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Profiel Univé
Uniek samenwerkingsverband
De oudste Univé‐verzekeraar (Regionale Univé) dateert uit 1794. Een lokale gemeenschap in
Noord‐Groningen richtte in dat jaar een onderlinge waarborgmaatschappij op waarmee de
financiële gevolgen van brandschade op grond van wederzijdse solidariteit gezamenlijk werden
gedragen. Het aantal Regionale Univé’s is in het afgelopen jaar door fusies afgenomen. Op dit
moment zijn er nog vijftien Regionale Univé’s, met wie Univé Groep een unieke samenwerking
heeft. De Regionale Univé’s zijn niet alleen brandverzekeraars, maar ook bemiddelaars in
financiële producten. Coöperatie Univé U.A. vormt samen met haar dochtervennootschappen
zoals N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her de Univé Groep en is de verbindende schakel binnen
Univé.
Ledenbelang centraal
Univé is een coöperatieve organisatie die gericht is op het bieden van financiële zekerheid aan
haar leden. Univé wordt niet gedreven door winst en aandeelhoudersbelang, maar door het
ledenbelang. Univé biedt haar leden toegevoegde waarde vanuit haar kernwaarden samen,
zelfredzaam en dichtbij.
Sterk merk
Ruim 1,4 miljoen verzekerden zijn met in totaal zo'n 3,8 miljoen verzekeringen bij Univé
verzekerd. Univé biedt haar klanten een totaalpakket aan brandverzekeringen en andere
schadeverzekeringen. Univé vult dit via bemiddeling aan met onder meer zorgverzekeringen
(onder de labels Univé en ZEKUR), levensverzekeringen en hypotheekproducten, voor de
particuliere en de zakelijke markt. Met name in de brand‐ en motorrijtuigenbranche heeft Univé
een sterke marktpositie. Het werkgebied van Univé omvat heel Nederland.
Een belangrijke onderscheidende factor voor Univé is haar klanttevredenheid. In 2013 won
Univé bijvoorbeeld voor de achtste keer de Incompany Award als ‘beste zakelijke verzekeraar’.
Iets minder dan duizend medewerkers binnen Univé Groep en in totaal ruim
achtentwintighonderd medewerkers landelijk geven hier met veel inzet en plezier invulling aan.
Dit vormt de basis voor de hoge klanttevredenheid. Daarom is Univé al jarenlang een sterk merk.
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Verslag interne toezichthouders
Personele unie
De niet‐uitvoerende bestuurders binnen het Bestuur van Coöperatie Univé U.A. vervullen tevens
de rol van Raad van Commissarissen (RvC) binnen N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her.
Met deze personele unie wordt in de eerste plaats gewaarborgd dat de niet‐uitvoerende
bestuurders vanuit hun bestuurlijke verantwoordelijkheid in voldoende mate bij alle relevante
onderwerpen binnen Univé Groep betrokken worden en daarover voldoende informatie
ontvangen.
Daarnaast is op deze wijze sprake van een zo integraal mogelijke inrichting van het interne
toezicht binnen Univé Groep. Dit laat onverlet dat de genoemde toezichthoudende organen in
voldoende mate hun zelfstandige verantwoordelijkheid dienen te behouden. Om deze reden
vervult de voorzitter van het Bestuur van Coöperatie Univé U.A. niet de rol van voorzitter van de
RvC binnen N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her.
Voor een nadere toelichting op de governancestructuur van en de samenstelling van de
toezichthoudende organen en commissies binnen Univé Groep wordt verwezen naar de
hoofdstukken 5 en 7 van het bestuursverslag van Univé Groep.
Vergaderingen en belangrijkste onderwerpen
Periodiek terugkerende onderwerpen in het Bestuur van Coöperatie Univé U.A. en de RvC van
N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her zijn de jaar‐ en kwartaalcijfers, de strategie en de
terugkoppeling uit commissievergaderingen. Daarnaast behandelen het Bestuur van Coöperatie
Univé U.A. en de RvC van N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her jaarlijks het meerjarenplan, de
jaarrekeningen en het risicobeleid van de betreffende onderneming.
Het bestuur van Coöperatie Univé U.A. kwam in het verslagjaar op reguliere basis tweewekelijks
bijeen. Belangrijke actuele onderwerpen die in het Bestuur van Coöperatie Univé U.A. regelmatig
werden besproken waren de keuze voor een nieuw schadekernsysteem, de vaststelling van de
nieuwe merkwaarden van Univé, de samenwerking met de Regionale Univé’s, de verkoop van de
eenheid Univé Zuid en de voortgang van belangrijke projecten, zoals de IT‐ontvlechting van
Coöperatie VGZ U.A., de implementatie van de strategie en de invoering van het nieuwe
schadekernsysteem.
De RvC van N.V. Univé Schade kwam in het verslagjaar viermaal bijeen. Belangrijke
onderwerpen die in de RvC van N.V. Univé Schade aan de orde kwamen waren het afleggen van
de eed of belofte, de benoeming van een nieuwe voorzitter van de RvC, de opvolging van
bevindingen uit een thema‐onderzoek van de Nederlandsche Bank N.V. (DNB) naar de naleving
van de sanctiewetgeving binnen N.V. Univé Schade, een aanpassing van het tarief voor
autoverzekeringen en de voortgang van de implementatie van het nieuwe schadekernsysteem.
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De RvC van N.V. Univé Her kwam in het verslagjaar viermaal bijeen. Belangrijke onderwerpen
die in de RvC van N.V. Univé Her aan de orde kwamen waren het afleggen van de eed of belofte,
de benoeming van een nieuwe voorzitter van de RvC en de herijking van de strategie van N.V.
Univé Her en de bespreking van actuele ontwikkelingen.
In het verslagjaar waren de interne toezichthouders op een enkele uitzondering na bij alle
vergaderingen aanwezig.
Commissies
Binnen het Bestuur van Coöperatie Univé U.A. is een Selectie‐, Benoemings‐ &
Remuneratiecommissie benoemd voor Univé Groep. De Selectie‐, Benoemings‐ &
Remuneratiecommissie kwam in het verslagjaar eenmaal in vergadering bijeen. De
