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REgisseur van mijn leven. 
Bepalen tussen leven en dood. 
De REaliteit is zo anders. 
Zelfverzekerd kwetsbaar!
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Waar in 2010 weinig optimisme in de financiële  
markten waarneembaar was, werd meer hoop  
gevestigd op 2011. De economische vooruitzichten 
voor 2011 waren bij aanvang van het jaar beter, met 
als gevolg meer stabiliteit op de financiële markten. 
Het aanvragen van noodhulp door Griekenland en 
Portugal en slechte vooruitzichten in meer Europese 
landen bracht echter opnieuw veel onzekerheid met 
zich mee en luidde een onzeker voortbestaan van 
de gehele Europese Monetaire Unie in. Ratings van 
landen en financiële instellingen stonden onder druk 
en beleggers zochten veiligheid in de staatsleningen 
van Duitsland en andere sterke lidstaten, waaronder 
Nederland. De beleggingsresultaten stonden door 
de lage koersen en omzet op de beurzen onder druk 
en werden alleen nog maar verder verslechterd door 
een zeer lage rente. 

Alleen aan het einde van het jaar was er  
sprake van een verbetering op de financiële markten  
waardoor een deel van het slechte resultaat werd 
gecompenseerd.

De economie had ook te leiden onder de  
natuurcatastrofes wereldwijd. Overstromingen in  
Australië, modderlawines in Brazilië, winterstormen 
en tornado’s in Noord Amerika en aardbevingen in 
Nieuw Zeeland en Japan. Vooral door de aardbeving 
in Japan werd veel financiële schade geleden. Door 
het natuurgeweld in met name het eerste kwartaal 
werden veel herverzekeraars wereldwijd getroffen 
en steeg al aan het begin van het jaar de schade-
last binnen de herverzekeringssector ruim boven 
het gemiddelde. Voor ons als herverzekeraar kon 
dit gevolgen hebben voor onze eigen inkoop van  
herverzekeringsdekking voor het jaar 2012. Door 
een gunstiger schadeverloop voor de internationale 
herverzekeringsmarkt in het tweede halfjaar bleven 
de grote premiestijgingen echter uit. De geleden 
schade voor Univé Stormher had alleen betrekking 
op een plaatselijke hagelstorm in voornamelijk de 
provincie Zeeland. Het resultaat in 2011 werd als  
gevolg van geringe schadelast positief afgesloten.

Dit jaar is binnen onze organisatie veel  
aandacht besteed aan de communicatie met de   
herverzekerde leden door in openheid te dis- 
cussiëren, inzicht te geven in de strategie en  
transparant te zijn over de bedrijfsvoering.  
Univé Stormher heeft in de afgelopen vijf jaren van  
zelfstandigheid groeiende opbrengsten laten zien. 
Specifiek vanwege de gerealiseerde opbrengsten  
vanuit onze advies- en bemiddelingsdochter  
Redutch is Univé Stormher inmiddels in staat om 
geen kosten meer door te berekenen in de her-
verzekeringspremies. Met een omzetgroei van 
ruim dertig procent is 2011 wederom een goed jaar  
geweest voor Redutch. Door onze kennis en  
kwaliteit in gespecialiseerde dienstverlening  
bieden wij onderscheidend herverzekeringsadvies en  
-oplossingen die ondersteunend zijn aan risicobe-
heersing. 

Waar wij als herverzekeraar een kleine rol  
vervullen binnen de Nederlandse verzekeringsmarkt 
hebben wij wel de ambitie om zichtbaar aanwezig 
te zijn en mogelijkheden daartoe te ontplooien.  
Binnen dit kader hebben wij eveneens invulling 
gegeven aan onze maatschappelijke betrokkenheid  
door Moniek Kleinsman te sponsoren, vooral om-
dat zij zich vanuit een damesschaatsploeg heeft 
verbonden aan Pink Ribbon, een fondswervende 
organisatie die aandacht vraagt voor borstkanker. 
Daarnaast ondersteunen wij lokaal de Stichting  
Autismehuis Zwolle.

Door alle veranderingen binnen de gehele Univé-organisatie staat 2012 ook voor Univé Stormher in het teken van 
een nieuwe (in)richting. Een fusie met Univé Her, een omzetting in een Naamloze Vennootschap en uiteindelijk 
een fusie met de Coöperatie Univé. Door als herverzekeringsorganisatie een zelfstandige positie binnen Univé te 
handhaven kunnen wij optimaal efficiënt en klantgericht blijven werken. Wij hebben hiertoe de beschikking over 
een eigen bedrijfsvoering met een A- rating en onze dochtermaatschappij Redutch. Wij zijn een betrouwbare partner 
die met gerichte kennis en aanwezige kwaliteit op een coöperatieve wijze in staat is echt iets te betekenen voor onze 
klanten.

BERICHt VAN HEt BEStUUR
EN DE DAGELIJkSE LEIDING
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Het jaar 2012 zal voor de herverzekerings- 
organisatie in het teken staan van het integreren 
in de nieuwe Coöperatie Univé. Met de kennis en 
kwaliteiten van onze organisatie en haar mede-
werkers kunnen wij een grote bijdrage leveren en 
aanvullend zijn in de bedrijfsvoering van Univé als 
geheel. De herverzekeraar Univé Stormher zal na de 
fusie opgaan in Univé Her en zal versterkt door haar 
dochtermaatschappij Redutch en het behouden 
van een zelfstandige positie binnen de Coöperatie  
Univé kunnen blijven bouwen aan de goede relatie 
met onze klanten. Onze focus blijft hierbij gericht 
op het met onze diensten bijdragen aan het beheer-
sen van risico’s en het werken op een kwalitatief 
hoogstaand niveau tegen lage kosten. Wij blijven  
ernaar streven om onze relaties optimaal te  
bedienen door een coöperatieve en klantgerichte 
aanpak te hanteren.

Zwolle, 1 mei 2012

Jan Trip

Bestuurder Univé Stormher
Voorzitter Dagelijkse Leiding 
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NAtUUR

REntmeester van de natuur. 
Kijken in de verte.
Ik REserveer dit uitzicht voor later.
Zelfverzekerd genieten!
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Kijken in de verte.
Ik REserveer dit uitzicht voor later.
Zelfverzekerd genieten!

In het jaar 2011 heeft de Raad van Commissaris-
sen zes maal vergaderd in aanwezigheid van Bestuur 
en de Dagelijkse Leiding waarvan eenmaal tevens in 
aanwezigheid van de externe accountant van Univé 
Stormher. Tijdens deze vergaderingen zijn naast 
de periodieke onderwerpen zoals de jaarrekening 
van 2010, financiële kwartaalrapportages, progno-
ses voor het jaar 2011 en de begroting, tevens het 
beleidsplan, het beleggingsbeleid en diverse onder-
werpen met betrekking tot Solvency II aan de orde 
geweest. 

Tijdens de vergaderingen van de Raad van Com-
missarissen is dit jaar in het bijzonder ook veel 
aandacht besteed aan de strategie en toekomstvisie 
voor Univé Stormher en Redutch ten aanzien van 
de ontwikkelingen binnen de Coöperatie Univé en 
de ontvlechting uit de UVIT-organisatie. De aan 
deze ontwikkelingen verbonden risico’s evenals de  
risico’s gekoppeld aan de algemene marktont-
wikkelingen in de onderlinge verzekerings- en  
herverzekeringsmarkt kwamen hierbij specifiek aan 
de orde.

