:

      

Opbrengst hypothecaire leningen
Voorziening hypothecaire leningen

Dividend opbrengsten (effecten) 
Koerswaarde mutatie 
     
     
Rente lening op schuldbekentenis 
Voorziening leningen op schuldbekentenis 

Rente deposito’s, spaargelden en schatkistpapier 

Subtotaal
Herwaardering hypotheken
Herwaardering leningen                         
Herwaardering deposito’s
Verhuuropbrengst na aftrek van exploitatiekosten
Netto beleggingsresultaat

   2020

60.603
-22.827
37.776
-2.647

35.129

   2019

57.794
-15.354
42.440

       489
42.929

  2019 

13.513
-32.488
-18.975

3.166
3.067
6.233

158
      -
158

    3.753
______

-8.831
-
-
-

     3.553
-5.278

        %

19,2
-46,1
-26,9

3,1
   3,1

6,2

4,8
      -

4,8

8,7
____

-3,8

____
 -2,3

  2020

76.972
-78.843

-1.871

1.540
   704  
2.244

319
      -
319

    5.431
______

6.123
109.383

920
71.852

     1.373
189.651

        %

19,2
-46,1

-2,3

1,4
   0,7

6,2

4,8
      -

4,8

8,7
____

2,0

____
 65,0
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Schadelasten
De schadelasten zijn als volgt samengesteld:
 
Bruto schade 
Herverzekeringsuitkeringen   
Netto schade 
Mutatie technische verplichtingen 
Schadelasten 

Bedrijfskosten
De bedrijfskosten zijn als volgt samengesteld:

Acquisitiekosten 
Personeelskosten 
Afschrijvingen 
Diensten van derden 
Huisvestingskosten 
Kantoorkosten 
Productiekosten 
Overige algemene kosten 

Af: doorbelast aan dochtermaatschappijen

Resultaat deelnemingen
                     
FATUM Levensverzekering N.V.
FATUM Investments N.V.

2019

11.034
   -924
10.110
 -1.370
   8.740

2019

4.235
8.497
1.581
2.182

674
740

1.226
    -852
18.283
 -2.929
15.354

2019

-3.791
      43

 -3.748

2020

18.940
-12.669

 6.271

2020

11.603
-1.068
10.535
 9.238

   19.773

2020

2.638
7.968
2.017
2.774
2.074
1.781
1.373

    -179
20.446
 -3.329
17.117
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Overige gegevens

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan:  De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van FATUM Schadeverzekering N.V.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van FATUM Schadeverzekering N.V. (“de vennootschap”) te Paramaribo, 
gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van de vennootschap per 31 december 2020 en van het resultaat en de kasstromen 
over 2020 in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening bestaat uit: 
1. de geconsolideerde balans per 31 december 2020; 
2. de geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2020; 
3. het geconsolideerde kasstroomoverzicht over 2020; 
4. de toelichtingen met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen; 
5. de enkelvoudige balans per 31 december 2020; 
6. de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2020; en
7. de toelichting op de enkelvoudige balans en winst- en-verliesrekening. 

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd in overeenstemming met de door onze beroepsorganisatie uitgevaardigde 
controlestandaarden. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van FATUM Schadeverzekering N.V. zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels. 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. 

Benadrukking van aangelegenheden
Wij vestigen de aandacht op de in de toelichting opgenomen paragraaf ‘Gebeurtenissen na balansdatum’ waarin het 
volgende wordt vermeld:
• Koersbeleid
• Downgrading en wisselkoersaanpassingen
• Belastingmaatregelen

Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheden.

Overige aangelegenheden 
• FATUM Investments N.V., 100% dochter van de vennootschap, heeft met de Centrale Bank van Suriname 

afgesproken om de activiteiten van FATUM Suriname Fund af te bouwen en over te dragen aan FATUM 
Schadeverzekering N.V., naar planning uiterlijk in 2023.