onderwerpen die in deze oprichtingsvergadering aan de orde kwamen waren de benoeming van
de voorzitter van de commissie, de bespreking van het reglement van de commissie en een
vooruitblik op de werkzaamheden van de commissie in 2014.
Binnen het bestuur van Coöperatie Univé U.A., de RvC van N.V. Univé Schade en de RvC van N.V.
Univé Her zijn Audit‐ & Risicocommissies benoemd, waarbij evenals bij de betreffende organen
zelf sprake is van een personele unie. Periodiek terugkerende onderwerpen in de Audit‐ &
Risicocommissies zijn de bespreking van de financiële kwartaalrapportage, van de
kwartaalrapportage van de zogenoemde sleutelfuncties en van governance‐ en
beleidsdocumentatie in het kader van het risicobeheersings‐ en controlesysteem binnen Univé
Groep.
De Audit‐ & Risicocommissies kwamen in het verslagjaar viermaal bijeen. Belangrijke
onderwerpen die in de Audit‐ & Risicocommissies aan de orde kwamen waren de bespreking
van een self assessment van de afdeling Internal Audit en de ontwikkeling van de
risicomanagementfunctie binnen Univé Groep (in de Audit‐ & Risicocommissie van Coöperatie
Univé U.A.), de bespreking van het Product Approval and Review Proces (in de Audit‐ &
Risicocommissies van N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her). Daarnaast vond in het verslagjaar
een evaluatiesessie over het functioneren van de Audit‐ & Risicocommissies binnen Univé Groep
plaats. De bevindingen daaruit worden in 2014 geïmplementeerd. Een voorbeeld daarvan is dat
thema’s die voortvloeien uit de bespreking van de kwartaalrapportage van de sleutelfuncties in
voorkomende gevallen in vergaderingen of separate bijeenkomsten van de Audit‐ &
Risicocommissies verder zullen worden uitgediept.
Informatievergaring buiten vergadering
De interne toezichthouders hechten er in het kader van het goede functievervulling aan om ook
buiten vergadering aan informatievergaring te doen. Mede om deze reden vinden de
vergaderingen van het Bestuur van Coöperatie Univé U.A. om en om op het kantoor van Univé
Groep in Zwolle of bij een Regionale Univé plaats.
Daarnaast wonen de interne toezichthouders periodiek vergaderingen van de Univé Formule
Adviesraad (UFA), medewerkersbijeenkomsten en themabijeenkomsten voor ledenraadsleden
en interne toezichthouders van Regionale Univé’s bij.
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Tot slot vonden in dit verband in het verslagjaar kennismakingsgesprekken met nieuwe
functionarissen binnen Univé Groep en reguliere bilaterale gesprekken met
sleutelfunctionarissen plaats.
Contacten met de ondernemingsraad
De voorzitter van het Bestuur van Coöperatie Univé U.A., tevens voorzitter van de RvC van N.V.
Univé Schade en N.V. Univé Her ad‐interim, woonde in het verslagjaar tweemaal het overleg bij
met de ondernemingsraad, in het bijzonder over de ontwikkelingen in de organisatie. Dit overleg
met de ondernemingsraad wordt als constructief en waardevol ervaren.
Onafhankelijkheid, deskundigheid en evaluatie
In het verslagjaar hebben zich geen zakelijke transacties voorgedaan waarbij tegenstrijdige
belangen een rol hebben gespeeld.
In het verslagjaar is onder toeziend oog van de voorzitter van het Bestuur van Coöperatie Univé
U.A. en de (interim)voorzitter van de RvC van N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her een
programma van permanente educatie ontwikkeld, dat in het verslagjaar en in 2014 tot
uitvoering werd en wordt gebracht. Het programma bestaat uit vier delen. Het eerste deel is een
doorlopende collegecyclus gebaseerd op de zes “verplichte” opleidingsonderwerpen uit de
Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars. Het tweede deel is een terugkerend
“kijkje in de keuken”. Dit betreft interne bezoeken aan bedrijfsonderdelen en afdelingen van
Univé Groep. Het derde deel bestaat uit de interne verspreiding in het kader van kennisdeling
van relevante literatuur over “good governance” en actuele onderwerpen zoals Solvency II. Het
vierde en laatste deel van het programma van permanente educatie bestaat uit ieders
individuele opleidingspakket.
Begin 2014 vond de jaarlijkse evaluatie van het functioneren in het verslagjaar binnen het
Bestuur van Coöperatie Univé U.A. en binnen de RvC van N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her
plaats. Het belangrijkste onderkende verbeterpunt uit de evaluatie van het Bestuur van
Coöperatie Univé U.A. is om de vergadertijd meer aan strategische onderwerpen en minder aan
operationele onderwerpen te besteden. Het belangrijkste evaluatiepunt uit de evaluatie van de
RvC van N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her is om onderwerpen nog meer vanuit het
perspectief van de betreffende entiteiten en minder vanuit het perspectief van Univé Groep te
bespreken. Een evaluatie onder onafhankelijke (externe) begeleiding staat op de rol voor de
evaluatie van het functioneren over 2014.
Naleving Governance Principes
De uitvoerende bestuurders en niet‐uitvoerende bestuurders van Coöperatie Univé U.A. zijn
gezamenlijk verantwoordelijk voor de naleving van de Governance Principes van het Verbond
van Verzekeraars (Code). De uitvoerende bestuurders zijn primair verantwoordelijk voor de
naleving van de principes uit de Code en de niet‐uitvoerende bestuurders houden primair
toezicht op het voldoen aan deze bepalingen. De niet‐uitvoerende bestuurders van Coöperatie
Univé U.A. onderschrijven, mede in hun hoedanigheid van RvC‐leden van N.V. Univé Schade en
N.V. Univé Her, de inhoud van de verantwoording over de naleving van de Code in het
bestuursverslag van Univé Groep.
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Dankwoord
De niet‐uitvoerende bestuurders van Coöperatie Univé U.A. danken alle bestuurders en
medewerkers van Univé Groep voor hun inzet en hun blijvende betrokkenheid bij Univé.

