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Waar in 2010 weinig optimisme in de financiële 
markten waarneembaar was, werd meer hoop geves-
tigd 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 ech-
ter 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 beleggingsre-
sultaten stonden door de lage koersen en omzet op de 
beurzen onder druk en werden alleen nog maar verder 
verslechterd door een zeer lage rente. De economie had 
ook te leiden onder de catastrofes in onder meer Japan. 
Door de aardbevingen en alle gevolgen hiervan werd 
veel financiële schade geleden. Alleen aan het einde van 
het jaar was er sprake van een verbetering op de finan- 
ciële markten waardoor een deel van het slechte  
resultaat werd gecompenseerd.

Door het natuurgeweld in met name het eerste kwar-
taal werden veel herverzekeraars wereldwijd getroffen en 
steeg al aan het begin van het jaar de schadelast binnen 
de herverzekeringssector ruim boven het gemiddelde. 
Voor ons als herverzekeraar kon dit slechts gevolgen 
hebben voor onze eigen inkoop van herverzekeringsdek-
king voor het jaar 2012. Door een gunstiger schadever-
loop voor de internationale herverzekeringsmarkt in het 
tweede halfjaar bleven de grote premiestijgingen echter 
uit. Net als in 2010 was er bij Univé Her opnieuw sprake 
van een hoge frequentie van brandschaden, waardoor 
de schadelast voor ons als herverzekeraar erg hoog was.  
Opmerkelijk was dat er sprake was van veel brand- 
schaden aan rietgedekte woonhuizen en boerderijen. 
Daarnaast was er sprake van een licht negatieve uitloop 
van de schadevoorziening uit voorgaande jaren. Het jaar 
2011 is door de combinatie van de bovenstaande facto-
ren operationeel gezien negatief afgesloten.

Dit jaar is binnen onze organisatie veel aandacht 
besteed aan de communicatie met de herverzekerde 
leden door in openheid te discussiëren, inzicht te ge-
ven in de strategie en transparant te zijn over de be-

Door alle veranderingen binnen de gehele Univé-organisatie staat 2012 ook voor Univé Her in het teken van een 
nieuwe (in)richting. Een fusie met Univé Stormher, 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 part-
ner 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

drijfsvoering. Univé Her 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 
Her inmiddels in staat om geen kosten meer door te 
berekenen in de herverzekeringspremies. 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 risicobeheersing. 

Waar wij als herverzekeraar een kleine rol vervul-
len 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 maat-
schappelijke betrokkenheid door Moniek Kleinsman 
te sponsoren, vooral omdat zij zich vanuit een dames-
schaatsploeg heeft verbonden aan Pink Ribbon, een 
fondswervende organisatie die aandacht vraagt voor 
borstkanker. Daarnaast ondersteunen wij lokaal de 
Stichting Autismehuis Zwolle.

Het jaar 2012 zal voor de herverzekeringsorganisatie  
in het teken staan van het integreren in de nieuwe  
Coöperatie Univé. Met de kennis en kwaliteiten van 
onze organisatie en haar medewerkers kunnen wij 
een grote bijdrage leveren en aanvullend zijn in de  
bedrijfsvoering van Univé als geheel. De herverzekeraar 
Univé Her zal versterkt door haar dochtermaatschappij  
Redutch en het behouden van een zelfstandige positie 
binnen de Univé Coöperatie kunnen blijven bouwen aan 
de goede relatie met onze klanten. Onze focus blijft hier-
bij gericht op het met onze diensten bijdragen aan het 
beheersen 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 Her
Voorzitter Dagelijkse Leiding 
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In het jaar 2011 heeft de Raad van Commissa-
rissen zes maal vergaderd in aanwezigheid van het 
Bestuur en de Dagelijkse Leiding waarvan eenmaal 
tevens in aanwezigheid van de externe accountant 
van Univé Her. Tijdens deze vergaderingen zijn naast 
de periodieke onderwerpen zoals de jaarrekening van 
2010, financiële kwartaalrapportages, prognoses voor 
het jaar 2011 en de begroting, tevens het beleidsplan, 
het beleggingsbeleid en diverse onderwerpen 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 toekomstvi-
sie voor Univé Her 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 marktontwikkelingen in 
de onderlinge verzekerings- en herverzekeringsmarkt 
kwamen hierbij specifiek aan de orde.

Verdere specifieke onderwerpen die zijn behan-
deld zijn het toezicht door DNB en AFM en onder-
werpen gericht op de kwaliteit waaronder de rating 
voor de herverzekeraars. 

De vacature binnen de Raad van Commissarissen 
die in 2009 is ontstaan is in 2011 ingevuld. De Alge-
mene 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 be-
noemd tot commissaris.

Het jaar 2011 is voor Univé Her een jaar met een 
hoge frequentie van schaden en daardoor een opera-
tioneel negatief resultaat. Met name als gevolg van  
een verbeterd beleggingsresultaat in het vierde kwar-
taal en een goed resultaat van Redutch wordt het 
laatste jaar van Univé Her als zelfstandig bedrijf toch 
met een positief resultaat afgesloten.

De Raad van Commissarissen spreekt dan ook 
haar dank uit aan het Bestuur, de Dagelijkse Leiding 
en de medewerkers van Univé Her voor de geleverde 
inspanningen en het bereikte resultaat in het jaar 
2011, alsmede de activiteiten gericht op de verder uit-
bouw van Univé Her en Redutch als zelfstandige be-
drijfsonderdeel 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 accountantsverslag uitgebracht door  
Ernst & Young Accountants, in haar advies aan de Algemene Vergadering voorgesteld de jaarrekening van Uni-
vé Her goed te keuren en vast te stellen en het Bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid.
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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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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 Her 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 risico- 
beheersing voor de verschillende specifieke risico’s 
bij Univé Her.

HERVERZEkERINGSRISICO
De herverzekeringsportefeuille van Univé Her 

wordt gevormd door de inkomende herverzekering 
van schadeverzekeringsproducten. Specifiek betreft 
het hier met name de door de Regionale Univé’s  
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 herverzekeringsrisico voor rekening van Univé 
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 uitsteken-
de rating en zorgen wij voor voldoende spreiding.

BELEGGINGSRISICO
Bij het vaststellen van haar beleggingsbeleid 

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

Univé Her heeft de uitvoering van haar  
beleggingsbeleid uitbesteed aan Univé Asset  
Management B.V. (UAM). UAM belegt de  
middelen van Univé Her voornamelijk binnen een 
tweetal eigen beleggingsfondsen, het UVIT Euro 

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

RIsIcObEHEERsINg

Obligatiefonds kort voor obligaties en het UVIT 
Euro Aandelenfonds voor aandelen. De beide fond-
sen beleggen alleen in euro genoteerde waarden, 
hetgeen betekent dat Univé Her geen valutarisico 
loopt. Het rendement op de beleggingsportefeuilles 
wordt nauw gevolgd ten opzichte van de relevante 
benchmarks.
 
kREDIEtRISICO

Voor Univé Her is er sprake van kredietrisico 
ten aanzien van haar beleggingen enerzijds en de 
door haar ingekochte retrocessiedekkingen ander-
zijds. Bij de inkoop van haar retrocessiedekkingen 
hanteert Univé Her een strikt selectiebeleid. In dit 
beleid is onder andere vastgelegd dat de herver-
zekeraars waarmee Univé Her zaken doet minimaal 
dienen te beschikken over een A-rating. Daarnaast 
geldt voor Univé Her een maximaal te tekenen 
aandeel per herverzekeraar van 35% voor reguliere 
herverzekeringsdekkingen en 15% voor catastrofe-
dekkingen. 