• De vennootschap heeft in 2020 met aangepast beleid moeten inspelen om de negatieve effecten als gevolg van de 
COVID-19 pandemie en de gevolgen van de economische en valutacrisis met betrekking tot de prestaties en de 
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financiële resultaten van de vennootschap, op te vangen. Op de datum van deze jaarrekening zijn er nog 
uitdagingen, zowel wat de economie betreft als rond de ontwikkeling van de pandemie.

Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheden.

Benadrukking van de basis voor financiële verslaggeving
In oktober 2017 is de Wet op de jaarrekening van kracht geworden. Deze wet verplicht rechtspersonen tot 
gebruikmaking van wettelijk voorgeschreven verslaggevingsstandaarden bij het opmaken van jaarrekeningen vanaf 
het boekjaar 2020 (grote rechtspersonen) respectievelijk 2021 (kleine rechtspersonen). Meerdere stakeholders 
hebben in 2020 een verzoek ingediend om de ingangsdatum van deze wet uit te stellen. Het Ministerie van Financiën 
ondersteunt dit verzoek. De jaarrekening 2020 van de vennootschap is opgesteld in overeenstemming met algemeen 
aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag overige informatie, die bestaat uit: 
• Algemene informatie 
• Visie, Missie, Profiel 
• Vijf jaar geconsolideerde kerncijfers 2020 - 2016 
• Verslag van de Raad van Commissarissen 
• Verslag van de Directie

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de overige informatie met de jaarrekening 
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de overige informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de overige informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in controlestandaard 720. 
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden.

Met uitzondering van het verslag van de Raad van Commissarissen is de Directie verantwoordelijk voor het opstellen 
van de overige informatie in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de Directie en de Raad van Commissarissen 
voor de jaarrekening

De Directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming 
met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. In dit kader is de Directie verantwoordelijk voor 
een zodanige interne beheersing die de Directie 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 de Directie afwegen of de vennootschap in staat is om haar werkzaam-
heden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de Directie de jaarrekening 
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de Directie het voornemen heeft om de vennootschap 
te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

De Directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap 
haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

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 alle materiële fouten en fraude ontdekken. 
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten 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 beïnvloedt 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 door onze beroepsorganisatie uitgevaardigde controle-
standaarden, 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 fraude 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 of het doorbreken van de interne beheersing;

• het verkrijgen van 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 vennootschap;

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren 
van de redelijkheid van schattingen door de Directie en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

• het vaststellen dat de door de Directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling 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 vennootschap haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. 
Als 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. Als 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 vennootschap haar continuïteit niet langer kan handhaven;

• 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.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het 
toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit 
te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van 
de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een 
controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.

Wij communiceren met de met governance belaste personen 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 tevens aan de met governance belaste personen dat wij de relevante ethische voorschriften over 
onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met hen over alle relaties en andere zaken die 
redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om 
onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Paramaribo, 12 december 2021

Lutchman & Co N.V.
An independent member firm of Moore Global Network Limited

Namens deze en was getekend, 
Drs. M.R.A. Lutchman CA, RA
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Vision, Mission and Profile

Vision
FATUM is the most service-oriented financial services provider for every resident of Suriname.

Mission
FATUM offers security to private individuals and businesses. By transferring the financial consequences of everyday 
risks to us, our customers are able to pursue their lives in terms of business, home, work and personal development 
with greater peace of mind. We undertake our activities in a spirit of entrepreneurship, integrity and teamwork, 
while always taking account of the local communities in which we are active.

Profile 
FATUM is a dynamic financial services provider that offers a wide range of insurance and investment products to the 
Suriname market. Customer-entrusted funds are primarily invested in the local economy. As the oldest insurance 
company in Suriname, we are a stable factor and a trusted financial partner. Drawing on the enthusiastic efforts of 
our expert employees and intermediaries, we aim to distinguish ourselves by the excellent quality of our service.

Our actions are guided by three core values:

Integrity 
Adhering to generally accepted social and ethical standards. 
FATUM endorses the ten ‘Global Compact Principles’

Entrepreneurship
Identifying opportunities or potential risks at an early stage and responding effectively.
 
Teamwork 
Benefiting from each other’s knowledge and that of partners to achieve a solid result for the customer.