Zwolle, 27 maart 2014
Cors Hage – voorzitter Bestuur Coöperatie Univé U.A.
Marianne Tijssen – voorzitter Raad van Commissarissen N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her
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1. Verslag uitvoerende bestuurders
“We zijn er. Altijd.” Dat is het thema van de merkcampagne die Univé in 2013 voerde.
Een thema dat de fysieke en mentale nabijheid van Univé ten opzichte van haar leden goed
weergeeft. Maar ook een thema dat het in het verslagjaar gegroeide zelfbewustzijn van de
medewerkers van Univé Groep markeert. In het verslagjaar werden de eerste concrete
resultaten van de in 2012 ontwikkelde strategie opgeleverd. De organisatie van Univé Groep
werd op een aantal plaatsen gewijzigd. Een aantal grote IT‐projecten werd met succes afgerond.
De financiële resultaten waren bemoedigend. En Univé won weer een aantal mooie prijzen.
Strategie in actie
In 2012 scherpte Univé Groep in nauwe samenwerking met de Regionale Univé’s haar strategie
aan. Univé, waaronder N.V. Univé Schade als belangrijkste dochterbedrijf van Univé Groep, richt
zich primair op het verstevigen van haar positie als aanbieder van eenvoudige producten (retail)
in de particuliere en zakelijke markt. Daarnaast zet Univé in op een transformatie van product‐
naar klantdenken op weg naar totaalrelaties. Hiervoor is het implementeren van een omni‐
channel distributiestrategie essentieel.
De strategie van N.V. Univé Her, sinds medio 2012 onderdeel van Univé Groep, is in het
verslagjaar herijkt. Voortaan richt N.V. Univé Her zich in haar dienstverlening uitsluitend op de
verzekeringsentiteiten binnen de Univé Organisatie. Als gevolg hiervan zal de merknaam
Redutch verdwijnen. Zo kan N.V. Univé Her nog meer toegevoegde waarde bieden binnen Univé.
Univé is sinds de ontvlechting van het samenwerkingsverband UVIT eind 2011 geen
zorgverzekeraar meer, maar wel een belangrijke bemiddelaar in zorgverzekeringen van
Coöperatie VGZ U.A. onder de merken Univé en Zekur. De afgelopen jaren staat deze portefeuille
onder druk. Univé onderscheidt zich in haar aanbod door – daar waar in de markt de trend
toenemende centralisering is – te streven naar beschikbare zorg dicht bij haar leden en met een
menselijke maat. In 2014 worden de plannen voor dit product verder uitgewerkt.
In het verslagjaar werd Mijn Univé opnieuw gelanceerd. Hierdoor hebben de leden van Univé
eenvoudig, veilig en snel online toegang tot hun verzekeringsgegevens en kunnen zij wijzigingen
doorvoeren. Op het moment dat het hen het beste uitkomt.
Tot slot werden in het verslagjaar de kritische prestatie indicatoren in het kader van de strategie
verder uitgewerkt. Zij vormen een leidraad voor het handelen van Univé: Univé pakt de
komende jaren geen zaken op die niet bijdragen aan het realiseren van haar strategische
doelstellingen.
IT‐projecten succesvol
Univé Groep rondde in het verslagjaar een aantal grote IT‐projecten met succes af. Eind 2013
werd de IT‐ontvlechting als gevolg van de ontvlechting van het samenwerkingsverband UVIT
afgerond. Univé Groep paste haar systemen met succes aan op de invoering van de Single
European Payment Area (SEPA).
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En Univé implementeerde met succes het eerste plateau van de invoering van haar nieuwe
schadesysteem Quinity Insurance Solution (QIS), in nauwe samenwerking met de Regionale
Univé’s. Hiermee is in het verslagjaar een stevig fundament gelegd voor de noodzakelijke
vernieuwing en vereenvoudiging van het IT‐landschap binnen Univé.
Organisatie wordt klaargestoomd
In 2012 zijn de meeste bedrijfsonderdelen “as‐is” overgekomen vanuit de UVIT‐organisatie. In
het verslagjaar is een begin gemaakt met het opnieuw inrichten van de organisatie van Univé
groep op basis van de strategische visie en uitgezette koers. Zo is de gehele commerciële
organisatie heringericht, waarmee de commerciële slagkracht van Univé is vergroot. De
activiteiten van Univé Expertise Services B.V. zijn per 1 oktober 2013 deels elders binnen Univé
Groep ondergebracht en deels ondergebracht binnen C.E.D. Nederland. En met twee Regionale
Univé’s is overeenstemming bereikt over de overdracht van eenheid Univé Zuid ‐ binnen
Coöperatie Univé U.A. actief als bemiddelaar en adviseur voor het werkgebied Oost‐Brabant en
Limburg –in 2014.
De dochterbedrijven N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her kregen in de loop van het verslagjaar
een nieuwe statutaire directie. Deze directie heeft als belangrijkste opdracht om de organisatie
en medewerkers van beide bedrijfsonderdelen klaar te stomen voor de uitdagingen van de
komende jaren.
In het verslagjaar zijn de merkwaarden opgefrist. Met het in het verslagjaar gestarte internal
branding‐traject wordt ervoor gezorgd dat Univé nog meer een merkgedreven organisatie wordt
die haar belofte aan haar leden intern waarmaakt. Zo komt Univé‐DNA nog prominenter naar
boven. Dat gaat niet van de ene op de andere dag.
Ontwikkelingen in verschillende branches
Op de markt voor mobiliteitsverzekeringen zijn diverse ontwikkelingen. Zo komen er meer
elektrische voertuigen op de weg. Veiligheid verschuift van de beperking van de impact van
botsingen naar het voorkomen van botsingen. Als gevolg van de economische crisis daalde de
afgelopen jaren het aantal verkochte auto’s. In het laatste kwartaal van het verslagjaar trok de
verkoop van nieuwe auto’s met name in de zakelijke markt weer aan. Daarnaast heeft een
verschuiving naar kleinere, zuinigere en goedkopere auto’s plaatsgevonden. Bij een
onverminderd hoge concurrentie leiden deze ontwikkelingen tot druk op de omzet van
cascoverzekeringen. De distributie van autoverzekeringen vindt in toenemende mate plaats via
internet en veel consumenten raadplegen vergelijkingssites. N.V. Univé Schade had in het
verslagjaar als gevolg van deze ontwikkelingen ook te kampen met een dalende omzet in
autoverzekeringen. In december 2013 is de nieuwe autoverzekering van Univé geïntroduceerd,
in het nieuwe schadekernsysteem. Hiermee is de basis gelegd voor toekomstige rendabele groei
in deze branche.
Brandverzekeringen vormden in het verslagjaar de uitzondering op de krimpende trend in de
schadeverzekeringsmarkt. De markt voor deze verzekeringen is licht gegroeid. Ook Univé boekte
een lichte groei in de brandportefeuille. Echter, de schadelast in de Nederlandse markt lag in het
verslagjaar op een zeer hoog niveau. Meer grote branden en de oktoberstorm zijn hiervan de
oorzaak. Ook voor Univé was 2013 een jaar van meer grote brandschaden.
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De droge en koude winter begin 2013 heeft bijgedragen aan een groter aantal branden van
rietgedekte woningen. Univé speelt hierop in met diverse preventiemaatregelen.
De belangrijkste ontwikkeling in de markt voor rechtsbijstandverzekeringen was de nieuwe
Europese jurisprudentie op het gebied van de zogenaamde ‘vrije advocaatkeuze’. Onverkort
toepassen van deze nieuwe jurisprudentie op de bestaande rechtsbijstandverzekeringen zou een
open eind regeling inhouden, die een sterk prijsopdrijvend effect kan hebben op de
rechtsbijstandverzekering. N.V. Univé Schade heeft inmiddels het product zo aangepast dat dit
risico tegen een redelijke prijs verzekerbaar blijft, en de klant nog steeds goed kan worden
geholpen. Stichting Univé Rechtsbijstand (SUR) werkt continu aan verbetering van de service en
efficiency en krijgt van haar klanten een hoge waardering.
Ook de markt voor reisverzekeringen heeft te kampen met de gevolgen van de economische
crisis. De reisverzekering is een product waarop mensen bezuinigen in slechte tijden en in een
aantal segmenten zijn ook minder vakanties geboekt. Univé heeft echter tegen de krimpende
trend in groei gerealiseerd in reisverzekeringen.
Ondanks het feit dat veel sectoren binnen het midden‐ en kleinbedrijf het moeilijk hebben,
realiseert Univé Groep een gestage groei in de zakelijke markt met het Zeker Zakelijk Plus
pakket. Deze propositie is verder verbeterd met de introductie van de verzuimverzekering in het
pakket. Ook in de agrarische markt, waar sprake is van schaalvergroting, behoudt Univé Groep
een goede positie. Hetzelfde geldt voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV). Dat is een
goede uitgangspositie voor toekomstige rendabele groei.
Financiële prestaties
In onderstaande tabel staan de kerncijfers (in miljoenen euro’s) voor Coöperatie Univé U.A. – het
geconsolideerde resultaat van Univé Groep – en van N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her:
Geconsolideerd
Netto premie
Geleden schade
Kosten
Overige baten en lasten
Beleggingsresultaat
Winst voor belasting
Belasting
Netto winst