Ten aanzien van de beleggingen minimaliseert 
Univé Her het kredietrisico onder andere door  
alleen te beleggen in obligaties met minimaal een 
A-rating en zowel voor de obligatie- als de aan-
delenportefeuille zorg te dragen voor voldoende 
spreiding.

LIQUIDItEItSRISICO
Het liquiditeitsrisico kan worden omschreven 

als het risico dat Univé Her op korte termijn (bin-
nen één jaar) niet aan haar betalingsverplichtingen 
kan voldoen. Ter beheersing van dit risico wordt 
de liquiditeitspositie van Univé Her voortdurend 
gemonitord, onder andere door het maken van li-
quiditeitsprognoses. Daarnaast belegt Univé Her 
nagenoeg alleen in goed verhandelbare aandelen en 
obligaties, zodat, indien noodzakelijk, op eenvou-
dige wijze beleggingen kunnen worden verkocht.

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

is door Univé Her 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.

REntmeester van de natuur. 
Kijken in de verte.
Ik REserveer dit uitzicht voor later.
Zelfverzekerd genieten!
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ALGEmEEN
Univé Her staat als herverzekeraar onder  

toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) 
en dient te voldoen aan de (relevante) eisen die 
voortvloeien 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  
governance. 

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 Her betrokken belanghebbende partijen 
(stakeholders) te beschermen, moet een adequate 
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 HER

De besturing van Univé Her 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 
Her het dagelijkse beleid aldus bepaald door twee 
personen. 

De Dagelijkse Leiding kent een reglement waarin 
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  
bevonden door DNB. De Dagelijkse Leiding kent 
een vergaderfrequentie van minimaal eens per twee 
weken.

RAAD VAN COmmISSARISSEN
Bij Univé Her wordt het toezicht uitgeoefend 

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 Commissarissen 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 voornoemd reglement kent de Raad van 
Commissarissen een rooster van aftreden. Deze 
beide documenten zijn door de Algemene Vergade-
ring vastgesteld en akkoord bevonden door DNB. 
In 2011 is de Raad van Commissarissen zes maal 
bijeengekomen.

AUDItCOmmISSIE
Hoewel dit voor Univé Her 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  
uitvoering van de beheersingsmaatregelen en  
beoordeelt of aanvullende maatregelen noodzake-
lijk zijn. Vaste taken zijn: de beoordeling van het 
jaarverslag, kwartaalrapportages, jaarplan inclusief 
begroting en overige verantwoordingen, waaron-
der de risicorapportages en de rapportages van de  
interne en externe accountant. De Auditcommissie 
brengt over zijn bevindingen schriftelijk en monde-
ling verslag uit aan de Raad van Commissarissen.  
De Auditcommissie heeft in 2011 eenmaal verga-
derd.

DE cORpORatE gOVERNaNcE

12 | Univé Her | Jaarverslag 2011



DE ALGEmENE VERGADERING
Univé Her is een onderlinge waarborgmaat-

schappij met als belangrijkste orgaan de Algemene 
Vergadering. Dit orgaan wordt gevormd door alle 
leden van Univé Her. Univé Her onderschrijft het 
beginsel dat goede corporate governance een vol-
waardige deelname veronderstelt van alle leden aan 
de besluitvorming van de Algemene Vergadering. 
Univé Her 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  
spelen in het systeem van ‘checks and balances’  
binnen Univé Her. Het Bestuur, de Dagelijkse  
Leiding en de Raad van Commissarissen verschaffen  
de Algemene Vergadering alle relevante informatie  
die zij behoeft voor de uitoefening van haar be-
voegdheden.

BESt PRACtICES EN CODE VERZEkE-
RAARS

De hiervoor genoemde reglementen zijn beïnvloed 
door de Nederlandse Corporate Governance Code. 
Ondanks het feit dat Univé Her niet verplicht 
is deze Code te volgen, onderschrijft Univé Her  
in beginsel de principes en de best practice  
bepalingen die in de Code zijn benoemd. In de  
uitwerking van de bestuurs- en toezichthoudende 
verantwoordelijkheden heeft Univé Her dit tot 
nu toe tot uitdrukking gebracht in voornoemde  
gedragsregels. Univé Her heeft in 2011 verder  
onderzocht of, en zo ja in hoeverre er nog meer  
aansluiting 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 Her. 
De Code Verzekeraars is destijds opgesteld door het 
Verbond van Verzekeraars en is met ingang van 15 
december 2010 bindend van kracht geworden voor 
haar leden. Univé Her is geen lid van het Verbond 
van Verzekeraars en heeft er voor gekozen om in (de 
loop van) 2011 de Code Verzekeraars (nog) niet zelf-
standig toe te passen. De reden hiervoor is gelegen 
in het feit dat Univé Her (formeel) per 1 januari 2012 
onderdeel zal worden van de Coöperatie Univé. Dit 

betekent dat Univé Her 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 uni-
formiteit en consistentie binnen de groep als geheel. 
Univé Her heeft dan ook besloten om gelet op de 
korte periode, niet zelfstandig te zullen rapporteren 
in hoeverre Univé Her aan de Code Verzekeraars 
voldoet. Formeel gezien betekent dit dat Univé Her 
nog niet aan de Code Verzekeraars voldoet.

Univé Her benadrukt dat in beginsel de prin-
cipes die in de Code Verzekeraars zijn benoemd, 
worden onderschreven en is dan ook voornemens 
om deze in de loop van 2012 toe te gaan passen, 
voor zover dit gewenst en mogelijk is. Hierbij zal 
rekening worden gehouden met enerzijds de aard en 
structuur van Univé Her als herverzekeringsbedrijf 
en anderzijds met het feit dat Univé Her (opnieuw) 
onderdeel zal worden van de Coöperatie Univé.

OVERIGE (GEDRAGS)REGELS EN/OF 
BELEID

Binnen Univé Her zijn er diverse gedragsregels 
van toepassing die gelden voor alle personen die bij 
Univé Her in dienst zijn of anderszins werkzaam-
heden verrichten. Tevens gelden de interne gedrags-
regels voor bestuurders en commissarissen. 

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

ORGANISAtIE
In het jaar 2011 is het aantal medewerkers  

gegroeid van 16 naar 17. 

DOCHtERmAAtSCHAPPIJ
De dienstverlening door de dochtermaatschap-

pij Redutch is volledig gericht op advies en herver-
zekeringsbemiddeling ten behoeve van verzekeraars 
en grote bedrijven en heeft betrekking op specialis-
tische verzekerings- en herverzekeringsactiviteiten.
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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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DE ONDERNEmING IN BEELD

Verdiende premie eigen rekening

 2011 2010 2009 2008 2007
Bruto premie 11.209  11.163   11.401   10.600   11.547  
Herverzekeringspremie - 4.680  - 2.489  - 6.145  - 4.072  - 4.191
Verdiende premie e.r. 6.529 8.674   5.256   6.528   7.356  

De bruto premie over 2011 is nagenoeg gelijk gebleven aan 2010. De stijging van de herverzekeringspremie geeft 
daarentegen een vertekend beeld door de reservering en vrijval van de reinstatementpremiereserve schadejaar 
2010 in de boekjaren 2009 en 2010. Kijken we naar de gemiddelde herverzekeringspremie van beide jaren dan 
bedraagt de stijging 8,41%.