Verdere specifieke onderwerpen die zijn behandeld 
zijn het toezicht door DNB en AFM en onderwer-
pen gericht op de kwaliteit waaronder de “A-” rating 
voor de herverzekeraars. 

De vacature binnen de Raad van Commissaris-
sen die in 2009 is ontstaan is in 2011 ingevuld. De 
Algemene Vergadering heeft in haar vergadering 
van 16 juni 2011 het voorstel voor invulling van de 
vacature door de heer F.A.J. Veerman goedgekeurd 
en hem benoemd tot commissaris.

Het jaar 2011 is voor Univé Stormher met een 
tegenvallend beleggingsresultaat, maar met een ge-
ringe schadelast toch positief afgesloten. Opnieuw 
had het resultaat van Redutch een positieve invloed 
op het resultaat uit beleggingen. 

De Raad van Commissarissen spreekt dan ook 
haar dank uit aan het Bestuur, de Dagelijkse Leiding 
en de medewerkers van de herverzekeringsorganisatie 
voor de geleverde inspanningen en het bereikte 
resultaat in het jaar 2011, alsmede de activiteiten 
gericht op de verdere uitbouw van Univé Her en  
Redutch als zelfstandig bedrijfsonderdeel binnen de 
nieuwe Coöperatie Univé.

Zwolle, 1 mei 2012

De Raad van Commissarissen

BERICHt VAN DE RAAD
VAN COmmISSARISSEN

De Raad van Commissarissen heeft, nadat kennis is genomen van het accountants-
verslag uitgebracht door Ernst & Young Accountants, in haar advies aan de Algemene  
Vergadering voorgesteld de jaarrekening van Univé Stormher goed te keuren en vast te  
stellen en het Bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid.
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ALGEmEEN
Voor verzekeraars in zijn algemeenheid en voor 

herverzekeraars in het bijzonder is het tekenen van 
risico’s dagelijkse praktijk. Het beheersen van de  
bedrijfsprocessen ziet Univé Stormher dan ook als 
één van haar belangrijkste kritische succesfactoren  
teneinde de beheersbaarheid van de risico’s te  
garanderen. Hieronder zullen wij nader toelichten op 
welke wijze er wordt gezorgd voor de risicobeheer-
sing voor de verschillende specifieke risico’s bij Univé 
Stormher.

 
HERVERZEkERINGSRISICO

De herverzekeringsportefeuille van Univé Storm-
her wordt gevormd door de inkomende herverze-
kering van schadeverzekeringsproducten. Specifiek  
betreft het hier met name de stormdekkingen  
verleend door de Regionale Univé’s als onderdeel van 
de door hen geaccepteerde brandverzekeringen. 

Het herverzekeringsrisico wordt beperkt door 
zowel kwantitatieve als kwalitatieve beoordeling 
bij de acceptatie van risico’s en het voeren van een 
actief schademanagement. Daarnaast wordt het her-
verzekeringsrisico voor rekening van Univé Storm-
her verder beperkt door het inkopen van adequate 
retrocessiedekkingen, waarbij de behoefte aan deze 
dekkingen modelmatig wordt vastgesteld. Hierbij 
plaatsen wij onze retrocessiedekkingen alleen bij 
herverzekeraars die beschikken over een uitstekende 
rating en zorgen wij voor voldoende spreiding.

BELEGGINGSRISICO
Bij het vaststellen van haar beleggingsbeleid en 

de bijbehorende strategische asset allocatie wordt 
door Univé Stormher rekening gehouden met de  
specifieke risico’s die door de maatschappij worden 
geaccepteerd. In 2011 is een deel van de zakelijke 
waarden van Univé Stormher verkocht met als doel 
de werkelijke asset allocatie in lijn te brengen met 
het in 2010 op basis van een ALM studie vastgestel-
de  aandeel zakelijke waarden, als onderdeel van de  
strategische asset allocatie, van maximaal 13%.  

Univé Stormher heeft de uitvoering van haar  
beleggingsbeleid uitbesteed aan Univé Asset  
Management B.V. (UAM). UAM belegt de middelen 
van Univé Stormher voornamelijk binnen een tweetal 

eigen beleggingsfondsen, het UVIT Euro Obligatie-
fonds kort voor obligaties en het UVIT Euro Aande-
lenfonds voor aandelen. De beide fondsen beleggen 
alleen in euro genoteerde waarden, hetgeen betekent 
dat Univé Stormher geen valutarisico loopt. Het  
rendement op de beleggingsportefeuilles wordt nauw 
gevolgd ten opzichte van de relevante benchmarks.

 
kREDIEtRISICO

Voor Univé Stormher is er sprake van krediet-
risico ten aanzien van haar beleggingen enerzijds 
en de door haar ingekochte retrocessiedekkingen  
anderzijds. 

Bij de inkoop van haar retrocessiedekkingen  
hanteert Univé Stormher een strikt selectie- 
beleid. In dit beleid is onder andere vastgelegd dat de  
herverzekeraars waarmee Univé Stormher zaken doet 
minimaal dienen te beschikken over een A-rating. 
Daarnaast geldt voor Univé Stormher een maximaal 
te tekenen aandeel per herverzekeraar van 35% voor 
reguliere herverzekeringsdekkingen en 15% voor  
catastrofedekkingen. Ten aanzien van de beleggingen 
minimaliseert Univé Stormher het kredietrisico on-
der andere door alleen te beleggen in obligaties met  
minimaal een A-rating en zowel voor de obligatie- als  
de aandelenportefeuille zorg te dragen voor voldoen-
de spreiding.

LIQUIDItEItSRISICO
Het liquiditeitsrisico kan worden omschreven 

als het risico dat Univé Stormher op korte termijn  
(binnen één jaar) niet aan haar betalingsverplichtin-
gen kan voldoen. Ter beheersing van dit risico wordt 
de liquiditeitspositie van Univé Stormher voortdurend 
gemonitord, onder andere door het maken van  
liquiditeitsprognoses. Daarnaast belegt Univé Storm-
her nagenoeg alleen in goed verhandelbare aandelen 
en obligaties, zodat, indien noodzakelijk, op een- 
voudige wijze beleggingen kunnen worden verkocht.

It-RISICO
Het onderhoud en beheer van de IT-systemen 

is door Univé Stormher grotendeels uitbesteed. 
Door heldere afspraken vastgelegd in de vorm 
van SLA’s kunnen wij borgen dat de bijbehorende  
risico’s in voldoende mate worden gemitigeerd. 

VERSLAG VAN HEt BEStUUR EN 
DE DAGELIJkSE LEIDING OVER 
HEt BOEkJAAR 2011

RISIcObEHEERSINg
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ALGEmEEN
Univé Stormher staat als herverzekeraar onder 

toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en 
dient te voldoen aan de (relevante) eisen die voort-
vloeien uit de Wet op het financieel toezicht (Wft) 
en aanverwante regelgeving. Een belangrijk aspect 
in dit kader is een beheerste bedrijfsvoering en een 
daarmee samenhangende adequate corporate gover-
nance. 

Een goede corporate governance zorgt voor de 
basis van de beheersing van de bedrijfsvoering en 
draagt zo bij aan de bescherming van de belangen 
en aanspraken van onze leden/herverzekerden,  
crediteuren en andere rechthebbenden. Om alle bij 
Univé Stormher betrokken belanghebbende partij-
en (stakeholders) te beschermen, moet een adequa-
te corporate governance zijn ingericht. Daarnaast is 
een goede corporate governance van groot belang 
voor het prudentieel toezicht door DNB. Adequate 
besturing en de zogenaamde ‘checks and balances’ 
versterken de beheersing van risico’s en verkleinen 
de kans dat problemen ontstaan.