More than 139 years 
your reliable financial partner 

Whatever happens...
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37.50

919.04
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507,520
342,528
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57,794
3,613

      134
61,541

15,354
5,488
8,990

23,179
53,011

8,530
(6,333)

2,197
   (990)

1,207
-

7,000

6.04
35.00

794.72

404,845
328,649
116,846
149,226
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3,846
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14,303
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-
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-
35.00
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Key Data 2020 - 2016

Balance sheet       2020     2019     2018     2017     2016
     
Total Assets    
Investments    
Insurance and other provisions  
Shareholder’s equity         
    
Income statement
         
Income 
General premium income    
Life premium income  
Investment income   
    
Operating expenses     
     
Reinsurance premiums    
Movement in insurance provision     
Claims paid     
Commissions and expenses  
     
Profit and profit distribution
     
Operational result     
Other income/(expenses)   
Profit before taxes            
Taxes    
Distributable net profit  
- Addition to other reserves   
- Dividend      

Data per share of SRD 0.025 
nominal value
     
Net profit            
Dividend        
Shareholder’s equity         

2 SRD = Suriname Dollar
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Report of the Supervisory Board 

To:  the Annual General Meeting of Shareholders of FATUM Schadeverzekering N.V.

General
We are pleased to provide you with information about the financial year 2020. In the Annual Report 2019, which 
due to the COVID-19 pandemic was released in January 2021, we reported on the impact of the pandemic on both 
society at large and the business community.

The financial year 2020 proved to be one of enormous economic challenges. On the one hand, we as a country were 
faced with an economic crisis. On the other, the measures we took as an organisation to mitigate the impact of the 
economic crisis were negated by the COVID-19 pandemic. We, as an organisation, have demonstrated that we have 
the resilience and creativity to meet the many challenges 2020 threw at us. The policy adaptations in 2020 in response 
to  the various challenges were aimed at the optimal consolidation and adaptation of the organisation in a way that 
best serves our customers.

This immediately laid the foundation for turning the challenges we faced into opportunities and for making the 
organisation more resilient. This will allow us to work on the further growth of our organisation in the near future.

Meetings with the Management Board
The Supervisory Board and the Management Board met on a regular basis in  2020 to discuss periodic internal 
reports, relevant corporate and market developments, and measures in response to the COVID-19 pandemic. Extra 
attention was paid to investment and credit policy, which needed to be tightened up and/or adjusted in various 
respects due to the economic crisis and the pandemic.

The Supervisory Board issued advisory opinions on the aforementioned issues. Specific consideration was given in 
2020 to the introduction of the holding company structure, the National Risk Assessment, additional compliance 
measures, and the potential impact of announced legislation.

Financial statements and proposed profit appropriation
In fulfilment of the provisions of Article 29(4) of the Articles of Association, we are pleased to inform you as follows 
with respect to the 2020 financial statements of FATUM Schadeverzekering N.V.

We commissioned an audit of the consolidated and separate balance sheets as at 31 December 2020 and the 
consolidated and separate income statements for the financial year 2020, as well as the accompanying notes. We 
advise that you adopt the financial statements in question, which the Management Board has presented to the 
Meeting together with the auditor’s report issued by Lutchman & Co N.V. This adoption will serve to discharge the 
Management Board from liability for its management and the Supervisory Board from liability for its supervision.

The Management Board has proposed a distribution of SRD 7,500,000 in the form of a cash dividend to be paid from 
the net profit shown in the financial statements. We agree with this proposal.

Appointments to the Management Board
The nomination of Mr M. Parsan to serve as the company’s statutory director was unanimously approved at a     
special meeting of shareholders held on 24 December 2020. The effective date of this appointment is 1 January 2021. 
We wish Mr M. Parsan every success in his work and trust that his efforts will contribute to the further growth of 
the company.