Verdiende premie

Schade eigen rekening

 2011 2010 2009 2008 2007
Lopend jaar     
Bruto schade 6.212  5.130   16.496   4.758   8.352 
Aandeel herverzekeraar -  -   - 9.197  - 700  - 1.363
Schade eigen rekening 6.212  5.130   7.299   4.058   6.989 
Oude jaren     
Bruto schade - 1.612  - 1.734  - 314  - 1.590  - 1.283
Aandeel herverzekeraar 2.044  1.739   - 314  1.264   543 
Schade eigen rekening 432  5   - 628  - 326  - 740
Totaal 6.644  5.135   6.671   3.732   6.249
      
Het afwikkelresultaat op de bruto schaden oude jaren bedraagt € 1,6 miljoen positief. Daartegenover staat 
een aandeel herverzekeraars van € 2,0 miljoen. Per saldo leidt dit tot een verlies van € 432.000. Oorzaak is de  
bijreservering over het jaar 2010 met € 670.000, welke geheel voor eigen rekening is gekomen. Deels heeft 
Univé Her dit verlies kunnen compenseren door verhaal op een schadedossier 2009 (+ € 194.000).

ALGEmEEN
Operationeel heeft Univé Her het jaar 2011 afgesloten met een verlies van € 611.000. De schadelast overtrof  
de verdiende premie met 1,76% onder andere als gevolg van 17 grote schaden. Gevolg is een nettowinst na  
belastingen en na aandeel derden van € 106.000, mede door de tegenvallende opbrengsten uit beleggingen  
( 2011: € 883.000 - 2010: € 1,3 miljoen).
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Schade lopend jaar

Grote schaden (> € 350.000) in aantallen

Beleggingen     
     
 2011 2010 2009 2008 2007
Beleggingen 48.089  48.206   52.378   47.170   56.207 
Opbrengsten uit beleggingen     
- gerealiseerd 786  2.023   1.814   1.002   2.024 
- niet gerealiseerd - 50  - 691  2.375   - 6.103  437 
 736  1.332   4.189   - 5.101  2.461 
Rendement beleggingen 1,5% 2,6% 8,4% - 9,9% 4,5%

Samenstelling beleggingsportefeuille
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De bruto schadelast van € 6,2 miljoen is evenals vorig jaar historisch gezien laag en ook dit jaar heeft Univé Her 
geen bijdragen ontvangen van de herverzekeraars.
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Resultaat en Eigen vermogen     
     
 2011 2010 2009 2008 2007
Resultaat na belastingen 106  3.512   1.726   - 2.358  1.860  
Eigen vermogen 34.774  36.424   33.259   31.447   33.805  

Het eigen vermogen is gedaald met € 1,7 miljoen als gevolg van de winstuitkering over 2010 aan de leden.

        
Solvabiliteit en Eigen vermogen

 2011 2010 2009 2008 2007   
Aanwezige solvabiliteit 1 40.327  42.112   38.589   46.521   48.878     
Gewenste solvabiliteit 2  20.000  20.000   20.000   20.000   21.000     
Solvabiliteitsurplus 20.327  22.112   18.589   26.521   27.878    

1. De aanwezige solvabiliteit betreft de solvabiliteit conform de jaarrekening incl. de achtergestelde schuld

 (=niet opeisbare deel van de ledenrekening ad € 5,6 miljoen voor 2011).

2.  Dit betreft de door het Bestuur gewenste solvabiliteit, overeenkomstig een gestelde faillissementsnorm van 1% in de 25 jaar.
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FISCALE POSItIE

De vennootschapsbelasting over 2011 is als volgt berekend:
       
Voordelig saldo vennootschappelijke jaarrekening    12 

Af:  Materiële vaste activa   - 20
 Resultaat Redutch   - 312
 Uitkering Leden   - 53   
     - 385

Bij:  Bedrijfspand   165
 Aandelen    235
 Beperkt aftrekbare kosten   4
 Vastrentende waarden   958
 Vrijval egalisatiereserve   611
     1.973
Belastbaar bedrag    1.600 
       
 Verschuldigde vennootschapsbelasting:      
 - Over € 200  20,0%   40
 - Over € 1.400  25,0%   350
     390 
       
 Ten laste van het resultaat 2011 komt volgens onderstaande berekening:    
        
 Verschuldigd over 2011    390
 Mutatie latente belastingverplichtingen    - 490
 Correctie VPB    6
 Totaal t.g.v. vennootschappelijke jaarrekening    - 94
 
 Verschuldigd over 2011 Redutch    191
 Totaal t.l.v. geconsolideerde jaarrekening    97 

(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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GE CON SOLI DEERDE  
JAARREkENING UNIVÉ HER

statutaire vestigingsplaats: Zwolle

adres: Dokter van Lookeren campagneweg 17
8025 bX Zwolle

Ten behoeve van de leesbaarheid worden de maatschappijen als volgt aangeduid::
Onderlinge Verzekering Maatschappij Univé Her U.A. te Zwolle – Univé Her
Redutch B.V. te Zwolle – Redutch
Onderlinge Verzekering Maatschappij Univé Stormher U.A. te Zwolle – Univé Stormher
Coöperatie Univé U.A. te Zwolle – Coöperatie Univé
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kENNIS

REsearcher naar kennis. 
Weten wat er speelt. 
Bij verlies wil ik REvanche! 
Zelfverzekerd op de hoogte!
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GECONSOLIDEERDE BALANS
BALANS PER 31 DECEmBER 2011

actIVa

(Vóór winstbestemming, x EUR 1.000)

Beleggingen     
Terreinen en gebouwen 1    
- voor eigen gebruik  1.500  1.700 
   1.500  1.700
     
Overige financiële beleggingen 2    
Aandelen  6.352  10.216 
Vastrentende waarden  37.299  35.562 
Vorderingen uit hypothecaire leningen  2.155  - 
Andere financiële beleggingen  783  728 
   46.589  46.506
Vorderingen     
Vorderingen uit directe verzekering     
- op verzekeringsnemers  2.976  3.119 
Vorderingen uit herverzekering  -  1.066 
Overige vorderingen     
- belastingen  1.089  574 
- overige 3 142  250 
   4.207  5.009
Overige activa 4    
Materiële vaste activa  316  145 
Liquide middelen  5.856  7.060 
   6.172  7.205 
Overlopende activa 5    
Lopende rente  598  837 
Overige overlopende activa  103  93 
   701  930

 
Totaal activa   59.169  61.350 

2011 2010
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passIVa

2011 2010
Eigen vermogen     
Overige reserves  34.668  32.912 
Onverdeelde winst  106  3.512 
  34.774  36.424 
Aandeel van derden in groepsvermogen  517  218 
Groepsvermogen 6  35.291  36.642
     