HEt HUIDIGE BEStURINGSmODEL VAN 
UNIVÉ StORmHER

De besturing van Univé Stormher vindt plaats 
door middel van het Bestuur en het (niet-statutaire) 
orgaan de Dagelijkse Leiding welke momenteel 
bestaat uit de (enige statutaire) bestuurder en de 
manager financiën en risico. Op grond van de Wft 
dient het dagelijkse beleid bepaald te worden door 
minimaal twee personen. Feitelijk wordt bij Univé 
Stormher het dagelijkse beleid aldus bepaald door 
twee personen. 

De Dagelijkse Leiding kent een reglement waar-
in de (gedrags)regels zijn neergelegd die betrekking 
hebben op dit niet-statutaire orgaan de Dagelijkse 
Leiding. Dit reglement is als zodanig door de Raad 
van Commissarissen goedgekeurd en akkoord be-
vonden door DNB. De Dagelijkse Leiding kent 
een vergaderfrequentie van minimaal eens per twee 
weken.

RAAD VAN COmmISSARISSEN
Bij Univé Stormher wordt het toezicht uitge-

oefend door de Raad van Commissarissen welke 
krachtens de statuten is ingesteld. De Raad van 
Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden 
op het Bestuur en zal zich daarbij richten naar het 
belang van de maatschappij. De Raad van Commis-
sarissen bestaat uit zeven leden. 

De Raad van Commissarissen kent een reglement 
betreffende de taak en werkwijze van de Raad van 
Commissarissen. Eveneens wordt in dit reglement 
aandacht besteed aan de verhouding van de Raad 
van Commissarissen tot het Bestuur, de Algemene 
Vergadering en de externe accountant alsmede aan 
het onderwerp belangenverstrengeling. Naast voor-
noemd reglement kent de Raad van Commissaris-
sen een rooster van aftreden. Deze beide documen-
ten zijn door de Algemene Vergadering vastgesteld 
en akkoord bevonden door DNB. In 2011 is de Raad 
van Commissarissen zes maal bijeengekomen.

AUDItCOmmISSIE
Hoewel dit voor Univé Stormher niet verplicht 

is, is er mede op aanraden van DNB door de Raad 
van Commissarissen een Auditcommissie ingesteld. 
In de Auditcommissie hebben zitting: de heer  
B.C. Reinders en de heer J. Pit. De vergaderingen 
van de Auditcommissie worden bijgewoond door de 
manager financiën en risico. 

De Auditcommissie houdt toezicht op de uit-
voering van de beheersingsmaatregelen en beoor-
deelt of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
Vaste taken zijn: de beoordeling van het jaarverslag, 
kwartaalrapportages, jaarplan inclusief begroting 
en overige verantwoordingen, waaronder de risico-
rapportages en de rapportages van de interne en  
externe accountant. De Auditcommissie brengt 
over zijn bevindingen schriftelijk en mondeling  
verslag uit aan de Raad van Commissarissen.  
De Auditcommissie heeft in 2011 eenmaal vergaderd.

DE cORpORaTE gOVERNaNcE
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DE ALGEmENE VERGADERING
Univé Stormher is een onderlinge waarborg-

maatschappij met als belangrijkste orgaan de  
Algemene Vergadering. Dit orgaan wordt  
gevormd door alle leden van Univé Stormher. Univé  
Stormher onderschrijft het beginsel dat een goede  
corporate governance een volwaardige deelname 
veronderstelt van alle leden aan de besluitvorming 
van de Algemene Vergadering. Univé Stormher 
onderschrijft dat de leden een zodanige invloed 
moeten kunnen uitoefenen op het beleid van het 
Bestuur, de Dagelijkse Leiding en de Raad van  
Commissarissen, dat zij een volwaardige rol spe-
len in het systeem van ‘checks and balances’ bin-
nen Univé Stormher. Het Bestuur, de Dagelijkse  
Leiding en de Raad van Commissarissen verschaf-
fen de Algemene Vergadering alle relevante in- 
formatie die zij behoeft voor de uitoefening van 
haar bevoegdheden.

BESt PRACtICES EN CODE 
VERZEkERAARS

De hiervoor genoemde reglementen zijn beïn-
vloed door de Nederlandse Corporate Governance 
Code. Ondanks het feit dat Univé Stormher niet 
verplicht is deze Code te volgen, onderschrijft Univé 
Stormher in beginsel de principes en de best prac-
tice bepalingen die in de Code zijn benoemd. In de 
uitwerking van de bestuurs- en toezichthoudende 
verantwoordelijkheden heeft Univé Stormher dit 
tot nu toe tot uitdrukking gebracht in voornoemde 
gedragsregels. Univé Stormher heeft in 2011 verder 
onderzocht of, en zo ja in hoeverre er nog meer aan-
sluiting gezocht dient te worden bij de Code dan tot 
dan toe het geval was.

Met ingang van 1 september 2011 werd de Code 
Verzekeraars formeel van toepassing op Univé 
Stormher. De Code Verzekeraars is destijds opge-
steld door het Verbond van Verzekeraars en is met 
ingang van 15 december 2010 bindend van kracht 
geworden voor haar leden. Univé Stormher is geen 
lid van het Verbond van Verzekeraars en heeft er 
voor gekozen om in (de loop van) 2011 de Code 
Verzekeraars (nog) niet zelfstandig toe te passen. 
De reden hiervoor is gelegen in het feit dat Univé 
Stormher (formeel) per 1 januari 2012 onderdeel 

zal worden van de Coöperatie Univé. Dit betekent 
dat Univé Stormher ook ten aanzien van de Code 
Verzekeraars in de loop van 2012 afstemming zal 
hebben binnen de centrale Univé-organisatie om er 
voor zorg te dragen dat er sprake zal zijn van unifor-
miteit en consistentie binnen de groep als geheel. 
Univé Stormher heeft dan ook besloten om gelet 
op de korte periode, niet zelfstandig te zullen rap-
porteren in hoeverre Univé Stormher aan de Code 
Verzekeraars voldoet. Formeel gezien betekent dit 
dat Univé Stormher nog niet aan de Code Verzeke-
raars voldoet.

Univé Stormher benadrukt dat in beginsel 
de principes die in de Code Verzekeraars zijn be-
noemd, worden onderschreven en is dan ook voor-
nemens om deze in de loop van 2012 toe te gaan 
passen, voor zover dit gewenst en mogelijk is. Hier-
bij zal rekening worden gehouden met enerzijds de 
aard en structuur van Univé Stormher als herverze-
keringsbedrijf en anderzijds met het feit dat Univé 
Stormher (opnieuw) onderdeel zal worden van de 
Coöperatie Univé.

OVERIGE (GEDRAGS)REGELS 
EN/OF BELEID

Binnen Univé Stormher zijn er diverse gedrags-
regels van toepassing die gelden voor alle personen 
die bij Univé Stormher in dienst zijn of anders-
zins werkzaamheden verrichten. Tevens gelden de  
interne gedragsregels voor bestuurders en commis-
sarissen. 