2013
451
(262)
(187)
(15)
(13)
50
37
(9)
28

2012
441
(254)
(180)
(23)
(16)
63
47
(2)
45

N.V. Univé Schade
2013
426
(265)
(135)
(21)
5
17
22
(5)
17

2012
431
(277)
(138)
(28)
(12)
37
25
(6)
19

N.V. Univé Her
2013
24
(25)
(1)
0
(2)
3
1
0
1

2012
10
(7)
(1)
1
3
5
8
(2)
6

Het geconsolideerde resultaat voor belasting over het verslagjaar bedraagt € 37 miljoen. In de
ontwikkeling van het technisch resultaat van N.V. Univé Schade – exclusief toegerekende
opbrengt beleggingen – is een positieve trendbreuk zichtbaar. Het technisch resultaat
ontwikkelde zich in de afgelopen drie jaar van negatief (minus € 16 miljoen) tot positief
(€ 5 miljoen). Een daling van de schadelast, mede als gevolg van een afname van de
schadefrequentie bij het product motorrijtuigen, droeg hier aan bij.
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Het kostenniveau is nog steeds te hoog in vergelijking met de belangrijkste concurrenten van
Univé. In de afgelopen twee jaar zijn acties in het kader van kostenverlaging uitgevoerd, die hun
vruchten afwerpen. Maar kostenverlaging is en blijft een belangrijk onderdeel van het plan voor
de jaren 2014 tot en met 2016.
De premie‐inkomsten namen in het verslagjaar licht toe voor Univé Groep. De premie‐inkomsten
voor N.V. Univé Schade zijn echter voor het eerst in jaren afgenomen – een concreet effect van de
toegenomen concurrentie op de schademarkt en de economische crisis. De premie‐inkomsten
voor het product motorrijtuigen, het belangrijkste product van N.V. Univé Schade, liepen in het
verslagjaar verder terug. De verzekeringsportefeuille van N.V. Univé Schade is ook licht
afgenomen in aantallen polissen. De totale portefeuille daalde naar 3.211.000 verzekerde
objecten (een daling van 1 procent). Aan de andere kant is premiegroei zichtbaar bij een aantal
producten, zoals aansprakelijkheid particulieren (2,3 procent), kortlopende reis (7,4 procent) en
rechtsbijstand MKB (44,5).
Univé Groep profiteerde in het verslagjaar wederom van positieve beleggingsinkomsten. Het
beleggingsresultaat van Univé Groep bedroeg in het verslagjaar € 50 miljoen. Coöperatie Univé
U.A. profiteert meer van beleggingsresultaten dan N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her, omdat
het beleggingsbeleid bij beide dochtervennootschappen defensiever is.
De solvabiliteit van NV Univé Schade is als gevolg van het positieve resultaat over het verslagjaar
en rekening houdend met de voorgenomen dividenduitkering gedaald van 261 procent per
ultimo 2012 naar 259 procent per 31 december 2013.
N.V. Univé Her had een moeizaam jaar. Het technisch resultaat was negatief, met name als gevolg
van een fors hogere schadelast. Een aantal stormen en een stijging van het aantal grote schades,
met name bij rietgedekte panden, waren hier debet aan. De stijging van de premie‐inkomsten
kon dit niet compenseren.
De solvabiliteit van N.V. Univé Her is gedaald van 1.741 procent per ultimo 2012 naar 1.509
procent per 31 december 2013.
Vooruitblik
De verwachting is reëel dat de autoportefeuille als gevolg van technologische ontwikkelingen
(bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s) qua premie‐inkomsten in de verdere toekomst zal afnemen.
Daarom zoekt Univé Groep naar mogelijkheden om haar portefeuille te verbreden. Univé wil in
ieder geval haar positie op het gebied van schadeverzekeringen voor het MKB versterken. Univé
is bij uitstek gepositioneerd om deze doelgroep te bedienen, maar het marktaandeel van Univé is
bij deze doelgroep nog te beperkt.
Er bestaat een toenemende noodzaak om de visies van de Regionale Univé’s en Univé Groep nog
beter op elkaar af te stemmen. Door nog meer de dialoog op te zoeken. Door innovatie en
efficiency goed in balans te brengen. Met een krachtige, gemeenschappelijk gedragen en
uitgedragen visie is en blijft Univé een sterke partij in de markt.
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De komende twee jaar staan nog in het teken van de herinrichting van de bedrijfsonderdelen
Informatievoorziening en Schade. Door de verdergaande digitalisering, de invoering van het
nieuwe schadekernsysteem en de verdere rationalisatie van processen, worden ook de
afdelingen Facilitaire Zaken en Financiën geraakt. Binnen al deze bedrijfsonderdelen komt
waarschijnlijk nog rond de tweehonderd fulltime‐equivalent (fte) te vervallen. Dat gaat
grotendeels via natuurlijk verloop of door het aantal externen af te bouwen. Om ervoor te
zorgen dat medewerkers optimaal geschikt blijven of worden voor hun functie of voor een
andere positie op de arbeidsmarkt, zijn wij gestart met initiatieven die de deskundigheid en
employability van medewerkers vergroten.
Univé blijft geloven in haar coöperatieve organisatievorm. Maar dan wel in een modern jasje.
Dan blijft Univé prijzen winnen. Zo won Univé in het verslagjaar voor de achtste keer de
Incompany Award als ‘beste zakelijke verzekeraar’. En de Consumentenbond riep de
Rechtsbijstandverzekering Optimaal voor alleenstaanden uit tot ‘Beste Koop 2013’. Met dank
aan onze medewerkers, die iedere dag hun best doen, in het belang van onze leden. Zo blijft
Univé haar bestaansrecht waarmaken. “We zijn er. Altijd.”