Achtergestelde schulden 7    
Ledenrekeningen  14.036  13.867 
   14.036  13.867
Technische voorzieningen 8    
Voorziening te betalen schaden     
- bruto  6 .912  7.774 
- herverzekeringsdeel  - 574  - 1.752 
  6.338  6.022 
Voorziening winstdeling en kortingen     
- bruto  -  112 
- herverzekeringsdeel  -  - 
  -  112 
   6.338  6.134
Voorzieningen 9    
- voor pensioenen  8  10 
- voor belastingen  259  694 
   267  704
Schulden     
Schulden uit directe verzekering  1 .591  2.328 
Schulden uit herverzekering  500  570 
Overige schulden     
- belastingen/premies sociale verzekeringen  297  202 
- overige 10 577  712 
   2.965  3.812
Overlopende passiva  272  191 
   272  191
     

Totaal passiva   59.169  61.350 
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GECONSOLIDEERDE WINSt- EN 
VERLIESREkENING OVER 2011

tEcHNIscHE REkENINg scHaDEVERZEkERINg

(x EUR 1.000)

Verdiende premies eigen rekening 11    
Brutopremies  11.209  11.163 
Uitgaande herverzekeringspremies  - 4.680  - 2.489 
  6.529  8.674 
Wijziging technische voorzieningen      
niet-verdiende premies en lopende risico’s  -  - 
   6.529  8.674
Toegerekende opbrengst
uit beleggingen  86  423 
   86  423
Schaden eigen rekening 12    
Schaden     
- Bruto  - 5.462  - 7.119 
- Aandeel herverzekeraars  - 866  2.032 
  - 6.328  - 5.087 
Wijziging voorziening voor
te betalen schaden     
- Bruto  862  3.723 
- Aandeel herverzekeraars  - 1.178  - 3.771 
  - 316  -48 
   - 6 .644  - 5.135
Winstdeling en kortingen 13 - 55  - 43 
   - 55  - 43
Bedrijfskosten 14    
Acquisitiekosten  - 11  - 6 
Beheers- en personeelskosten en     
afschrijvingen bedrijfsmiddelen  -1.935  - 1.872 
Provisie en winstdeling herverzekeraars  -  - 
  - 1.946  - 1.878 
Toegerekend aan niet-technische rekening  1.419  1.463 
   - 527  - 415

Resultaat technische rekening
schadeverzekering   - 611  3.504 

2011 2010
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NIEt tEcHNIscHE REkENINg

Resultaat technische rekening
schadeverzekering   - 611  3.504
Opbrengsten uit bemiddeling 15    
Opbrengsten bemiddelingsactiviteiten  2.219  1.657 
Toegerekende kosten,      
vanuit technische rekening  - 1.419  - 1.463 
   800  194
Opbrengsten uit beleggingen     
Opbrengsten uit andere beleggingen:     
- Terreinen en gebouwen  85  85 
- Overige beleggingen  1.616  1.996 
Waardeveranderingen van beleggingen  55  15 
Gerealiseerde winst op beleggingen  -  - 
   1.756  2.096
Niet gerealiseerde winst op beleggingen   339  -
Beleggingslasten     
- Beheerskosten en rentelasten  - 83  - 73 
- Gerealiseerd verlies op beleggingen  - 887  - 
   - 970  - 73
Niet gerealiseerd verlies op beleggingen   - 389  - 691
Toegerekende opbrengst uit beleggingen      
naar technische rekening   - 86  - 423

Andere baten 16  96  3
Andere lasten 17  - 433  - 417

   502  4.193

Vennootschapsbelasting 18  - 97  - 604

Resultaat na belastingen   405  3.589 

Aandeel derden in het resultaat      
van groepsmaatschappijen   - 299  - 77

Nettowinst   106  3.512 

2011 2010

Resultaat uit gewone bedrijfs-
    uitoefening voor belastingen
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2011 2010

kASStROOmOVERZICHt  
OVER 2011
(x EUR 1.000)

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat na belastingen   405  3.589  
Aanpassingen voor:     
Waardeverandering pand   200  -
Waardeverandering beleggingen ongerealiseerd  673  676
Mutatie technische voorzieningen   204  91
Mutatie overige voorzieningen   - 437  48
Mutatie kortlopende schulden   - 847  - 1.721
Mutatie overlopende passiva   81  - 149
Afschrijvingen   61  43
Mutatie vorderingen   802  - 565
Mutatie overlopende activa   229  138 
   966   - 1.439
Totaal kasstroom uit operationele
activiteiten   1.371   2.150 

Kasstroom uit investerings-
en beleggingsactiviteiten
Investeringen en beleggingen     
- Beleggingen in aandelen  - 400   - 694 
- Beleggingen in vastrentende waarden  - 91.219   - 9.742 
- Vorderingen uit hypothecaire leningen  - 2.166   -  
- Materiële vaste activa  - 271   - 38 
   - 94.056   - 10.474
Desinvesteringen, aflossingen en verkopen     
- Beleggingen in aandelen  3.167   3.279  
- Beleggingen in vastrentende waarden  89.851   7.903  
- Vorderingen uit hypothecaire leningen  11  -
- Beleggingen in overige financiële vaste activa  -  2.750  
- Materiële vaste activa  39   37  
   93.068   13.969 
Totaal kasstroom uit investerings-
en beleggingsactiviteiten   988   3.495

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
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Kasstroom uit financieringsactiviteiten      
- Uitkering ledenrekening  - 1.587  - 1.553

Totaal kasstroom uit
 financieringsactiviteiten    - 1.587  - 1.553 

Mutatie liquide middelen   - 1 .204  4 .092

2011 2010
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tOtAALRESULtAAt
(x EUR 1.000)

Resultaat volgens winst-
en verliesrekening   106   3.512 
     
Totaalresultaat   106   3.512 

2011 2010
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VAStGOED

REnner van hot naar her. 
Finishen in eigen huis. 
Daar loop ik een REcord voor. 
Zelfverzekerd onder dak!
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gRONDsLagEN VaN WaaRDERINg 
VaN actIVa EN passIVa

gRONDsLagEN VOOR WaaR DERINg 
EN REsULtaatbEpaLINg

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
Terreinen en gebouwen

Terreinen en gebouwen worden gewaardeerd 
tegen de actuele waarde. Taxaties vinden uiterlijk 
iedere vijf jaar plaats door een externe taxateur.  
De meest recente taxatie dateert van april 2012.

Aandelen
Aandelen 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 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 resul-
taten worden volledig toegerekend aan de winst- en 
verliesrekening. Fiscaal worden de vastrentende 
waarden gewaardeerd tegen aankoopwaarde of  
lagere beurswaarde.

Vorderingen uit hypothecaire leningen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de  

geamortiseerde kostprijs.

Andere financiële beleggingen
Andere financiële beleggingen worden gewaardeerd 

tegen de reële waarde. Gerealiseerde en ongerealiseerde 
resultaten worden volledig toegerekend aan de 
winst- en verliesrekening.

VORDERINGEN
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de ge-

amortiseerde kostprijs, waar nodig onder aftrek van 
een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

GRONDSLAGEN VOOR
WAAR DERING EN
RESULtAAtBEPALING

ALGEmEEN
Univé Her is statutair en feitelijk gevestigd te 

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

VERSLAGLEGGING
De jaarrekening is opgesteld op 1 mei 2012 

overeenkomstig de bepalingen zoals opgenomen 
in het Burgerlijk Wetboek 2 Titel 9 afdeling 15,  
de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 605  
Verzekeringsmaatschappijen en de Wet op het  
financieel toezicht (Wft). 