In het kader van onze bedrijfsvoering heeft  
Univé Stormher diverse documenten opgesteld op 
het vlak van een beheerste en integere bedrijfs-
voering. Deze documenten bevatten regels op het 
gebied van onder meer screening, het omgaan met 
incidenten, nevenactiviteiten en bijvoorbeeld het 
aannemen van geschenken.
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ENERGIE

REgelaar van energie.
Opstoken van de power.
Mijn REspect voor kracht en dynamiek.
Zelfverzekerd vitaal!
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DE ONDERNEmING IN BEELD

Verdiende premie eigen rekening

 2011 2010 2009 2008 2007
Bruto premie 11.756 10.613 10.429 9.649 9.236
Herverzekeringspremie - 9.184 - 9.441 - 8.996 - 7.749 - 6.904
Mutatie catastrofevoorziening  - 1.316 - 1.661 - 2.160 - 1.600 - 2.050
Verdiende premie e.r. 1.256 - 489  - 727 300 282

De bruto premie van Univé Stormher is gestegen met 10,8%. Hieraan liggen allerlei verschillende oorzaken ten
grondslag. De herverzekeringspremie is daarentegen afgenomen met 2,7%.

Verdiende premie

Schade eigen rekening lopend jaar

 2011 2010 2009 2008 2007
Lopend jaar     
Bruto schade 389  1.354   -   461   6.823 
Aandeel herverzekeraar - -   -   -   -  
Schade eigen rekening 389  1.354   -   461   6.823 
Oude jaren     
Bruto schade - 10 - 106  - 333  - 299  128  
Aandeel herverzekeraar -  -   -   -   - 
Schade eigen rekening - 10  - 106  - 333  - 299  128 
Totaal 379  1.248   - 333  162   6.951 

Univé Stormher heeft over 2011 een operationele winst van € 934.000 behaald dankzij een lage schadelast  
en een forse stijging in de bruto premies. Ondanks de tegenvallende opbrengsten uit beleggingen heeft  
Univé Stormher het jaar 2011 afgesloten met een winst van € 1,3 miljoen na belastingen.
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Schade lopend jaar

De bruto schadelast van € 389.000 heeft betrekking op een hagelschade in het najaar.

Beleggingen     

 2011 2010 2009 2008 2007
Beleggingen 52.838  52.381   52.441   48.422   51.977  
Opbrengsten uit beleggingen     
- gerealiseerd 1.328  2.100   2.243   1.092   1.826  
- niet gerealiseerd - 38  - 510  1.680   - 3.589  137  
 1.290  1.590   3.923   - 2.497  1.963  
Redement beleggingen 2,5% 3,0% 7,8% -5,0% 3,9% 

Samenstelling beleggingsportefeuille

 
  

Resultaat en Eigen vermogen
     
 2011 2010 2009 2008 2007
Resultaat na belastingen 1.345  - 326  2.504   - 2.024  413  
Eigen vermogen 35.981  34.636   34.962   32.458   34.484  
Catastrofevoorziening 22.422  21.106   19.445   17.285   15.387  

Het eigen vermogen is als gevolg van de winst gestegen met € 1,3 miljoen.

0
2.000

� 2.000

4.000
6.000
8.000

10.000
12.000
14.000

2007 2008 2009 2010 2011

2007 2008 2009 2010 2011

Dotatie catastrofevoorziening
Herverzekeringspremie
Verdiende premie e.r.

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Verzekerd kapitaal catastrofe
Limiet retrocessie programma

Gezamelijk eigen behoud
Onderlingen

0
2.000
4.000
6.000
8.000

Aandeel herverzekeraar lopend jaar
Schade eigen rekening lopend jaar

Redutch
85�

1�12�
2�

Aandelen
Andere financiële beleggingen
Vastrentende waarden

0
2.000

� 2.000

4.000
6.000
8.000

10.000
12.000
14.000

2007 2008 2009 2010 2011

2007 2008 2009 2010 2011

Dotatie catastrofevoorziening
Herverzekeringspremie
Verdiende premie e.r.

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Verzekerd kapitaal catastrofe
Limiet retrocessie programma

Gezamelijk eigen behoud
Onderlingen

0
2.000
4.000
6.000
8.000

Aandeel herverzekeraar lopend jaar
Schade eigen rekening lopend jaar

Redutch
85�

1�12�
2�

Aandelen
Andere financiële beleggingen
Vastrentende waarden

Jaarverslag 2011 | Univé Stormher | 17



Herverzekeringsrisico

Solvabiliteit en Eigen vermogen

 2011 2010 2009 2008 2007
Aanwezige solvabiliteit1 58.403  55.742   54.407   49.743   49.871  
Gewenste solvabiliteit2  45.000  45.000   45.000   43.000   44.000  
Solvabiliteitssurplus 13.403  10.742   9.407   6.743   5.871 

1. De aanwezige solvabiliteit betreft de solvabiliteit conform de jaarrekening incl. de technische voorziening voor toekomstige catastrofes.

2. Dit betreft de door het Bestuur gewenste solvabiliteit, overeenkomstig een gestelde faillissementsnorm van 1% in de 25 jaar.
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Ontwikkeling Univé Stormher (2005=100)
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FISCALE POSItIE

De vennootschapsbelasting over 2011 is als volgt berekend:
       
Voordelig saldo vennootschappelijke 
jaarrekening    1.777

Af: Resultaat Redutch   - 300
 Vrijval egalisatiereserve  - 35
     - 335

Bij: Aandelen   85
 Vastrentende waarden  1.035
     1.120

Belastbaar bedrag   2.562
Verschuldigde vennootschapsbelasting:
- Over  200  20,0%  40
- Over 2.362 25,0%  591
      631

Ten laste van het resultaat 2011 komt volgens onderstaande berekening:

Verschuldigd over 2011   631
Mutatie latente belastingverplichtingen    - 204
Correctie VPB     5
Totaal t.l.v. vennootschappelijke jaarrekening   432

(x EUR 1.000)

VAStStELLING 
JAARREkENING 2010
In de ledenvergadering van 16 juni 2011 heeft de Algemene Vergadering de jaarrekening 2010 
vastgesteld en het voorstel tot winstverdeling van het Bestuur ongewijzigd aangenomen.
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ENkELVOUDIGE JAARREkENING
UNIVÉ StORmHER

Statutaire vestigingsplaats: Zwolle

adres: Dokter van lookeren campagneweg 17
8025 bX Zwolle
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Ten behoeve van de leesbaarheid worden de maatschappijen als volgt aangeduid::
Onderlinge Verzekering Maatschappij Univé Stormher U.A. – Univé Stormher
Onderlinge Verzekering Maatschappij Univé Her U.A. – Univé Her
Redutch B.V. – Redutch
Coöperatie Univé U.A. – Coöperatie Univé



kENNIS

REsearcher naar kennis. 
Weten wat er speelt. 
Bij verlies wil ik REvanche! 
Zelfverzekerd op de hoogte!
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Beleggingen
Deelnemingen in groepsmaatschappijen 1    
Redutch B.V.  518  218   
   518  218
Overige financiële beleggingen 2    
Aandelen  6.504  8.511  
Vastrentende waarden  44.631  42.551  
Andere financiële beleggingen  1.185  1.101  
   52.320  52.163 
Vorderingen
Vorderingen uit directe verzekering     
- op verzekeringsnemers  2.430  2.166  
Overige vorderingen
- belastingen   35  295
- overige  3  11  -
   2.476  2.461
Overige activa 4
Liquide middelen  4.769  3.172  
   4.769  3.172 
Overlopende activa 5    
Lopende rente  715  1.002  
Overige overlopende activa  52  11  
   767  1.013 

Totaal activa   60.850  59.027  
   

VENNOOtSCHAPPELIJkE
BALANS PER 31 DECEmBER 2011

acTIVa

2011 2010

(Vóór winstbestemming, x EUR 1.000)
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paSSIVa