46 FATUM Jaarverslag 2020

Appointments to the Supervisory Board
In the Annual Report for the financial year 2019, we reported the resignation of Supervisory Board members             
mr. Ch.A. Calor, mr. A.R. Baarh and prof. dr. R. Lai A Fat. We also informed you at that time that Messrs.                                            
ir. M.F.N. Khudabux, mr. H.L. Henar and drs. S.M.P.S.F. Tjin-A-Djie had been approached to fill the vacant positions 
on the Board of Supervisors and that “declarations of no objection” had been obtained from the Central Bank of 
Suriname.

At the Special Meeting of Shareholders in Suriname on 7 May 2021, Mr Henar, Mr Khudabux and Mr Tjin-A-Djie 
became members of the Supervisory Board. We wish them every success and express our conviction that their 
accession to the Supervisory Board will contribute to the further growth of our companies.

At the 7 May 2021 meeting of the Board of Supervisors, its member ir. M.P. Hindori was elected Chairman of the 
Supervisory Board; he, too, is wished much wisdom and success.

The Supervisory Board would like to thank the Management Board for the way it attended to the company’s interests 
during the reporting period. The Supervisory Board would of course also like to thank all other employees and 
intermediaries for their commitment and support in 2020.

Paramaribo, Suriname, December 12, 2021

Supervisory Board
ir. M.P. Hindori - Chairman 
mr. H.L. Henar 
M.F. Goede
ir. M.F.N. Khudabux
drs. S.M.P.S.F. Tjin-A-Djie
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Report of the Management

General
We are pleased to present our organisation’s annual report for 2020. In view of the date of publication, there will 
be a brief discussion of the  results achieved in 2020. Developments in 2021 and the outlook for 2022 will also be 
discussed.

Elections 
In the May 2020 general elections, the Progressive Reform Party (Vooruitstrevende Hervormings Partij, or VHP) 
emerged as the winner, with 20 seats in Parliament, followed by the National Democratic Party (Nationale 
Democratische Partij, or NDP), with 16 seats. Following these election results, the VHP formed a coalition with   the 
General Liberation and Development Party (Algemene Bevrijdings– en Ontwikkelingspartij, or ABOP), the National 
Party of Suriname (Nationale Partij Suriname, or NPS) and Pertjajah Luhur. The Santokhi/Brunswijk government 
was inaugurated in July 2020.

The Suriname Economy
In January 2020, Fitch Ratings gave our country the lowest credit rating for  foreign currency debt, CCC/C. There 
were two reasons for this. Firstly, the government’s diminished capacity to repay the many sovereign debts to foreign 
creditors due to the declining availability of international reserves, and secondly, the exchange rate, which came 
under increasing pressure. Standard & Poor’s and Moody’s adjusted their credit ratings for Suriname to CCC/C.

In July 2020, Fitch Ratings gave Suriname an ‘RD’ credit rating (restricted default), but revised it to ‘CC’ not long 
afterwards. This upgrade followed the completion of the ‘request for permission’ to reschedule the main payments 
and change the payment terms of the ‘Afobakadam Loan’. Fitch views this July 2020 request as the execution and 
culmination of a difficult debt restructuring process. The assessment is based on the ability of the government to 
repay the USD 125 million loan taken out in 2019 via the Oppenheimer Funds. The ‘CC’ rating means that the 
situation is alarming, with little prospect of recovery.

A contributory factor to this upgrade was that the Santokhi/Brunswijk government, which took office in July 2020, 
had informed the credit rating agency of its determination to meet its debt obligations. At the same time, this 
government emphasised its intention to increase government revenues, reduce the government deficit, and obtain 
access to sustainable financing. In addition to the credit-rating upgrade for the USD 125 million debt (Bond 2023), 
Fitch also confirmed that the USD 550 million bond was ‘CC’.

The government indicated that it wanted to restructure the international debt while proposing that the           
Oppenheimer 1 and 2 bondholders take a 70% loss on the USD 770 million claim. A four-year grace period was 
also requested, in which case the first instalment would be paid at the end of 2025. A reduction in interest rates was 
also requested, from 10-14% downward to 5-6%. It is now understood that the Oppenheimer Creditors’ Committee 
reacted negatively to the proposed granting of a 70% debt reduction. The Creditors’ Committee, which negotiates on 
behalf of a large part of the creditors, states that the Surinamese government failed to negotiate the terms of the 
debt restructuring in good faith and that no constructive negotiations could be held based on Suriname’s proposals. 