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

CONSOLIDAtIE
In de jaarrekening van Univé Her zijn de financiële  

gegevens geconsolideerd van Univé Her en haar 
51% dochter Redutch. De geconsolideerde jaar- 
rekening wordt opgesteld met toepassing van de  
grondslagen van de waardering en resultaatbepaling 
van Univé Her.

In de consolidatie worden betrokken die deel-
nemingen, waarin Univé Her invloed van doorslag-
gevende betekenis op het zakelijke en financiële 
beleid kan uitoefenen.

VERBONDEN PARtIJEN
Onder een verbonden partij wordt verstaan een 

partij waarin Univé Her beleidsbepalende invloed 
of invloed van betekenis kan uitoefenen op het 
zakelijke en financiële beleid. Partijen die beleids-
bepalende invloed of invloed van betekenis kun-
nen uitoefenen op Univé Her worden eveneens als  
verbonden partij aangemerkt. Alle transacties met 
verbonden partijen vinden plaats op basis van het 
‘at-arms-length’ principe.
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OVERIGE ACtIVA
Materiële vaste activa

De materiële vaste activa wordt gewaardeerd 
tegen aanschaffingswaarde verminderd met lineair 
bepaalde afschrijving op basis van de geschatte 
economische levensduur. Hierbij wordt voor 
de dienstauto’s  een restwaarde van 25% van de  
aanschaffingswaarde gehanteerd. Bij de overige  
materiële vaste activa wordt geen rekening  
gehouden met een restwaarde.

tECHNISCHE VOORZIENINGEN

Te betalen schaden
Methodiek

De technische voorziening schaden wordt gevormd 
voor de op balansdatum nog niet afgewikkelde 
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.

Daarnaast wordt een IBN(E)R voorziening 
opgenomen voor nog niet gemelde of onjuist  
gereserveerde schadegevallen. Deze voorziening 
wordt vastgesteld op basis van het historische  
afwikkelingspatroon van eerdere schadegevallen. 

In 2011 is er sprake van een ongewijzigd  
reserveringsbeleid.

Winstdeling en kortingen
Betreft reeds verschuldigde, nog niet opeisbare 

winstdeling.

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 
voorziening wordt bepaald door de beste schatting  
van de bedragen die noodzakelijk zijn om de  
desbetreffende verplichtingen en verliezen per  
balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Voorziening pensioenen
De voorziening pensioenen heeft betrekking op 

indexatieverplichtingen.

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 betrekking tot 
de in de loop der jaren fiscaal gevormde egalisatie- 
reserve. De verplichtingen zijn gewaardeerd tegen 
een belastingtarief van 25,0% (2010 25,0%) en  
hebben een langlopend karakter.
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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 ver-
mogen en gemiddeld technische voorzieningen. Tot  
en met 2010 werden de beleggingsopbrengsten 
uit aandelen volledig toegerekend aan het eigen  
vermogen.

PREmIE
De premiebaten worden verantwoord in het jaar 

waarop zij betrekking hebben. De premieopbreng-
sten 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 ge-
schieden 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 door-
belast naar de maatschappijen Univé Stormher en  
Redutch.

BELAStINGEN
De vennootschapsbelasting wordt berekend op 

basis van het verantwoorde resultaat, rekening hou-
dend 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 aanmerking ge- 
nomen. Door fiscaal afwijkende waarderings- 
grondslagen kunnen latente belastingvorderingen 
en -verplichtingen ontstaan; deze fiscale gevolgen 
zijn begrepen in de, in het resultaat opgenomen, 
post vennootschapsbelasting en per saldo verwerkt 
in de voorziening latente belastingverplichtingen. 
Bij de berekening wordt het nominale tarief gehan-
teerd.

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 ver-

wijzen wij naar het verslag van het Bestuur en de  
Dagelijkse Leiding.

gRONDsLagEN VOOR DE bEpaLINg 
VaN HEt REsULtaat
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LOGIStIEk

REdder in nood. 
Stranden langs de kant.
Ik wil REpareren en weer door. 
Zelfverzekerd op weg!
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ENERGIE

REgelaar van energie.
Opstoken van de power.
Mijn REspect voor kracht en dynamiek.
Zelfverzekerd vitaal!
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tOELICHtING OP DE
GECONSOLIDEERDE BALANS
(x EUR 1.000)

2011 2010

tERREINEN EN GEBOUWEN (1)
    
Dokter van Lookeren Campagneweg 17, Zwolle1

Stand per 1 januari  1.700  1.700
Herwaarderingen2  - 200  -
Afschrijvingen  -  -
Stand per 31 december 3   1.500  1.700

1. Univé Her is eigenaar en gebruiker van het kantoorpand te Zwolle.
2. Het niet-gerealiseerde resultaat is verwerkt in de winst- en verliesrekening.
3. De actuele waarde is gebaseerd op onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik.
     

OVERIGE FINANCIëLE BELEGGINGEN (2)

Stand per 1 januari 10.216  35.562 -   728 46.506 50.678
Aankopen en verstrekkingen 400 91.219 2.166 - 93.785 10.436
Verkopen en aflossingen - 3.167 - 89.851 - 11 - - 93.029 - 13.932
Herwaardering - 1.097 369 - 55 - 673 - 676
Stand per 31 december 6.352 37.299 2.155 783 46.589 46.506

Verkrijgingsprijs per 31 december 9.603 36.947 2.166 409 49.125 47.173

De middelen van Univé Her 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 € 81,5 
miljoen en € 80,9 miljoen.

Aandelen Vast-
rentende 
waarden

Vorde-
ringen 

uit andere 
leningen

Andere 
financiële 

beleggingen

Totaal
2011

Totaal
2010

Jaarverslag 2011 | Univé Her | 35



2011 2010

OVERIGE VORDERINGEN (3)
    

Stand per 1 januari  250  174 
Mutaties boekjaar  - 108  76 
Stand per 31 december   142  250

Het saldo per 31 december is als volgt opgebouwd:     
Debiteuren Redutch  59  -
Rekening Courant Univé Stormher  -  250
Overige vorderingen  83  -
   142  250

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

OVERIGE ACtIVA (4)

Materiële vaste activa
     
Stand per 1 januari 24 109 11 - 144 187
Aankopen boekjaar 3 130 - 138 271 38
Desinvesteringen - - 87 - - - 87 - 37
 27 152 11 138 328 188
Afschrijvingen* - 7 - 32 - 4 - 17 -60 - 47
Afschrijving op desinvestering* - 48 - - 48 - 4
Stand per 31 december 20 168 7 121 316 145

Cum.afschrijvingen t/m boekjaar 17 44 11 17 89 76

* jaarlijkse afschrijvingen, in % van de aanschaffingsprijs:  -  inventaris 20%

 -  vervoersmiddelen 25%

 - ICT hardware 25%

  - ICT software 33%

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

OVERLOPENDE ACtIVA (5)

Lopende rente     
Het gehele bedrag aan lopende rente is kortlopend.