2011 2010
Eigen vermogen 6    
Overige reserves  34.636  34.962  
Onverdeelde winst  1.345  - 326 
   35.981  34.636
Technische voorzieningen 7    
- Voorziening niet verdiende premies 
  en lopende risico’s  22.422  21.106 
- Voorziening te betalen schaden  818  1.116  
   23.240  22.222
Voorzieningen 8    
- voor belastingen  480  694 
   480  694
Schulden     
Schulden uit directe verzekering  211  426  
Schulden uit herverzekering  862  776 
Overige schulden  9 -  250
   1.038  1.452
Overlopende passiva  76  23 
   76  23

Totaal passiva   60.850  59.027 
      

Jaarverslag 2011 | Univé Stormher | 23



2011 2010     
Verdiende premies eigen rekening 10    
Brutopremies  11.756  10.613 
Uitgaande herverzekeringspremies  - 9.184  - 9.441 
  2.572  1.172 
Wijziging technische voorzieningen      
niet-verdiende premies en lopende risico’s  - 1.316  - 1.661 
   1.256  - 489
Toegerekende opbrengst uit
beleggingen  503  1.486 
   503  1.486
Schaden eigen rekening 11    
Schaden     
- Bruto  - 677  - 295 
- Aandeel herverzekeraars  -  - 
  - 677  - 295 
Wijziging voorziening voor te betalen schaden     
- Bruto  298  - 953 
- Aandeel herverzekeraars  -  - 
  298  - 953 
   - 379  - 1.248
Bedrijfskosten 12    
Acquisitiekosten  - 11  - 6 
Beheers- en personeelskosten en     
afschrijvingen bedrijfsmiddelen  - 429  - 321 
Provisie en winstdeling herverzekeraars  - 6  - 
   - 446  - 327

Resultaat technische rekening
schadeverzekering   934  - 578 

VENNOOtSCHAPPELIJkE
WINSt- EN VERLIESREkENING 
OVER 2011

TEcHNIScHE REkENINg ScHaDEVERZEkERINg

(x EUR 1.000)
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NIET TEcHNIScHE REkENINg

2011 2010     
Resultaat technische rekening
schadeverzekering   934  - 578

Opbrengsten uit beleggingen     
Opbrengsten uit deelnemingen 13 300  77 
Opbrengsten uit andere beleggingen:     
- Overige beleggingen  1.799  2.070 
Waardeveranderingen van beleggingen  84  20 
Gerealiseerde winst op beleggingen  -  - 
   2.183  2.167
     
Niet gerealiseerde winst op beleggingen   405  -
     
Beleggingslasten     
- Beheerskosten en rentelasten  - 87  - 67 
- Gerealiseerd verlies op beleggingen  - 768  - 
   - 855  - 67
     
Niet gerealiseerd verlies op beleggingen   - 443  - 510
     
Toegerekende opbrengst uit beleggingen      
naar technische rekening   - 503  - 1.486
     
Andere baten 14  57  2
     
Andere lasten 15  -1  - 7
     

   1.777  - 479
     
Vennootschapsbelasting 16  - 432  153
     
Resultaat na belastingen   1.345  - 326  

Resultaat uit gewone bedrijfs-
uitoefening voor belastingen
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GEZONDHEID

REchercheur van lijf en leden.
Piekeren heeft geen zin.
REcept voor vrolijkheid: mijn kleindochter.
Zelfverzekerd gezond!
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2011 2010

kASStROOmOVERZICHt 
OVER 2011
(x EUR 1.000)

     
Kasstroom uit operationele activiteiten     
Nettowinst   1.345   - 326 
Aanpassingen voor:     
Resultaat uit deelneming   - 300  - 77
Waardeverandering beleggingen ongerealiseerd  722  490
Mutatie technische voorzieningen   1.018  2.614
Mutatie overige voorzieningen   - 214  - 143
Mutatie kortlopende schulden   - 414  - 98
Mutatie overlopende passiva   53  2
Mutatie vorderingen   20  - 247
Mutatie overlopende activa   246  75 
   1.131   2.616
Totaal kasstroom uit
operationele activiteiten    2.476  2.290 

Kasstroom uit investerings-
en beleggingsactiviteiten     
Investeringen en beleggingen     
-Beleggingen in aandelen   - 410  - 501
-Beleggingen in vastrentende waarden   - 109.148  - 11.654
   - 109.558  - 12.155
     
Desinvesteringen, aflossingen en verkopen     
-Beleggingen in aandelen   1.170  1.199
-Beleggingen in vastrentende waarden   107.509  9.453
-Beleggingen in overige financiële vaste activa  -  1.150
   108.679  11.802 

Totaal kasstroom uit investerings-
en beleggingsactiviteiten    - 879   - 353

     
Mutatie liquide middelen    1 .597    1 .937  

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
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tOtAALRESULtAAt
(x EUR 1.000)

Resultaat volgens winst- en verliesrekening    1.345  - 326 
       
      
Totaalresultaat    1.345  - 326 
     

2011 2010
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ALGEmEEN
Univé Stormher is statutair en feitelijk gevestigd  

te Zwolle. De maatschappij heeft ten doel met 
haar lid-maatschappijen herverzekeringsovereen- 
komsten te sluiten in het herverzekeringsbedrijf 
dat zij ten behoeve van haar lid-maatschappijen  
uitoefent. De maatschappij kan voorts overeen-
komsten als die welke zij met de lid-maatschappijen 
sluit, ook met anderen aangaan, mits dat niet in 
een zodanige mate zal geschieden dat de overeen- 
komsten met de lid-maatschappijen slechts van  
ondergeschikte betekenis zullen zijn.

VERSLAGLEGGING
De jaarrekening is opgemaakt op 1 mei 2012  

conform Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk  
Wetboek inclusief voorschriften voor de jaar- 
rekening van verzekeringsmaatschappijen, zoals  
opgenomen in afdeling 15 en de stellige uitspraken 
van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

Alle bedragen in de jaarrekening zijn vermeld in 
duizenden euro’s, tenzij anders is aangegeven.

VERBONDEN PARtIJEN
Onder een verbonden partij wordt verstaan een 

partij waarin Univé Stormher beleidsbepalende in-
vloed of invloed van betekenis kan uitoefenen op het 
zakelijke en financiële beleid. Partijen die beleids-
bepalende invloed of invloed van betekenis kunnen 
uitoefenen op Univé Stormher worden eveneens als  
verbonden partij aangemerkt. Alle transacties met 
verbonden partijen vinden plaats op basis van het 
‘at-arms-length’ principe.

GRONDSLAGEN VOOR
WAAR DERING EN
RESULtAAtBEPALING

gRONDSlagEN VOOR waaR DERINg EN RESUlTaaTbEpalINg
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Aandelen
Aandelen worden gewaardeerd tegen actuele 

waarde zijnde de beurskoers ultimo het boek-
jaar. Gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten  
worden volledig toegerekend aan de winst- en verlies-
rekening. Fiscaal worden de aandelen gewaardeerd  
tegen aankoopwaarde of lagere beurswaarde.

Vastrentende waarden
Vastrentende waarden worden gewaardeerd  

tegen actuele waarde zijnde de beurskoers ultimo 
het boekjaar. Gerealiseerde en ongerealiseerde  
resultaten worden volledig toegerekend aan de 
winst- en verliesrekening. Fiscaal worden de  
vastrentende waarden gewaardeerd tegen aankoop-
waarde of lagere beurswaarde.

Andere financiële beleggingen
Andere financiële beleggingen worden gewaar-

deerd tegen de reële waarde. Gerealiseerde en onge-
realiseerde resultaten worden volledig toegerekend 
aan de winst- en verliesrekening.