Zwolle, 27 maart 2014
Conrad Rombout – uitvoerende bestuurder Coöperatie Univé U.A.
Herman Hein Roozen – uitvoerende bestuurder Coöperatie Univé U.A.
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2. Strategie
2.1

Context

Nederland, Europa, feitelijk de hele wereld is door de financiële crisis behoorlijk geraakt. De
werkeloosheid is sterk gestegen, de huizenprijzen zijn gedaald, de pensioenreserves slinken en
de zorg wordt alsmaar duurder. Het consumentenvertrouwen is fors minder geworden, wat zich
uit in een lager bestedingspatroon.
Nederland vergrijst. Dit zorgt enerzijds voor veranderingen in bijvoorbeeld overheidsfinanciën,
de zorg en de woningmarkt, maar biedt anderzijds ook kansen voor nieuwe producten en
diensten. Ook is er sprake van een toenemende urbanisatie en dus een krimp in de
plattelandsregio’s waar Univé van oudsher sterk vertegenwoordigd is.
De maatschappij individualiseert. Steeds minder mensen kunnen zich identificeren met de
samenleving, wat leidt tot een afname van de klassieke solidariteit. Dit betekent niet dat mensen
alleen komen te staan; individuen zoeken juist naar nieuwe sociale verbanden. Bovendien wordt
van burgers steeds meer zelfredzaamheid verwacht. Mede door de crisis hebben we geleerd dat
we afhankelijker van elkaar zijn dan we dachten.
Wet‐ en regelgeving speelt in de financiële sector een steeds grotere rol. Compliance,
mededinging, privacy, Solvency II, provisieverbod (voor complexe producten), SEPA (Europees
Betalingsverkeer): het raakt Univé direct in haar bedrijfsvoering.
Veel mensen maken zich zorgen over hun financiële situatie. Ze lezen dagelijks over de
economie, de euro, oplopende werkeloosheid en stijgende kosten van de zorg. Mensen kopen
kleinere auto’s die ze tegen een lage premie verzekeren. De schulden van huishoudens nemen
toe en de verwachting is dat kinderen het financieel minder goed zullen hebben dan hun ouders.
Klanten worden kritischer, ze vergelijken meer en stappen makkelijker over dan vroeger. De rol
van vergelijkingssites en de ervaringen van vrienden worden belangrijker. Klanten stellen
andere eisen aan de communicatie met hun verzekeraar: niet alleen schriftelijk of telefonisch,
maar ook online, na vijf uur ’s middags, via apps et cetera. Bereikbaar en dichtbij zijn blijft
essentieel, maar dan wel met een belangrijke virtuele dimensie.
Hoewel er steeds meer informatie en vergelijkingsmogelijkheden (online) voorhanden zijn, leidt
dit bij veel mensen niet tot meer financieel overzicht of betere financiële beslissingen. Slechts
een deel van de mensen heeft voldoende kennis, tijd en motivatie om zelf financiële zaken te
vergelijken en te updaten. En wantrouwen tegenover de financiële sector stimuleert mensen niet
om advies te zoeken.
Niet alleen particulieren, maar ook veel ondernemers hebben onvoldoende zicht op hun
financiële situatie en de risico’s die ze lopen. Zo heeft maar een klein deel van de circa 700.000
zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) in Nederland zaken als leveringsvoorwaarden,
beroepsaansprakelijkheid en arbeidsongeschiktheid goed geregeld.
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Terwijl het zicht op financiële risico’s dus beperkt is, wordt van mensen tegenwoordig wel
verwacht dat ze zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun huidige én toekomstige financiële
situatie. De maatschappelijke druk om zelfredzaam te zijn neemt toe: mensen zullen meer grip
op hun financiën moeten krijgen. Maar de omstandigheden daarvoor zijn verre van optimaal.
Samengevat ziet Univé vier belangrijke trends die haar markt in de komende jaren in
toenemende mate zullen bepalen:
•
•
•
•

Het veranderende klantgedrag
Het verschuiven van verzekeren naar het bieden van zekerheid
De technologische ontwikkelingen die steeds sneller gaan
De steeds prominentere rol van wet‐ en regelgeving

De veranderende markt biedt Univé kansen. De steeds grotere complexiteit in het regelen van
financiële zaken bijvoorbeeld, biedt Univé een uitstekende kans om als vertrouwde partner van
haar klanten naar voren te treden. In tegenstelling tot veel concurrenten heeft Univé een uniek
distributiemodel waar Univé trots op is en dat Univé onderscheidend maakt. Maar gegeven de
huidige markt is het ook een ‘spannende’ keuze die Univé heeft gemaakt: tegen de stroom in
blijft Univé lokaal prominent aanwezig via de vestigingen van de Regionale Univé’s.

2.2

Visie

Univé ziet de nadruk op zelfredzaamheid groeien, maar ook dat mensen meer zicht en grip op
hun situatie moeten krijgen om daadwerkelijk zelf verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor
hun financiën. Vraag en aanbod sluiten hier echter niet op elkaar aan: daar waar veel
consumenten behoefte hebben aan oprecht en persoonlijk advies, bieden financiële aanbieders
steeds meer standaardproducten met onpersoonlijke service via kostenefficiënte kanalen.
Univé gelooft dat zij door haar coöperatieve structuur het verschil kan maken. Univé is niet
winst‐ en provisiegedreven en kan dus echt vanuit ledenbelang adviseren. Persoonlijk contact
door advies en service via alle kanalen (wat), menselijkheid (hoe) en het ledenbelang (waarom)
zijn daarbij doorslaggevend.

2.3

Missie

Verzekeraars ontlenen hun legitimatie aan het bieden van zekerheid aan hun klanten. Maar door
druk op efficiëntie en transparantie van advieskosten staan het persoonlijke contact en advies
onder druk. Kwalitatief goed advies wordt daardoor minder toegankelijk en dat treft
waarschijnlijk juist de mensen die het nodig hebben.
Als coöperatieve organisatie maakt Univé zich sterk voor breed toegankelijk én kwalitatief
hoogwaardig advies voor haar leden. Persoonlijk contact en advies waardoor particulieren en
ondernemers meer grip krijgen op hun risico’s. Waardoor ze ook de verantwoordelijkheid
kunnen nemen voor hun financiële situatie én waardoor ze uiteindelijk meer zekerheid ervaren.

16

2.4

Ambitie

Onze ambitie is dat particuliere consumenten en ondernemers Univé vertrouwen vanwege haar
coöperatieve grondslag, regionale aanwezigheid én gedrag. Op basis van dat vertrouwen zullen
leden Univé minder zien als traditionele verzekeraar, maar meer als een organisatie die haar
leden helpt bij het organiseren van zekerheden. Schade‐ en zorgverzekeringen zijn in die ambitie
een stevig fundament voor een breder palet aan financiële diensten.