Inven-
taris

Vervoers- 
middelen

ICT 
 hardware

ICT 
 software

Totaal
2011

Totaal
2010
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GROEPSVERmOGEN (6)

Stand per 1 januari  32.912 3.512 36.424 33.259
Winstuitkering leden   - - 1.756 - 1.756 - 347
Resultaatverdeling vorig boekjaar  1.756 - 1.756 - 3.512
Resultaat boekjaar   - 106 106 -
Stand per 31 december  34.668 106 34.774 36.424
Aandeel derden in groepsvermogen    517 218
Groepsvermogen    35.291 36.642

ACHtERGEStELDE SCHULDEN (7)  

     
Ledenrekening     
Stand per 1 januari  13.867  15.073 
Toevoeging winstuitkering leden  1 .756  347 
Uitgekeerd aan herverzekerde maatschappijen - 1.587  - 1.553 
Stand per 31 december   14.036  13.867

Deze post betreft de statutair verplicht gestorte winstuitkering op de ledenrekening. Hiervan is overeenkomstig 
artikel 24 lid 2 van de statuten een bedrag van € 8.483.000 opeisbaar door de desbetreffende lidmaatschappijen. 
Het totale bedrag op de ledenrekening is conform artikel 24 lid 3 van de statuten achtergesteld bij alle overige 
crediteuren. De interest-vergoeding bedraagt 3,00% (2010: 2,75%).

tECHNISCHE VOORZIENINGEN (8)  

Te betalen schaden
     
Stand per 1 januari  7.774 - 1.752 6.022 5.974
Dotatie   4.600 2.044 6.644 5.135
Af: schade-uitkeringen  - 5.462 - 866 - 6.328 - 5.087
Stand per 31 december  6.912 - 574 6.338 6.022

Overige 
reserves

Bruto 
schaden

Onver-
deelde
winst

Aandeel 
herverz.

Totaal
2011

Totaal
2011

Totaal
2010

Totaal
2010

2011 2010
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Afloopstatistiek Bruto schaden

      
Oudere jaren   - - - -
2002  422 45 346 31
2003  150  - 129 21
2004  18 1 18 - 1
2005   - - - -
2006  11 12 13 - 14
2007   1.879 1.307 231 341
2008   543 45 515 - 17
2009   1.487 - 618 184 1.921
2010   3.264 2.793 1.141 - 670
2011    1.877 4.335 - 6.212
Totaal  7.774 5.462 6.912 - 4.600

Afloopstatistiek Aandeel herverzekeraars 

     
Oudere jaren   - - - -
2002  10 27 7 - 24
2003   49 - 49 - 
2004   18  1  18  - 1
2005  - - - -
2006   - - - -
2007   781 439 - 342
2008   500 - 500 - 
2009   394 - 1.333 - 1.727
2010   - - - -
2011    - - -
Totaal  1.752 - 866 574 2.044

Het afwikkelresultaat op de bruto schaden oude jaren bedraagt € 1,6 miljoen positief. Daartegenover staat een 
aandeel herverzekeraars van € 2,0 miljoen. Per saldo leidt dit tot een verlies van € 432.000. Oorzaak is de bij-
reservering over het jaar 2010 met € 670.000, welke geheel voor eigen rekening is gekomen. Deels heeft Univé 
Her dit verlies kunnen compenseren door verhaal op een schadedossier 2009 (+ € 194.000).

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

Stand
ultimo 

2010

Stand
ultimo 

2010

Betaalde 
schade

Betaalde 
schade

Stand
ultimo 

2011

Stand
ultimo 

2011

Afwikkel-
resultaat

Afwikkel-
resultaat
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Winstdeling en kortingen
Stand per 1 januari   112  69
Mutatie
- winstcommissie Finitecontract 2010   -  43
- winstcommissie Finitecontract 2011   - 112  -
Stand per 31 december   -  112

De laatste Finite-herverzekeringsovereenkomst is per 31-12-2010 beëindigd en het bijbehorende winstaandeel is 
begin 2011 uitgekeerd.

VOORZIENINGEN (9)     
     
Eigen pensioenverplichtingen    
Stand per 1 januari  10  11 
Mutaties boekjaar  - 2  - 1 
Stand per 31 december   8  10

Belastingen    
Stand per 1 januari  694  645 
Mutaties boekjaar  -435  49 
Stand per 31 december   259  694

De latente belastingen hebben betrekking op:     
- Vrijval egalisatiereserve   19   117
- Fiscaal hogere waardering bedrijfspand   - 93  - 52
- Fiscaal lagere waardering materiële vaste activa  4  2
- Fiscaal lagere waardering beleggingen  329  627 
   259  694

De voorziening voor de fiscaal lagere waardering beleggingen heeft een overwegend kortlopend karakter.

OVERIGE SCHULDEN (10)  
   

Stand per 1 januari   462    486  
Mutaties boekjaar   115    226 
Stand per 31 december    577   712

2011

2011

2011

2011

2010

2010

2010

2010
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Het saldo per 31 december
is als volgt opgebouwd:     
Rekening Courant Coöperatie Univé  93  200
Rekening Courant Univé Stormher   11  -
Lopende interest ledenrekening   427  409
Diversen  46  103
   577  712

De kortlopende schulden hebben naar verwachting een looptijd korter dan één jaar. 

NIEt IN DE BALANS OPGENOmEN VERPLICHtINGEN     
     
Voorwaardelijke verplichtingen

Fiscale eenheid
Univé Her maakt deel uit van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting samen met Univé Stormher en Redutch,
op grond daarvan is de maatschappij hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als
geheel.     
     
Verplichting inzake herverzekering terrorismeschaden
Met ingang van 2011 zijn alle Regionale Univé’s zelf aangesloten bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij
voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). Univé Her verzorgt hiervoor de administratieve ondersteuning.  
     
Herverzekeringsovereenkomst     
Tussen Univé Her en Univé Stormher bestaat een stop loss herverzekeringsovereenkomst met een looptijd van
één jaar. Het maximale risico voor Univé Her bedraagt € 1,4 miljoen.

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

VERDIENDE PREmIES EIGEN REkENING (11)     
     
 

Verdiende premie  11.209 - 4.680 6.529 8.674
Mutatie technische voorziening niet-verdiende     
premies en lopende risico’s  - - - -
Premie eigen rekening  11.209 - 4.680 6.529 8.674

SCHADEN EIGEN REkENING (12)

     
Schaden  5.462 866 6.328 5.087
Wijziging voorziening voor te betalen schaden - 862  1.178 316 48
Schaden eigen rekening  4.600 2.044 6.644 5.135

WINStDELING EN kORtINGEN (13)

- winstcommissie Finitecontract 2010  -  43
- winstcommissie Finitecontract 2011  14
- commissie Quota Share  41 
   55  43

BEDRIJFSkOStEN (14)  
   
Acquisitiekosten     
Marketingkosten  11  6
   11  6
Personeelskostena     
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

Bruto 
premie

Bruto 
schaden

Uitgaande 
herv. premie

Aandeel 
herverz.

Totaal 
2011

Totaal 
2011

Totaal 
2010

Totaal 
2010

2011

2011

2010

2010
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2011

2011

2011

2010

2010

2010

Overige beheerskosten     
Bestuurskostenb  53  97 
Huisvestingskosten  151  152 
Kantoorkosten  12  8 
Kosten overige bedrijfsmiddelen  259  160 
Advies- en controlekostenc  235  295
Overige kostend  188  168
   898  880
Subtotaal bedrijfskosten   2.387  2.205
     
Verantwoorde bedrijfskosten bij Univé Stormher  - 440  - 327
Toegerekend aan niet-technische rekening   - 1.420  - 1.463
Totaal bedrijfskosten Univé Her   527  415

a. Personeelskosten:
Gemiddeld aantal personeelsleden, herrekend op fulltime basis, bedraagt over 2011 15,38 (2010: 14,41).