VORDERINGEN
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de  

geamortiseerde kostprijs, waar nodig onder aftrek 
van een voorziening voor het risico van oninbaar-
heid.

tECHNISCHE VOORZIENINGEN
Niet-verdiende premies en lopende risico’s

Dit betreft een catastrofevoorziening. Een 
onttrekking daaruit zal plaatsvinden bij een  
evenement binnen 72 uur met een schade groter dan  
€ 1.361.340.

Te betalen schaden
Methodiek

De technische voorziening schaden wordt ge-
vormd voor de op balansdatum nog niet afgewikkel-
de schadegevallen uit het boekjaar en voorgaande 
jaren. De vaststelling hiervan geschiedt in de eerste 
plaats voor ieder schadegeval afzonderlijk, waarbij 
rekening wordt gehouden met mogelijke ontvang-
sten uit hoofde van regres en met het aandeel van 
herverzekeraars in schadegevallen.

ALGEmEEN
Voor zover niet anders is vermeld worden  

de activa en passiva gewaardeerd tegen de geamor-
tiseerde kostprijs. In de balans en winst- en verlies- 
rekening zijn referenties opgenomen waarmee 
wordt verwezen naar de toelichting.

BELEGGINGEN
Deelnemingen in groepsmaatschappijen 

Deelnemingen waarin de vennootschap in-
vloed van betekenis uitoefent op het zakelijke 
en financiële beleid worden tegen de vermogens- 
mutatiemethode gewaardeerd. Overeenkomstig  
deze methode, worden de deelnemingen in de 
balans opgenomen tegen het aandeel van de  
vennootschap in de netto vermogenswaarde  
vermeerderd met haar aandeel in de resultaten  
van de deelnemingen vanaf het moment van  
verwerving, bepaald volgens de grondslagen zoals 
vermeld in deze jaarrekening. In de winst- en ver-
liesrekening wordt het aandeel van de vennootschap 
in het resultaat van de deelnemingen opgenomen. 
Indien en voor zover de vennootschap niet zonder 
beperking uitkering van de positieve resultaten aan 
haar kan bewerkstelligen, worden de resultaten in 
een wettelijke reserve opgenomen. Haar aandeel 
in de rechtstreekse vermogensvermeerderingen en 
-verminderingen van de deelnemingen wordt ook in 
de wettelijke reserve opgenomen.

De balanswaarde wordt eveneens aangepast voor 
rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van 
de onderneming waarin wordt deelgenomen. Deze 
aanpassing van de balanswaarde komt ten laste of 
ten gunste van het eigen vermogen.

Indien de waardering van een deelneming vol-
gens deze methode negatief is geworden, wordt de 
deelneming op nihil gewaardeerd. Voor zover de 
deelnemende rechtspersoon het voornemen heeft 
deze deelneming tot betaling van haar schulden in 
staat te stellen, wordt een voorziening onder de pas-
siva opgenomen ter grootte van de uit deze hoofde 
mogelijkerwijs te verwachten nadelen.

gRONDSlagEN VaN waaRDERINg VaN acTIVa EN paSSIVa
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Daarnaast wordt een IBN(E)R voorziening 
opgenomen voor nog niet gemelde of onjuist gere-
serveerde schadegevallen. Deze voorziening wordt 
vastgesteld op basis van het historische afwikke-
lingspatroon van eerdere schadegevallen. 

In 2011 is er sprake van een ongewijzigd  
reserveringsbeleid.

VOORZIENINGEN
Een voorziening wordt gevormd voor verplich-

tingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen 
moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang 
redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voor-
ziening wordt bepaald door de beste schatting van 
de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetref-
fende verplichtingen en verliezen per balansdatum 
af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd 
tegen geamortiseerde kostprijs.

Voorziening belastingen
De voorziening voor belastingen is ontstaan 

door verschillen tussen de bedrijfseconomische en 
de fiscale waardering van activa en passiva. Tevens 
is sprake van een belastinglatentie met betrek-
king tot de in de loop der jaren fiscaal gevormde  
egalisatiereserve. De verplichtingen zijn gewaar-
deerd tegen een belastingtarief van 25,0% (2010 
25,0%) en hebben een langlopend karakter.
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gRONDSlagEN VOOR DE bEpalINg VaN HET RESUlTaaT

ALGEmEEN
Het resultaat wordt bepaald op basis van  

historische kosten. Baten en lasten worden zoveel  
mogelijk toegerekend aan het jaar waarop ze  
betrekking hebben.

tOEREkENING BELEGGINGS- 
OPBRENGStEN

De beleggingsopbrengsten worden verdeeld op 
basis van de verhouding gemiddeld eigen  vermogen  
en gemiddeld technische voorzieningen. Tot en  
met 2010  werden de beleggingsopbrengsten uit aan- 
delen volledig toegerekend aan het eigen ver- 
mogen.

PREmIE
De premiebaten worden verantwoord in het 

jaar waarop zij betrekking hebben. De premie- 
opbrengsten worden volledig gerealiseerd in  
Nederland. Ultimo boekjaar is geen sprake van een 
onverdiend gedeelte van de premies.

SCHADE
De op het jaar betrekking hebbende schaden 

worden ten laste van het resultaat van het boek-
jaar gebracht, waar nodig voor geschatte bedragen. 
Hierbij wordt het aandeel van de herverzekeraar in 
aanmerking genomen.

kOStEN
De kosten worden bepaald met inachtneming 

van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van 
waardering en worden toegerekend aan het jaar 
waarop zij betrekking hebben. Afschrijvingen  
geschieden op basis van de verwachte economische 
levensduur. Op in de loop van het jaar verkregen  
activa wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

De bedrijfskosten worden betaald door Univé 
Her en met behulp van een kostenverdeelstaat 
doorbelast naar de maatschappijen Univé Stormher 
en Redutch.

BELAStINGEN
De vennootschapsbelasting wordt berekend 

op basis van het verantwoorde resultaat, rekening  
houdend met fiscaal vrijgestelde posten (incl. de  
dotatie aan de egalisatiereserve) en geheel of  
gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt 
ter zake de voorgestelde winstverdeling in aan- 
merking genomen. Door fiscaal afwijkende waar-
deringsgrondslagen kunnen latente belasting-  
vorderingen en -verplichtingen ontstaan; deze  
fiscale gevolgen zijn begrepen in de, in het resultaat 
opgenomen, post vennootschapsbelasting en per  
saldo verwerkt in de voorziening latente be- 
lastingverplichtingen. Bij de berekening wordt het  
nominale tarief gehanteerd.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPStELLING 
VAN HEt kASStROOmOVERZICHt

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de 
indirecte methode, waarbij onderscheid is gemaakt 
tussen kasstromen uit operationele, financierings- 
en investerings- en beleggingsactiviteiten.

RISICOBEHEERSING
Voor een uiteenzetting van de risico’s  

verwijzen wij naar het verslag van het Bestuur en de  
Dagelijkse Leiding.
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tOELICHtING OP DE
VENNOOtSCHAPPELIJkE BALANS
(x EUR 1.000)

2011

2011

2010

2010

DEELNEmINGEN IN GROEPSmAAtSCHAPIJEN (1)
    
Redutch     
Stand per 1 januari  218  141 
Aandeel resultaat deelneming  300  77 
Stand per 31 december   518  218

Univé Stormher bezit 8.820 van de 18.000 aandelen van Redutch te Zwolle.
Dit is 49% van de aandelen. De verkrijgingsprijs bedraagt € 8.820.     