According to the Creditors’ Committee, no clarity has been provided about the country’s economic prospects. The 
government had indicated that if the oil wells went into operation, the creditors’ losses would be compensated. The 
creditors do believe that they were given a rosy economic outlook. It is worth noting that the government’s proposal 
to the creditors has the support of the International Monetary Fund.

2020-2022 Recovery Plan
Meanwhile, the government has started preparations for the compilation and publication of the 2022 Recovery Plan, 
which includes measures and projects intended to balance the economy and finances and restore them to the point 
where sustainable growth is possible. The Recovery Plan encompasses total of 185 measures and projects.
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At present, there is not enough leeway in the government budget for it to finance all those measures and projects on 
its own. Therefore, outside help has been sought from various donors and financial institutions. The International 
Monetary Fund (IMF) was asked to help with the monetary and fiscal recovery. Meanwhile, a Staff Level Agreement 
was reached on 29 April 2021 and the IMF Board is likely to grant its formal approval on 22 December 2021. 
Additional support is being discussed with the IDB and the World Bank. In November 2021, the IDB approved 
support to Suriname in the amount of USD 450 million.

After the granting of approval on 22 December 2021, the IMF will provide Suriname with USD 690 million over 
three years, subject to strict conditions. This involves an Extended Fund Facility intended to strengthen monetary 
reserves and the balance of payments and provide budgetary support. Certain technical conditions will need to be 
met as soon as the agreement is signed. 

For example, Suriname will no longer be allowed to engage in monetary financing. An agreement to that end has 
been signed by the Minister of Finance & Planning and the Central Bank of Suriname (Centrale Bank van Suriname, 
or CBvS). The exchange rate is another issue crucial to the IMF. The IMF would like to see a floating exchange 
rate, whereas the government is aiming to keep the exchange rate manageable. According to the government, nine 
measures are needed to rein in the exchange rate, three of which have already been implemented. Meanwhile, the 
exchange rate has been allowed to float.

Exchange rate movements
The government’s exchange rate policy was further implemented after the 22 September 2020 exchange rate 
unification, with the SRD devalued by approximately 90% against the USD, to SRD 14.29. The Central Bank of 
Suriname has determined that, as at 1 March 2021, the exchange rate should float within the range of SRD 14.29 
and SRD 16.29. On 19 May 2021, this exchange rate was readjusted to SRD 21.00 in anticipation of the release of the 
exchange rate being exacted by the IMF. 

Other exchange rate policy-related measures are set out in the 2020-2022 Recovery Plan. To further stabilise the 
exchange rate, exporters are required to repatriate 100 per cent of their export earnings to Suriname and may 
not hold them in bank accounts abroad. There is also an obligation to exchange 30 per cent of export proceeds 
through the Central Bank of Suriname or the regular banks at an exchange rate within the set range. The foreign 
currency exchanged will be channelled to importers for the import of essential basic goods and fuel. The exchange 
obligation is highly disadvantageous to exporters; it weighs heavily on the company’s bottom line soon as soon as 
foreign  currency for the import of inputs cannot be bought at the same rate, but only at a higher black market rate. 
Monitoring and adjusting these policies and their impact on business is therefore crucial.

In the meantime, the Central Bank of Suriname has complied with the IMF’s demand to put an end to monetary 
financing; on 7 June 2021 it let the exchange rate float and a flexible exchange rate has been implemented ever since. 
This marks the start of its implementation of a new monetary policy framework where it is not the exchange rate but 
the base money supply that is a policy variable for controlling inflation. 

By virtue of this decision, the Central Bank of Suriname abolished and replaced the set range with a minimum and 
maximum selling rate, which was set for the USD on 1 March 2021. In the short term, the Central Bank of Suriname 
would like to develop a currency trading platform where general banks and foreign exchange offices are able to trade 
foreign currencies in a transparent and orderly manner. By virtue of this currency trading platform, transaction 
volumes and rates achieved there will be taken into account for the calculation of weighted average exchange rates.