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

42 | Univé Her | Jaarverslag 2011



2011 2010

2011

2011 2010

2010

OPBRENGStEN UIt BEmIDDELING (15)

Opbrengsten bemiddelingsactiviteiten     
- mobiliteit & aansprakelijkheid   479    441  
- brand   1.428    967  
- zorg & inkomen   172    191  
- ondersteuning   140    58  
    2.219   1.657 
Toegerekende kosten vanuit technische rekening   - 1.419   - 1.463
    800    194

ANDERE BAtEN (16)

Intrest banken  94  -
Overige (intrest) baten  2  3 
   96  3  

ANDERE LAStEN (17)

Intrest vennootschapsbelasting   -  2
Intrest rekening-courant Coöperatie Univé   -  2
Intrest ledenrekening   427  409
Overige (intrest) lasten   6  4 
   433  417  

    
VENNOOtSCHAPSBELAStING (18)

De effectieve belastingdruk over 2011 bedraagt 19,3% (2011: 14,4 %).     
De afwijking ten opzichte van de toepasselijke belastingdruk over 2011 van 25% wordt 
met name veroorzaakt door winstuitkering aan de leden.
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GELDStROmEN

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

ENkELVOUDIGE JAARREkENING 
UNIVÉ HER

statutaire vestigingsplaats: Zwolle

adres: Dokter van Lookeren campagneweg 17
8025 bX Zwolle
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VENNOOtSCHAPPELIJkE
BALANS PER 31 DECEmBER 2011

actIVa

(Vóór winstbestemming, x EUR 1.000)

Beleggingen     
Terreinen en gebouwen     
- voor eigen gebruik  1.500  1.700 
   1.500  1.700
Deelnemingen in groepsmaatschappijen 19    
Redutch B.V.  539  227 
   539  227
Overige financiële beleggingen     
Aandelen  6.352  10.216 
Vastrentende waarden  37.299  35.562 
Vorderingen uit hypothecaire leningen  2.155  - 
Andere financiële beleggingen  783  728 
   46.589  46.506
Vorderingen     
Vorderingen uit directe verzekering     
- op verzekeringsnemers  2.976  3.119 
Vorderingen uit herverzekering  -  1.066 
Overige vorderingen     
- belastingen  1.089  574 
- overige 20 345  495 
   4.410  5.254
Overige activa     
Materiële vaste activa  316  145 
Liquide middelen 21 4.402  6.282 
   4.718  6.427
Overlopende activa     
Lopende rente 22 598  837 
Overige overlopende activa  82  18 
   680  855
     
     
     
Totaal activa   58.436  60.969 

2011 2010
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passIVa

Eigen vermogen 23    
Overige reserves  34.668  32.912 
Onverdeelde winst  106  3.512 
   34.774  36.424
Achtergestelde schulden     
Ledenrekeningen  14.036  13.867 
   14.036  13.867
Technische voorzieningen     
Voorziening te betalen schaden     
- bruto  6.912  7.774 
- herverzekeringsdeel  - 574  - 1.752 
  6.338  6.022 
Voorziening winstdeling en kortingen     
- bruto  -  112 
- herverzekeringsdeel  -  - 
  -  112 
   6.338  6.134
Voorzieningen     
- voor pensioenen  8  10 
- voor belastingen  259  694 
   267  704
Schulden     
Schulden uit directe verzekering  1.591  2.328 
Schulden uit herverzekering  500  570 
Overige schulden     
- belastingen/premies sociale verzekeringen  81  78 
- overige 24 577  712 
   2.749  3.688
Overlopende passiva  272  152 
   272  152

     
Totaal passiva   58.436  60.969 

2011 2010
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VENNOOtSCHAPPELIJkE
WINSt- EN VERLIESREkENING 
OVER 2011

tEcHNIscHE REkENINg scHaDEVERZEkERINg

(x EUR 1.000)

Verdiende premies eigen rekening     
Brutopremies  11.209  11.163 
Uitgaande herverzekeringspremies  - 4.680  - 2.489 
  6 .529  8.674 
Wijziging technische voorzieningen      
niet-verdiende premies en lopende risico’s  -  - 
   6.529  8.674  
Toegerekende opbrengst
uit beleggingen  86  423 
   86  423
Schaden eigen rekening     
Schaden     
- Bruto  - 5.462  - 7.119 
- Aandeel herverzekeraars  866  2.032 
  - 6.328  - 5.087 
Wijziging voorziening voor te betalen schaden     
- Bruto  862  3.723 
- Aandeel herverzekeraars  - 1.178  - 3.771 
  - 316  - 3.771 
   - 6.644   - 5.135
Winstdeling en kortingen  - 55  - 43 
   - 55  - 43
Bedrijfskosten 25    
Acquisitiekosten  - 11  - 6 
Beheers- en personeelskosten en     
afschrijvingen bedrijfsmiddelen  - 516  - 409 

   - 527  - 415
Resultaat technische rekening
schadeverzekering   - 611  3.504 

2011 2010
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NIEt tEcHNIscHE REkENINg

Resultaat technische rekening
schadeverzekering   - 611  3.504

Opbrengsten uit beleggingen     
Opbrengsten uit deelnemingen 26 312  80 
Opbrengsten uit andere beleggingen:     
- Terreinen en gebouwen 27 85  85 
- Overige beleggingen  1 .616  1.996 
Waardeveranderingen van beleggingen  55  15 
Gerealiseerde winst op beleggingen  -  - 
   2.068  2.176
     
Niet gerealiseerde winst op beleggingen   339  -
     
Beleggingslasten     
- Beheerskosten en rentelasten  - 83  - 73 
- Gerealiseerd verlies op beleggingen  - 887  - 
   - 970  - 73
Niet gerealiseerd verlies op beleggingen   - 389  - 691

Toegerekende opbrengst uit beleggingen      
naar technische rekening   - 86  - 423
Andere baten 28  96  3
Andere lasten 29  - 435  - 419

   12  4.077
     
Vennootschapsbelasting 30   94  - 565

     
Resultaat na belastingen   106  3.512 

2011 2010

Resultaat uit gewone bedrijfs-
uitoefening voor belastingen

Jaarverslag 2011 | Univé Her | 49



gRONDsLagEN VOOR WaaRDERINg EN REsULtaatbEpaLINg

ALGEmEEN
De jaarrekening is opgesteld op 1 mei 2012 

overeenkomstig de bepalingen zoals opgenomen 
in het Burgerlijk Wetboek 2 Titel 9 afdeling 15,  
de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 605  
Verzekeringsmaatschappijen en de Wet op het  
financieel toezicht (Wft). 

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

Voor de algemene grondslagen voor de opstel-
ling van de jaarrekening, de grondslagen voor de 
waardering van activa en passiva en de bepaling 
van het resultaat, alsmede voor de toelichting op 
de onderscheiden activa en passiva en de resultaten 
wordt verwezen naar de toelichting op de geconso-
lideerde jaarrekening, voor zover hierna niet anders  
vermeld.