2.5

Positionering

Univé is gepositioneerd als ‘verzekeraar’ (soms als schade‐ of zorgverzekeraar). Deze term doet
Univé tekort, omdat die onvoldoende duidelijk maakt dat Univé ook een organisatie van
adviseurs die leden helpen bij het krijgen van financieel overzicht en grip op de onzekerheden in
het leven. Univé is een coöperatieve organisatie zonder winstoogmerk en is fysiek aanwezig in
de regio. Dát geeft gemoedsrust. Daarom herpositioneert Univé zichzelf van een
‘verzekeringsmerk’ naar een ‘zekerheidsmerk’.
Hieruit volgt de merkopdracht om Univé nadrukkelijker te koppelen aan de coöperatie en aan de
visie van Univé op zelfredzaamheid. Univé bouwt daarmee logisch voort op de huidige perceptie
als sympathiek verzekeringsmerk, dat wordt geassocieerd met de volgende waarden:
persoonlijk, dichtbij, geld waard, no nonsense, begrijpelijk.

2.6

Merkwaarden

Univé heeft als hoogste belang het ledenbelang. Want Univé is een coöperatie organisatie,
opgericht door mensen die samen een aantal risico’s wilden delen. Eerlijkheid en transparantie
zijn daarmee absolute voorwaarden. Samen, zelfredzaam en dichtbij zijn drie waarden die
samen uitdrukking geven aan de relevantie van de coöperatieve gedachte anno nu.
Samen
Wij geloven in een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. Verzekeren is dan ook het
samen delen van onzekerheden. Bij Univé sta je er niet alleen voor.
Zelfredzaam
Mensen moeten voor zichzelf kunnen zorgen in de samenleving van vandaag. Het gaat om het
kennen, begrijpen en beheersen van de onzekerheden van het leven. Maar veel mensen missen
de tijd, kennis of interesse om de goede beslissingen te nemen. Univé helpt daarbij.
Dichtbij
Met persoonlijke dienstverlening vanuit 150 regionale winkels staat Univé niet alleen letterlijk
dicht bij haar klanten, maar kan ze zich ook goed inleven in de behoeften van haar leden en de
lokale samenleving.
Met deze set van kernwaarden bouwt Univé verder op het fundament dat gelegd is met de
waarden persoonlijk en dichtbij, geld waard, no nonsense en begrijpelijk.
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2.7

Doelgroep

Univé richt zich op de familie in plaats van op het individu. In de familiekring worden de
financiële beslissingen genomen, zowel privé als zakelijk. De doelgroep van Univé hecht aan de
familiewaarden zelfstandigheid, sociale waarden en eerlijkheid. In relatie tot financiën zijn het
zekerheidszoekers en is er behoefte aan bevestiging en advies. De familie is breder dan het gezin
en omvat meerdere generaties die thuis of elders wonen. Aangetrouwde familieleden, maar ook
goede vrienden die voelen als familie.
De familie is vaak ook zakelijk actief. Als zelfstandige met of zonder personeel (samen 1 miljoen
Nederlanders!), of als familiebedrijf. In Nederland zijn er ongeveer 195.000 bedrijven die in
handen zijn van leden van één familie. Samen zorgen zij voor meer dan 50% van de
werkgelegenheid en het BBP.
Binnen deze ‘brede familie’ worden de financiële beslissingen genomen, zowel zakelijk als privé.
Aan de keukentafel worden de zaken besproken met echtgenoot, met familie, met vrienden of
met zakelijke partners.
Zakelijk en privé blijken in de praktijk zelden gescheiden en dat geldt niet alleen voor risico en
vermogen, maar ook voor gezondheid. Financiële zekerheden en onzekerheden zijn gekoppeld
aan gewenste en ongewenste, geplande en ongeplande gebeurtenissen in het familieleven of in
de zakelijke context. En dus is elke verandering in leven of werken aanleiding voor het (her‐)
overwegen van financiële beslissingen: elke familiegebeurtenis kan ook een financiële
gebeurtenis zijn.

2.8

Strategisch kader

Om deze ambitie te realiseren, moet Univé keuzes maken. De belangrijkste keuze is dat Univé
zich primair richt op het verstevigen van haar positie als aanbieder van eenvoudige producten
(retail) in de particuliere en zakelijke markt. Ruimte voor het ontwikkelen en aanbieden van
aanvullende – complexe – producten en diensten ligt in eerste instantie bij de Regionale Univé’s.
Om haar positie ‘te heroveren’ moet Univé haar propositie en kanalenmix optimaliseren. Univé
zal de optimale mix moeten vinden tussen operational excellence in haar processen enerzijds en
customer intimacy in haar klantbenadering anderzijds.
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3. Risicomanagement
3.1

Doelstelling

Een beheerste en integere bedrijfsvoering waarin verantwoord met risico’s wordt omgegaan,
draagt bij aan het klantvertrouwen. Realisatie van de strategische doelstellingen binnen de
gewenste solvabiliteitspositie en binnen de kaders van wet‐ en regelgeving waarborgt de
continuïteit en betrouwbaarheid van Univé Groep. Dit zijn de motieven om risicomanagement
optimaal in te richten.

3.2

Governance en beleid

Het risicobeheersings‐ en controlesysteem binnen Univé Groep is ingericht volgens het model
van de ‘three lines of defense’.
De eerste lijn wordt gevormd door het lijnmanagement, dat in de eerste plaats verantwoordelijk
is voor het beheersen van risico’s.
De tweede lijn ondersteunt en houdt toezicht op de eerste lijn, onder meer door kaderstelling
voor de beheersing van risico’s, advisering, monitoring en rapportage over de beheersing van
risico’s. De afdelingen Concernactuariaat en Risk Management & Compliance (samengevoegd
met ingang van 1 januari 2014) zijn tweedelijns functies.
De afdeling Internal Audit vormt de derde lijn. Deze afdeling heeft een controlerende functie en
geeft via rapportages inzicht in de effectiviteit van de beheersing van belangrijke risico’s.
De functies actuariaat, risk management, compliance en internal audit worden samen ook wel
aangeduid als de sleutelfuncties.
Het model van de ‘three lines of defense’ is weergegeven in onderstaande figuur:

Bestuur

Lijnmanagement

Concernactuariaat, Risk
Management & Compliance

Internal Audit

eerste lijn

tweede lijn

derde lijn

Dagelijks managen van
risico’s

Kaderstelling, advies,
monitoring en
rapportage

Onafhankelijke
controle en toetsing
effectiviteit

19

3.3

Activiteiten in verslagjaar

Eerste lijn
De eerste lijn richtte zich in het verslagjaar in de eerste plaats op het waar nodig actualiseren,
beschrijven en implementeren van de kernprocessen inclusief beheersingsmaatregelen.
Daarnaast werden de binnen het reguliere risicomanagementproces geïnventariseerde risico’s
geprioriteerd, met als doel nog meer focus op de beheersing van de toprisico’s te krijgen.
Daartoe werd aanleiding gezien, in het licht van de majeure veranderingsoperaties die in het
verslagjaar gelijktijdig en met onderlinge afhankelijkheden gaande waren, zoals de afronding
van de IT‐ontvlechting die voortvloeide uit de ontvlechting van het samenwerkingsverband
UVIT, de uitvoering van het implementatieprogramma voor de nieuwe strategie, de
herinrichting van de interne commerciële organisatie en de invoering van een nieuw
schadekernsysteem. Tot slot is in het verslagjaar de risicobereidheid en het daarmee
samenhangende kapitaalbeleid voor Univé Groep vastgesteld.
Tweede lijn
Voor de tweede lijn lag in het verslagjaar de focus op de verdere inbedding van het
risicomanagementproces in de reguliere bedrijfsvoering en op het optimaliseren van de
aansluiting van haar werkzaamheden op de activiteiten van de eerste en derde lijn met
betrekking tot het integraal managen van risico’s. Per kwartaal wordt in een
risicomanagementrapportage, opgesteld door de sleutelfuncties, een eenduidig risicoprofiel van
de toprisico’s van Coöperatie Univé U.A., N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her verschaft. In de
rapportage worden de belangrijke risico’s en verbeterpunten beschreven, waarmee het
lijnmanagement wordt ondersteund bij het dagelijks managen van de risico’s in de
bedrijfsvoering. De sleutelfuncties werken op basis van charters waarin de afbakening van de
activiteiten met de andere lijnen duidelijk is omschreven. In het verslagjaar is verder inhoud
gegeven aan het structureel overleg tussen de sleutelfuncties. Daarnaast is in het verslagjaar ten
behoeve van kaderstelling risicomanagementbeleid vastgesteld op de verschillende
risicogebieden die worden onderkend binnen Univé Groep.
Derde lijn
De derde lijn richtte zich in het verslagjaar niet alleen op haar werkzaamheden binnen Univé
Groep, maar gaf in de loop van het verslagjaar ook uitvoering aan de aan haar uitbestede interne
auditfunctie van de Regionale Univé’s. Inhoudelijk lag de focus vooral op belangrijke projecten,
zoals de IT‐ontvlechting en de invoering van het nieuwe schadekernsysteem.

3.4

Strategische risico’s

De risico’s die gepaard gaan met de strategische doelstellingen van Univé Groep zijn in het
verslagjaar geactualiseerd aan de hand van een risk assessment, waarin de risico’s zijn
geïnventariseerd en geprioriteerd. Voor elk risico is de kans van optreden in de strategische
planningsperiode en de impact op de strategische doelstellingen geschat. De prioritering wordt
gebruikt om in 2014 focus te geven aan de risicobeheersingsactiviteiten binnen de
bedrijfsvoering en de tweede‐ en derdelijns stafafdelingen. Het riskassessment wordt periodiek
herhaald.
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De omgevingsrisico’s, het (te) hoge kostenniveau, de IT‐risico’s en risico’s rond de kwaliteit van
medewerkers en lijnmanagement worden gezien als de strategische toprisico’s. Deze risico’s
worden hieronder toegelicht, met waar nodig bijzonderheden voor respectievelijk Coöperatie
Univé, N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her.
Omgevingsrisico’s
De stevige concurrentie en het ongunstige ondernemingsklimaat zijn de belangrijkste
omgevingsrisico’s van Univé Groep. De dalende vraag naar verzekeringsproducten, een
verschuiving van de vraag naar andere (veelal goedkopere) dekkingsvormen en de sterke
concurrentie veroorzaken een tegenvallende ontwikkeling in de premie‐inkomsten. De
effectiviteit van de nieuwe strategie van Univé zal zich in deze veranderende omgeving moeten
bewijzen en is daarbij afhankelijk van de ontwikkelingen in het ondernemingsklimaat en bij de
concurrenten van Univé. Deze veranderingen volgt Univé Groep nauwgezet om tijdig te kunnen
reageren op mogelijke bedreigingen én kansen.
De concurrentiepositie van N.V. Univé Schade staat onder druk door de verzadiging van de
markt voor autoverzekeringen, zeker in het licht van de relatief grote omvang van deze
portefeuille bij N.V. Univé Schade.
In het verslagjaar is de strategie van N.V. Univé Her herijkt. Voortaan richt N.V. Univé Her zich in
haar dienstverlening uitsluitend op de verzekeringsentiteiten binnen de Univé Organisatie.
Als gevolg hiervan zal de merknaam Redutch verdwijnen.
IT‐risico’s
De IT‐risico’s spitsen zich toe op de beheersbaarheid van de IT‐processen en de beschikbaarheid
van de IT‐systemen. Om te komen tot een beter beheersbaar IT‐landschap is het afgelopen jaar
het Business Informatie Plan geactualiseerd en een nieuwe IT‐roadmap opgesteld. Met name het
programma inzake de invoering van het nieuwe schadekernsysteem geeft invulling aan het
Business Informatie Plan. De herinrichting van de IT moet leiden tot een efficiënte en effectieve
IT‐organisatie. De effectiviteit van de IT‐inrichting en de beheersing van de IT‐processen, en
daarmee de flexibiliteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering, moet zich nog bewijzen. Daarnaast
zal de continuïteit van systemen en daarmee de bedrijfsvoering tijdens het doorvoeren van de
wijzigingen in het IT‐landschap kwetsbaarder zijn voor verstoringen. Hieraan zal in 2014
bijzondere aandacht worden geschonken.
Kostenrisico
Het kostenniveau binnen Univé is relatief hoog. Dit heeft een negatieve weerslag op het
rendement en de winstgevendheid. Kostenverlaging was een belangrijk onderdeel van het
businessplan voor het verslagjaar. Het totale kostenniveau (exclusief bijzondere items) was in
het verslagjaar lager dan in het voorgaande jaar.
De verdere implementatie van de vastgestelde strategie en de verdere invoering van een nieuw
schadekernsysteem zullen aan de verdere verlaging van het kostenniveau bijdragen. De effecten
daarvan zullen ook bij N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her zichtbaar zijn.
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Risico’s rond kwaliteit van lijnmanagement en medewerkers
De strategische en organisatorische veranderingen binnen Univé Groep vragen meer dan
voorheen resultaatgerichtheid, deskundigheid en veranderingsbereidheid van medewerkers,
alsmede coachend leiderschap, overtuigingskracht en voorbeeldgedrag van het lijnmanagement.
Het meenemen en faciliteren van zowel de medewerkers als het lijnmanagement bij deze
veranderingen zal mede bepalend zijn voor het succes ervan.
In het verslagjaar is een internal brandingtraject gestart, waarmee de externe belofte met de
kernwaarden samen, zelfredzaam en dichtbij intern is vertaald, bijvoorbeeld in het
competentiemanagement. In 2014 wordt een leiderschapsprogramma opgestart om alle
managementlagen binnen Univé Groep mee te nemen in de gewenste stijl van leiderschap.
Reputatie‐ en integriteitsrisico
Voor Univé Groep is en blijft de beheersing van reputatie‐ en integriteitsrisico’s van strategisch
belang, temeer omdat Univé een sterk merk is en wil blijven in een sector waarin vertrouwen
essentieel is.
Coöperatie Univé U.A. heeft de statutaire opdracht om het merk Univé en de daarmee verbonden
reputatie te bewaken en in stand te houden. In de Univé Formule zijn hierover nadere afspraken
gemaakt. Univé Groep voerde in het verslagjaar voor het eerst een audit uit bij de Regionale
Univé’s in het kader van de beheersing van dit risico.
Univé Groep hecht aan een open en transparante bedrijfscultuur waarin medewerkers zich
kunnen uiten over mogelijke misstanden. Heeft een medewerker het vermoeden dat er binnen
Univé Groep sprake is van schending van integriteit, dan kan hij daarvan melding doen bij zijn
leidinggevende. Daarnaast bestaat, indien de medewerker dat wenst, de mogelijkheid om een
anonieme melding te doen. Hiertoe is het Vertrouwelijk Meldpunt Integriteit ingericht.
N.V. Univé Schade heeft het fraudeprotocol van het Verbond van Verzekeraars ondertekend en
voert een actief beleid ten aanzien van het voorkomen en opsporen van (verzekerings)fraude.
De teams Speciale Zaken en Bureau Interne Zaken zijn (met ingang van 1 januari 2014) binnen
het bedrijfsonderdeel Bestuursondersteuning, Juridische Zaken en Veiligheidszaken primair
verantwoordelijk voor de afhandeling van fraudesignalen en ‐meldingen. In het verslagjaar zijn
alle interne integriteitsregelingen geactualiseerd.
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4. Financiële risico’s
4.1