The Suriname economy grew by 13% in 2020 (2019: 2.3%) and the year-end inflation rate was 60.8% (2019: 4.2%).

Tax measures
The precarious current state of Suriname’s financial affairs has compelled the government to implement tax measures 
to tackle the problems involved in financing the budget deficit. To cover current expenditures, the government 
has accordingly adopted tax  measures to increase revenue. This includes the introduction of the temporary 10% 
solidarity levy and simultaneous amendment of  the Wage Tax Act (Wet Loonbelasting) and the Income Tax Act 1922 
(Wet Inkomstenbelasting 1922) and the amendment of the Turnover Tax Act 1997 (Wet Omzetbelasting 1997). The 
company will investigate the impact these tax measures have on its performance and financial results.
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The sector
Laws and regulations

Insurance Industry Supervision Bill (Concept-wet toezicht op het verzekeringsbedrijf )
It was already reported in the Annual Report 2019 that this bill, plus a few amendments, had again been submitted 
for commentary to the Suriname Association of Insurance Companies (Surinaamse Vereniging van Assurantie 
Maatschappijen). The introduction of the act is expected to have a great impact on the internal business processes of 
insurance companies, particularly when it comes to engaging agents, forming provisions and capping participations 
in the share capital of insurance companies. No estimate can be given yet as to when this Act will come into force.

Introduction of the Value Added Tax Act (Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde)
In the 2020-2022 Recovery Plan, the government indicated that the tax system would be modified, and that it 
intended to implement the Value Added Tax Act in mid-January 2022. Meanwhile, the Turnover Tax on the supply 
of services and goods manufactured in Suriname was adjusted as at 1 October 2021 from 8% to 12%.

Introduction of Motor Vehicles Tax Act
This Act, whose implementation on 1 January 2019 was a source of great criticism and consternation in society at 
large, is being evaluated by the current government. A specially appointed committee is examining which adjustments 
will need to be made. The Suriname Association of Insurance Companies has also suggested a few  changes. At the 
time this report was drafted, no reports had been received from the committee on potential adjustments.

Business
Motor vehicles

As a result of the 2020 exchange rate adjustment, it was necessary to take a closer look at Statutory Liability for 
Motor Vehicles (Wettelijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen, or WAM). In August 2020, WAM coverage and the 
corresponding premiums were increased. This increased coverage was  already out of date by 2021 due to the exchange 
rate adjustments, after which the WAM coverage and premiums were once again readjusted as at 1 September 2021. 

Fire
We continued to provide storm coverage to both individuals and commercial  customers in 2020. Given the increase 
in damage caused by storms and squalls, this top-up coverage is greatly appreciated by our customers.

Life & Pensions
2020-2021 saw an apparent increase in demand for pension and savings plans. In 2020, the parameters of these 
products were re-evaluated; they will be adjusted in certain respects. We therefore intend to market these products 
more actively to both individuals and businesses in 2022.

2020 saw the implementation of the last steps in the multi-step plan towards  compliance with the General Pensions 
Act 2014 (Wet Algemeen Pensioen 2014). Staff members were registered with the General Pension Fund (Algemeen 
Pensioenfonds, or APF) and accrued pension obligations were transferred from Stichting Pensioenfonds voor de 
FATUM Schadeverzekering N.V. to FATUM Levensverzekering N.V.

Investing and Investment Income
In 2020, as in 2019, additional provisions were formed for potentially unrecoverable claims due, in particular, to the 
continued financial crisis and the COVID-19 pandemic. Alongside these additional provisions, 2020 investment 
results were also heavily influenced by foreign currency exchange rate adjustments. Existing provisions, in particular, 
increased as a result of these exchange rate adjustments, and the revaluation of invested funds has resulted in high, 
unrealised exchange rate gains. Deferred tax reserves were formed in 2020 to cover these (unrealised) exchange rate 
gains. Investment results improved from SRD 134,000 to SRD 229 million in 2020. 