DEELNEmINGEN IN  
GROEPSmAAtSCHAPPIJEN

Deelnemingen waarin de vennootschap invloed 
van betekenis uitoefent op het zakelijke en financiële  
beleid worden tegen de vermogensmutatie-  
methode 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 verliesrekening wordt het aandeel 
van de vennootschap in het resultaat van de deel-
nemingen 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 VOOR 
DE ENkELVOUDIGE 
JAARREkENING
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tOELICHtING OP DE
VENNOOtSCHAPPELIJkE BALANS
(x EUR 1.000)

2011

2011

2010

2010

DEELNEmINGEN IN GROEPSmAAtSCHAPPIJEN (19)     
     
Redutch B.V.     
Stand per 1 januari   227    147  
Aandeel resultaat deelneming   312    80  
Stand per 31 december    539    227 
     
Univé Her bezit 9.180 van de 18.000 aandelen van Redutch te Zwolle.
Dit is 51% van de aandelen. De verkrijgingsprijs bedraagt € 9.180.     
     
     
OVERIGE VORDERINGEN (20)     

Stand per 1 januari   495   408  
Mutaties boekjaar   - 150    87 
Stand per 31 december    345    495 

Het saldo per 31 december is als volgt opgebouwd:     
Rekening Courant Univé Stormher    -   250  
Rekening Courant Redutch   345    245  
    345    495 

OVERIGE ACtIVA (21)     

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

OVERLOPENDE ACtIVA (22)     
     
Lopende rente     
Het gehele bedrag aan lopende rente is kortlopend.     

EIGEN VERmOGEN (23)     

     
Stand per 1 januari   32.912 3.512 36.424 33.259 
Winstuitkering leden  - - 1.756 - 1.756 - 347  
Resultaatverdeling vorig boekjaar   1.756 - 1.756 - 3.512 
Resultaat boekjaar  - 106 106 -
Stand per 31 december   34.668 106 34.774 36.424

Overige 
reserves

Onverdeel-
de winst

Totaal
2011

Totaal
2010
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2011 2010

Voor Univé Her 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 € 20,0 miljoen 
(2010: € 20,0 miljoen). Dit komt overeen met een gestelde faillissementsnorm van 1 procent in de 25 jaar.
Per 31 december 2011 bedraagt de aanwezige solvabiliteit € 34,8 miljoen (2010: € 36,4 miljoen). Daarnaast
beschikt Univé Her over een achtergestelde schuld (ledenrekening) ter grootte van € 14,0 miljoen ultimo 2011
(2010: € 13,9 miljoen).

OVERIGE SCHULDEN (24)     

Stand per 1 januari   712    486  
Mutaties boekjaar   - 135     226 
Stand per 31 december    577    712 
Het saldo per 31 december is als volgt opgebouwd:     
Rekening Courant Coöperatie Univé  93  200
Rekening Courant Univé Stormher   11  -
Lopende interest ledenrekening   427  409
Diversen   46  103  
    577    712 
     
De kortlopende schulden hebben naar verwachting een looptijd korter dan één jaar.     

     
NIEt IN DE BALANS OPGENOmEN VERPLICHtINGEN    
     
Voorwaardelijke verplichtingen     
     
Fiscale eenheid     
Univé Her maakt deel uit van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting samen met Univé Stormher en Redutch, 
op grond daarvan is de maatschappij hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als 
geheel.
 
Verplichting inzake herverzekering terrorismeschaden     
Met ingang van 2011 zijn alle Regionale Univé’s zelf aangesloten bij de Nederlandse Herverzekerings-
maatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). Univé Her verzorgt hiervoor de administratieve 
ondersteuning.

Herverzekeringsovereenkomst     
Tussen Univé Her en Univé Stormher bestaat een stop loss herverzekeringsovereenkomst met een looptijd van
één jaar. Het maximale risico voor Univé Her bedraagt € 1,4 miljoen.     
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tOELICHtING OP DE
VENNOOtSCHAPPELIJkE WINSt- 
EN VERLIESREkENING 
(x EUR 1.000)

BEDRIJFSkOStEN (25)
 
    
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     
Bestuurskostenb  53  97
Huisvestingskosten   151  152
Kantoorkosten   12  8
Kosten ICT   259  160
Advies- en controlekostenc  235  295
Overige kostend   188  168 
   898  880
Subtotaal bedrijfskosten   2.387  2.205

Verantwoorde bedrijfskosten bij Univé Stormher  - 440  - 327
Verantwoorde bedrijfskosten bij Redutch   - 1.420  - 1.463
     
Totaal bedrijfskosten Univé Her   527  415

a. Personeelskosten:
Gemiddeld aantal personeelsleden, herrekend op fulltime basis, bedraagt over 2011 15,38 (2010: 14,41).
  
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.  

2011 2010
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2011 2010

2011 2010

c. Toelichting advies- en controlekosten 

Accountantskosten - jaarrekeningcontrole  51  53 
Accountantskosten - fiscaal advies  7  5 
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 (26)     
     
Redutch
Aandeel in resultaat Redutch  312  80
   312   80
     
 
    
OPBRENGStEN UIt tERREINEN EN GEBOUWEN (27)     
     

Toegerekende interne huisvestingskosten  85  85 
   85  85
     
     
ANDERE BAtEN (28)     

Intrest banken   94  -
Overige (intrest) baten  2  3 
   96  3
     
     
ANDERE LAStEN (29)     

Intrest vennootschapsbelasting   -  2
Intrest rekening-courant Coöperatie Univé   2  4
Intrest ledenrekening   427  409
Overige (intrest) lasten   6  4 
   435  419
     
 
    
VENNOOtSCHAPSBELAStING (30)
   
Na eliminatie van het positieve resultaat uit deelnemingen van € 312.000 en de voorgestelde winstuitkering aan de
leden van van € 53.000 resteert een aan de maatschappij toe te rekenen verlies voor belastingen van € 353.000. 
De hierover in aanmerking genomen belasting bate bedraagt inclusief beperkte aanpassingen uit voorgaande jaren 
€ 94.000 (2010: € 565.000 belastinglast).

2011

2011

2011

2011

2010

2010

2010

2010
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BEStUURDERSONDERtEkENING

Zwolle, 1 mei 2012   
Univé Her 

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 Her te Zwolle gecontro-
leerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsoli-
deerde en enkelvoudige balans per 31 december 2011 
en de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en- 
verliesrekening over 2011 met de toelichting, waarin 
zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde 
grondslagen voor financiële verslaggeving 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 noodzakelijk 
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk 
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 afwijkingen 
van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werk-
zaamheden ter verkrijging van controle-informatie 
over de bedragen en de toelichtingen in de jaar-
rekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn 
afhankelijk van de door de accountant toegepaste 
oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten 
van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van 
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

CONtROLEVERkLARING
VAN DE ONAFHANkELIJkE
ACCOUNtANt

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

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 controlewerkzaam-
heden 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  

getrouw beeld van de grootte en samenstelling van 
het vermogen van Univé Her 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  
vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij 
dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaar- 
rekening 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 algemene 
reserve wordt toegevoegd en welk deel eventueel 
wordt uitgekeerd overeenkomstig het in lid 2 be-
paalde. 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  
afzonderlijke 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 
naarevenredigheid met de mate waarin de risico-
verzamelingen aan de winst hebben bijgedragen.

VERREkENING VAN 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 
€ 106.000. Door het Bestuur zal aan de Algemene 
Vergadering worden voorgesteld deze winst als volgt 
te verdelen:  
 
 in EUR
Uitkering aan de leden 53.000
Toevoeging aan de Algemene Reserve 53.000
 106.000

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