OVERIGE FINANCIëLE BELEGGINGEN (2)
      

Stand per 1 januari   8.511 42.551 1.101 52.163 52.300
Aankopen en verstrekkingen   410 109.148  - 109.558 12.155
Verkopen en aflossingen   - 1.170 - 107.509 -  - 108.679 - 11.802
Herwaardering   - 1.247 441 84 - 722 - 490
Stand per 31 december  6.504 44.631 1.185 52.320 52.163

Verkrijgingsprijs per 31 december  9.832 44.209 705 54.746 51.987

De middelen van Univé Stormher worden door Univé Asset Management B.V. (UAM) voornamelijk belegd
binnen een tweetal eigen beleggingsfondsen. Per 1 januari 2011 zijn dit het UVIT Euro Aandelenfonds en het
UVIT Euro Obligatiefonds (middellang). Per 15 januari 2011 zijn de obligaties overgegaan van het UVIT Euro
Obligatiefonds (middellang) naar het UVIT Euro Obligatiefonds (kort). Als extra zekerheidsstelling is deze
overgang verlopen via repo’s en cash collaterals, wat geresulteerd heeft in een effect op de aan- en verkopen
van respectievelijk € 97,5 miljoen en € 96,8 miljoen.

OVERIGE VORDERINGEN (3)
     
Rekening Courant Univé Her  11  - 
Stand per 31 december   11  -

De vorderingen hebben naar verwachting een looptijd korter dan één jaar.

OVERIGE ACtIVA (4)

Liquide middelen
Het volledige saldo aan liquide middelen staat ter vrije beschikking.

Aandelen Vast-
rentende 
waarden

Andere 
financiële 

beleggingen

Totaal
2011

Totaal
2010
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Voor Univé Stormher bedraagt de minimum vereiste solvabiliteitsmarge ingevolge de Wet op het financieel
toezicht (Wft) voor het boekjaar 2011 € 3,2 miljoen (2010: € 3,2 miljoen). 
De door het Bestuur noodzakelijk geachte solvabiliteit over het boekjaar 2011 bedraagt € 45,0 miljoen 
(2010: € 45,0 miljoen). Dit komt overeen met een gestelde faillissementsnorm van 1 procent in de 25 jaar.

Per 31 december 2011 bedraagt de aanwezige solvabiliteit € 36,0 miljoen (2010: € 34,6 miljoen). Daarnaast  
is een voorziening gevormd voor toekomstige catastrofes ter grootte van € 22,4 miljoen ultimo 2011  
(2010: € 21,1 miljoen).
    

tECHNISCHE VOORZIENINGEN (7)

Niet-verdiende premies en lopende risico’s     
Catastrofevoorziening
Stand per 1 januari   21.106  19.445
Dotatie   1.300  1.700
Vrijval schadereserve   16  - 39
Onttrekking   -  - 
Stand per 31 december   22.422  21.106

Te betalen schaden
     
Stand per 1 januari  1.116  - 1.116 163
Dotatie / vrijval  379 -  379 1.248
Af: schade-uitkeringen  - 677 - - 677 - 295
Stand per 31 december  818  -  818 1.116

2011 2010

Bruto 
schaden

Aandeel 
herverz.

Totaal
2011

Totaal
2010

Overige 
reserves

Onverdeel-
de winst

Totaal
2011

Totaal
2010

OVERLOPENDE ACtIVA (5)

Lopende rente
Het gehele bedrag aan lopende rente is kortlopend.

EIGEN VERmOGEN (6)   

Stand per 1 januari 34.962 - 326 34.636 34.962
Resultaatverdeling vorig boekjaar - 326 326  - - 326
Resultaat boekjaar - 1.345  1.345 -
Stand per 31 december 34.636 1.345 35.981 34.636
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2011 2010

Stand
ultimo 

2010

Betaalde 
schade

Stand
ultimo 

2011

Afwikkel-
resultaat

Afloopstatistiek bruto schaden

    
Oudere jaren   - - - -
2002   - - - -
2003   - - - -
2004   - - - -
2005   32  - 32 -
2006   - - - -
2007   87 1 23 63
2008   - - - -
2009    - - - -
2010   997  672  378  - 53
2011   - 4 385 -
Totaal  1.116 677 818 10

Toereikendheidstoets
Op basis van een kwalitatieve benadering is een toereikendheidstoets uitgevoerd. Op basis van deze
toereikendheidstoets is de conclusie dat de getroffen voorzieningen afdoende zijn.

VOORZIENINGEN (8)

Belastingen
Stand per 1 januari  694  837 
Mutaties boekjaar  - 214  - 143 
Stand per 31 december   480  694

De latente belastingen hebben betrekking op:     
- Fiscale egalisatiereserve  66  - 
- Fiscaal lagere waardering beleggingen  414  694 
   480  694

De voorziening voor de fiscaal hogere waardering beleggingen heeft een overwegend kortlopend karakter.
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OVERIGE SCHULDEN (9)

Rekening Courant Univé Her  -  250 
   -  250

De schulden hebben naar verwachting een looptijd korter dan één jaar.      
 
 
NIEt IN DE BALANS OPGENOmEN VERPLICHtINGEN

Voorwaardelijke verplichtingen     

Fiscale eenheid     
Univé Stormher maakt deel uit van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting samen met Univé Her en Redutch,
op grond daarvan is de maatschappij hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als
geheel.       
 
Herverzekeringsovereenkomst     
Tussen Univé Stormher en Univé Her bestaat een stop loss herverzekeringsovereenkomst met een looptijd van
één jaar. Het maximale risico voor Univé Stormher bedraagt € 3,0 miljoen.

2011 2010
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tOELICHtING OP DE 
VENNOOtSCHAPPELIJkE
WINSt- EN VERLIESREkENING
(x EUR 1.000)

VERDIENDE PREmIES EIGEN REkENING (10)

Verdiende premie  11.756 - 9.184 2.572 1.172
Dotatie catastrofevoorziening  - 1.316 - - 1.316 - 1.661
Premie eigen rekening  10.440 - 9.184 1.256 - 489

SCHADEN EIGEN REkENING (11)

     
Schaden  677  - 677 295
Wijziging voorziening voor te betalen schaden - 298 -  - 298 953
Schaden eigen rekening  379 - 379 1.248

BEDRIJFSkOStEN (12)

Acquisitiekosten     
Marketingkosten  11  6 
   11  6
Personeelskosten a.     
Salarissen  908  832 
Pensioenlasten  133  125 
Overige sociale lasten  105  96 
Diverse personeelskosten  272  219 
   1.418  1.272
Afschrijvingen     
Inventaris  7  7 
Vervoersmiddelen  32  36 
ICT-hardware  4  4
ICT-software   17  - 
   60  47
Overige beheerskosten     
Bestuurskosten b.   53  97
Huisvestingskosten   151  152
Kantoorkosten   12  8
Kosten ICT   259  160
Advies- en controlekosten c.   235  295
Overige kosten d.   188  168
   898  880
Subtotaal bedrijfskosten   2.387  2.205
Verantw. bedrijfskosten bij Univé Her   - 527  - 415
Verantw. bedrijfskosten bij Redutch    - 1.420  - 1.463
Subtotaal   440  327
Provisie en winstdeling herverzekeraars   6  -
Totaal bedrijfskosten Univé Stormher   446  327

Bruto 
premie

Bruto 
schaden

Herverz. 
premie

Aandeel 
herverz.