Intermediaries
In 2020, a review of our intermediaries was conducted to shed light on the existing profiles. The information thus 
obtained will be used in 2022 to further tighten up our agent policy to allow this important link between our 
company and clients to make an improved contribution to our company’s services and results. As mentioned above, 
this information is also relevant to our policy vis-à-vis  our agents; the new automation system and associated agent 
platform will play an important role in this.
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Compliance
It could be argued, with regard to the National Risk Assessment (NRA) conducted in 2020, that its purpose was to 
ascertain whether we, as a country, are addressing issues in accordance with Anti Money Laundering (AML) and 
Anti-Terrorist Financing (TF) guidelines. The NRA has identified risks in such areas as money laundering, terrorist 
financing and arms trafficking in the financial sector and other sectors as well. 

Suriname will be assessed in the first quarter of 2022 during the evaluation round of the Caribbean Financial Action 
Task Force (CFATF) on the implementation and effectiveness of its laws and regulations and application of the 
recommendations of the Financial Action Task Force (FATF). As a financial institution, therefore, we also have 
an obligation to apply AML and TF regulations and pay specific attention to them in the course of our business 
operations so as to avoid being confronted with the aforementioned risks and not being able to react in time.

We have already prepared for this by publishing Compliance Guidelines for the Fatum Group (Compliance 
Richtlijnen voor de Fatum Groep), which describes the activities the Compliance Officer will need to undertake to 
make a contribution to the supervision of compliance, within the Fatum Group, with the Identification of Service 
Providers Identification Act (Wet Identificatie Dienstverleners) and the Disclosure of Unusual Transactions Act (Wet 
Melding Ongebruikelijke Transacties). In addition, employee guidelines have been prepared for the crucial customer 
identification process and recognising unusual transactions. A Code of Conduct has also been prepared for our 
employees to serve as an internal integrity guideline. 

Furthermore, the Management Board, in consultation with the Supervisory Board, has drawn up a  
corporate governance manual. This handbook is also important to the enhanced supervision of the Board 
of Supervisors, which is also a contributor to the pursuit of business activities that are conducted in all areas in 
accordance with laws and regulations and integrity standards. 

COVID-19 pandemic
In connection with COVID-19, the organisation has drawn up a company protocol setting out the measures required 
of the company and its employees. A Crisis Plan has also been drawn up; it will come into effect as soon as we are 
unable to continue our usual business operations due to measures that make it necessary to work from home as 
much as possible, such as lockdowns. 

A working group has also been established for continuous monitoring of the COVID-19 situation; it will report 
directly to the Managing Director. We have also asked all employees in the organisation to avail themselves of the 
opportunity to have themselves vaccinated free of charge. Consequently, our entire staff is currently vaccinated.

Branch and Distribution Network
Paramaribo head office – Nickerie/Commewijne/Kwatta branches 

Further measures were taken in 2020 to build on the decentralisation of work to the branches, as initiated in 2018-
2019. Although meant to improve services, it was also a consequence of  the COVID-19 pandemic, which led many 
customers and intermediaries to make use of branches to avoid the hustle and bustle of the city centre and at the 
head office. 

ISO certification
The November 2020 recertification audit revealed no significant deficiencies in our organisation. The external 
auditor had a few recommendations intended to improve certain processes, communications and interim audits in 
particular.

Organisation and employees
In order to guarantee our customers the best possible service, various internal and external training courses were 
provided to our staff in 2020 as well. 
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Work anniversaries
We celebrated four work anniversaries in the 2020 reporting period.

Ms A. Ramlal-Persaud, Ms S. Premchand and Ms S. Ramnarain celebrated their 25th work anniversaries and              
Mr K. Saridjo celebrated 12 ½ years of service. We would like to take this opportunity to express our appreciation for 
their commitment and loyalty, and congratulate them again on having reached these milestones.

Ms C. Reid celebrated her 60th birthday on 30 July 2020. After 38 years of service, she can now enjoy a well-deserved 
retirement. We would like to thank Mrs Reid for her many years of loyal service.

In Memoriam
On behalf of the Supervisory Board, we fulfil the sad duty in this report to mention the passing of former Supervisory 
Board member Prof. Dr. Rudi Lai-A-Fat. 
Prof. Dr. Rudi Lai-A-Fat passed away on the 17 February 2021 and was buried on 27 February 2021. 
Mr. Lai-A-Fat gave his strengths to our company as a Board Member in the period July 2005 until the end of 2019. 
His knowledge and skills but above all his stable personal appearance have explicitly contributed to the strengthening 
of the position of FATUM in the Surinamese community. We have experienced it as a privilege that this great son of 
Suriname has been part of the FATUM family. 

The contribution of former Board Member Dr. Lai-A-Fat will never be forgotten and we therefore wish to express 
our sincere appreciation and gratitude to him and his family.

Outlook
In the 2021 financial year, we are, as stated above, faced with negative developments in our economy as well as the 
COVID-19 pandemic. At the time this report was written, there are still challenges, unfortunately, both in terms of 
the economy and the course of the pandemic. 

Our organisation will stay focussed on “consolidation” in 2022 as well, with constant monitoring of premium income, 
claims handling, investments and collection issues in particular, and policy adjustment as needed. We launched 
the modernisation of our automation systems in 2021, which should improve the customer experience, promote 
efficiency and increase productivity. Employees and intermediaries as well as customers will be able to make use of 
an integrated digital insurance platform upon its completion in 2022.

In 2020-2021, we learned that Suriname has substantial oil reserves, as evidenced by various discoveries in our 
coastal areas. A decision on whether to proceed with oil production will be taken in 2022. If oil exploitation is opted 
for, it will lead to the growth of the Suriname economy and an improved standard of living in Suriname. This means 
that we, too, as an organisation, will need to adapt our vision and investigate, in concert with other stakeholders, how 
to respond. There will be wide-ranging spin-off effects. With the demand for capital and insurance products only set 
to increase, flexibility will be required.

Word of thanks
We would like to express our special thanks to our employees – which we also take to include our Intermediaries – 
for their commitment, drive and loyalty in the reporting period. We would also like to extend a heart-felt thank-you 
to our customers for their faith in our services.

Paramaribo, Suriname, December 12, 2021
 
N.W. Lalbiharie
Managing Director
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Consolidated Balance Sheet as at December 31, 2020
   after profit distribution

                 

Assets                  2020                         2019  
Investments         
Investment property       
Other investments                  
               
Receivables        
Receivable from insurance and investments assets
Receivable from affiliated companies
Other receivables 

Other assets
Property and equipment
Cash and cash equivalent

Accrued income receivable
        
Total assets                

Liability   
Equity
Issued Share Capital
Revaluation reserve
Other reserves

Provisions

Long-term liabilities
Participation in FATUM Suriname Fund 
Pension liabilities

Short-term liabilities
Debts to financial institutions 
Claims payable
Payable to affiliated companies
Other liabilities

Accrued payable 
                          
Total equity and liabilities                 

  

31,563
 462,324

5,766
20,649

9,109

33,003
 30,327

5
30,759

222,052

56,081
10,749

73,870
19,684

-
38,141

  

493,887

35,524

63,330
  78,689 

671,430

252,816

218,623

66,830

131,695

1,466

671,430

  

31,563
 310,965

1,967
5,574
1,506

30,481
102,798

5
30,759

128,180

32,773
9,409

62,808
10,470
46,514
50,884

342,528

9,047

133,279
    22,666

507,520

158,944

134,399

42,182

170,676

1,319

507,520
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Consolidated Profit and Loss Account for the year ended
December 31, 2020

 

              2020              2019
Revenues             
Net premiums
Investments income      
        
Expenses
Claims paid
Operating expenses

Operational result 
Financial expenses and income 
Result before taxes 
Taxes

Result after taxes 

Profit distribution
Cash dividend
(Withdrawal from) / addition to other reserves

40,699

32,169
                   

8,530               
(6,333)                   

2,197
   (990)

  1,207

7,000
(5,793)
  1,207

34,640
229,136

20,628
21,145

263,776

41,773

222,003
(43,416)
178,587
(77,268)

101,319

7,500
    93,819              
101,319

40,565
134

8,990
23,179
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