Totaal
2011

Totaal
2011

Totaal
2010

Totaal
2010

2011 2010

38 | Univé Stormher | Jaarverslag 2011



a. Personeelskosten      
Er zijn geen personeelsleden in dienst van de maatschappij.      

b. Bestuurskosten      
Art. 383 Titel 9 Boek 2 BW. De bezoldiging over 2011 van de leden van de Raad van Commissarissen bedraagt 
€ 37.500 (2010: € 32.500). Dit bedrag heeft betrekking op de maatschappijen Univé Her en Univé Stormher. 
Omdat de vennootschap statutair één bestuurder heeft, is de bezoldiging van de bestuurder niet vermeld.
Aan de bestuurder is een personeelshypotheek verstrekt, per 31-12-2011 bedraagt het openstaande bedrag 
€ 213.000. De rentevoet over 2011 bedraagt 4,1% en gedurende het jaar is € 11.000 afgelost.

c. Toelichting advies- en controlekosten     
Accountantskosten - jaarrekeningcontrole  51  53 
Accountantskosten - fiscaal advies  7  7 
Externe advieskosten  177  235 
   235  295

d. Toelichting overige kosten
Vergaderingen/conferenties   21  8
Bedrijfsverzekeringen   28   -
Kosten rating   48  43
Overige kosten   91  117
   188  168

OPBRENGStEN UIt DEELNEmINGEN (13)

Redutch  
Aandeel in resultaat Redutch  300    77
    300   77

ANDERE BAtEN (14)
     
Intrest banken   42    2 
Intrest vennootschapsbelasting   -    -  
Intrest rekening-courant Coöperatie Univé  13   -  
Overige (intrest) baten   2    -  
    57    2

ANDERE LAStEN (15)
     
Intrest vennootschapsbelasting   -   - 2  
Overige (intrest) lasten   - 1   - 5  
    - 1   - 7 

2011

2011

2011

2011

2011

2010

2010

2010

2010

2010

VENNOOtSCHAPSBELAStING (16)
De effectieve belastingdruk over 2011 bedraagt 24,3% (2010: 31,9 %). De afwijking ten opzichte van de toepasselijke 
belastingdruk over 2011 van 25,0% wordt met name veroorzaakt door het niet belastbaar zijn van het resultaat uit 
deelneming.
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GELDStROmEN

REntenier op de golfclub.
Stilstaan is voor later.
Mijn REactie is: geld moet rollen.
Zelfverzekerd uitgeven!
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BEStUURDERSONDERtEkENING

Zwolle, 1 mei 2012   
Univé Stormher

J.B. Trip MBA (bestuurder)   J.A. Gerritsen (voorzitter Raad van Commissarissen) 

Mr. C.J. Ensing (commissaris)  J. Pit (vicevoorzitter)

J. van het Kaar (commissaris)  B.C. Reinders (commissaris)

E.G. van Dalen (commissaris)  drs. F.A.J. Veerman (commissaris)
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OVERIGE
GEGEVENS

VEILIGHEID

REvolverheld in eigen huis.
Verwerpen dit idee.
Mijn REflex is vooruit beschermen.
Zelfverzekerd veilig!
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VERkLARING BEtREFFENDE DE
JAARREkENING

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaar-
rekening 2011 van Univé Stormher te Zwolle gecon-
troleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de enkelvou-
dige balans per 31 december 2011 en de enkelvoudige 
winst-en-verliesrekening over 2011 met de toelich-
ting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de 
gehanteerde grondslagen voor financiële verslagge-
ving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de maatschappij is verantwoor-

delijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te 
geven, alsmede voor het opstellen van het jaarver-
slag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 
van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek 
(BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor 
een zodanige interne beheersing als het noodzake-
lijk acht om het opmaken van de jaarrekening mo-
gelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een 

oordeel over de jaarrekening op basis van onze con-
trole. Wij hebben onze controle verricht in over-
eenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat 
wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen 
en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid 
wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkin-
gen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaam-
heden ter verkrijging van controle-informatie over 
de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. 
De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk 
van de door de accountant toegepaste oordeelsvor-
ming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s 
dat de jaarrekening een afwijking van materieel be-
lang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

CONtROLEVERkLARING
VAN DE ONAFHANkELIJkE
ACCOUNtANt

Aan: de Algemene Vergadering en de Raad van Commissarissen van Univé Stormher

Bij het maken van deze risico-inschattingen 
neemt de accountant de interne beheersing in aan-
merking die relevant is voor het opmaken van de 
jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, 
gericht op het opzetten van controlewerkzaamhe-
den die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een 
oordeel tot uitdrukking te brengen over de effecti-
viteit van de interne beheersing van de maatschap-
pij. Een controle omvat tevens het evalueren van 
de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van 
de door het bestuur van de maatschappij gemaakte 
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele 
beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen 
controle-informatie voldoende en geschikt is om 
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een ge-

trouw beeld van de grootte en samenstelling van het 
vermogen van Univé Stormher per 31 december 2011 
en van het resultaat over 2011 in overeenstemming 
met Titel 9 Boek 2 BW.

VERkLARING BEtREFFENDE OVERIGE 
BIJ OF kRACHtENS DE WEt GEStELDE 
EISEN 

 
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW 

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn 
gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het 
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, 
overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en 
of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW 
vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermel-
den wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kun-
nen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening 
zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. 

Den Haag, 1 mei 2012

Ernst & Young Accountants LLP
w.g. drs. R.M. van Tiggele RA
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VERDELING VAN DE WINSt
(ARtIkEL 22)
1.  Indien in enig boekjaar door de maatschap-
pij winst wordt behaald zal door de Algemene  
Vergadering op voorstel van het Bestuur worden 
besloten welk deel van deze winst aan de algeme-
ne reserve wordt toegevoegd en welk deel even- 
tueel wordt uitgekeerd overeenkomstig het in lid 2  
bepaalde. Het Bestuur zal het voorstel daartoe niet 
eerder geven dan na goedkeuring hiervoor van de 
raad van commissarissen. 
2.  Winstuitkeringen geschieden naar verhouding 
van de door de lid-maatschappij in het desbetref-
fende boekjaar betaalde herverzekeringspremie.  
In geval er een ledenrekening is als bedoeld in  
artikel 24 geschieden winstuitkeringen door tegoed-
schrijving op deze ledenrekening.
3.  Indien door de Algemene Vergadering afzon-
derlijke risico-verzamelingen zijn ingesteld als  
bedoeld in artikel 3 van de statuten kan de Algemene  
Vergadering besluiten om de uitkering van de winst 
aan de lid-maatschappijen met herverzekerings-
overeenkomsten welke behoren tot één of meer-
dere risico-verzamelingen te laten plaatsvinden 
naar  evenredigheid met de mate waarin de risico- 
verzamelingen aan de winst hebben bijgedragen.

VERREkENING VERLIEZEN
(ARtIkEL 23)
Indien in enig boekjaar door de maatschappij een 
verlies wordt geleden, wordt  het verlies ten laste 
van de algemene reserve gebracht.

WINStVERDELING

WINStVERDELING 2011 (VOORStEL) 
De winst na belastingen na aandeel derden  
bedraagt € 1.345.000. Door het Bestuur zal aan de  
Algemene Vergadering worden voorgesteld deze 
winst als volgt te verdelen:

 in EUR
Uitkering aan de leden - 
Toevoeging aan de Algemene Reserve 1.345.000
 1.345.000 

De statuten bepalen met betrekking tot ‘winstverdeling’ en ‘bijdrage in het tekort’ het volgende:
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