Inleiding

De financiële positie van Coöperatie Univé U.A. en met name haar dochtervennootschappen N.V.
Univé Schade en N.V. Univé Her wordt bepaald door de winstgevendheid van premies, de nieuwe
productie, de toereikendheid van voorzieningen en het weerstandsvermogen. Om de financiële
positie te kunnen beoordelen, moet met alle risicoaspecten rekening worden gehouden.
Voor de analyse van financiële risico’s maakt Univé Groep gebruik van de volgende methoden en
technieken:





Stress testing waarbij de impact van extreme gebeurtenissen op de waarde van de
beleggingsportefeuille (en solvabiliteitspositie) kan worden gekwantificeerd;
Asset‐Liability‐Management (ALM)‐studie: op basis hiervan kan het markt‐ en
verzekeringsrisico worden geanalyseerd en is het mogelijk beter inzicht te krijgen in het
risicoprofiel van de eigen producten‐ en beleggingsportefeuille en de risico’s die Univé Groep
loopt. Dit ondersteunt het besluitvormingsproces van het management en maakt de
gevolgen van beleidskeuzes (premiebeleid, schadebeleid, herverzekeringsbeleid,
beleggingsbeleid, kostenontwikkeling, portefeuilleontwikkeling, solvabiliteitsbeleid)
inzichtelijk. Inzicht in het risicoproces dient er niet alleen toe om mogelijke negatieve
ontwikkelingen te onderkennen maar ook om mogelijke kansen te ontdekken. In het
verslagjaar is geen ALM‐studie uitgevoerd. Dit staat voor 2014 wel op de rol;
Het Forward‐Looking‐Model (FLM) is een belangrijk onderdeel van het Own Risk and
Solvency Assessment (ORSA). De ORSA is een managementinstrument waarmee het Bestuur
van Coöperatie Univé U.A. en het Bestuur van N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her de
verantwoordelijkheid nemen om risico, kapitaal en rendement gezamenlijk te beschouwen
in de context van de strategie. De ORSA dient als basis voor het kapitaalbeleid, dat een kader
biedt voor het door Univé Groep noodzakelijk geachte weerstandsvermogen.

De specifieke financiële risico’s worden hieronder in drie categorieën ingedeeld:
verzekeringstechnisch risico, marktrisico en tegenpartijrisico.
Univé Groep heeft in het verslagjaar de beleidskaders voor deze en andere relevante risico’s
geactualiseerd.
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4.2

Verzekeringstechnisch risico

Het verzekeringstechnisch risico is het risico dat negatieve financiële gevolgen optreden doordat
inadequate aannames zijn toegepast met betrekking tot de premiestelling en de voorzieningen
en/of dat de schadebetalingen, de kosten en/of de (ontwikkeling van de) voorzieningen in
ongunstige zin afwijken van de aannames die zijn gebruikt bij de premiestelling en de
reservering.
Bij het verzekeringstechnisch risico kan onderscheid gemaakt worden tussen de
verzekeringstechnische risico’s voor verzekeringsproducten op het gebied van leven en schade.
Het verzekeringstechnisch risico bij levenproducten is voor Univé Groep niet van toepassing,
omdat Univé Groep deze producten niet als risicodrager voert. Gezien de bijzondere aard van
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, wordt hieronder apart op de beheersing van het
verzekeringstechnische risico bij deze verzekeringen ingegaan.
Univé Groep onderscheidt binnen het verzekeringstechnische risico de volgende elementen:
premie‐, reserve‐, verval‐ en catastroferisico.
Premierisico
Premierisico is het risico dat de verzekeringspremie voor het komende jaar niet voldoende is om
de schades en kosten van dat jaar te kunnen dekken. Premierisico wordt veroorzaakt door
fluctuaties in de frequentie en de omvang van de schadeclaims die voortvloeien uit verzekerde
gebeurtenissen. Premierisico is gerelateerd aan nieuwe contracten (waaronder verlenging van
bestaande contracten) en aan het risico van nog te ontstane claims dat wordt gelopen op
bestaande contracten.
Premierisico omvat daarnaast het risico dat voortvloeit uit de onzekerheid van de omvang van
kostenbetalingen. Premierisico kan ook ontstaan doordat gegevensbestanden niet altijd
beschikbaar, volledig en betrouwbaar zijn.
Univé Groep hanteert ten aanzien van het premierisico de volgende beheersingsmaatregelen
(niet‐limitatief):






Productontwikkelings‐ en premieaanpassingsproces als onderdeel van het Product Approval
and Review Proces (PARP);
Sluiten van adequate herverzekeringscontracten;
Monitoring van verzekerdenportefeuille;
Monitoring van trends en veranderingen in de waargenomen en te verwachten
schadegegevens als gevolg van onder meer wijziging van wetgeving en jurisprudentie;
Monitoring van productrendement.

Reserverisico
Reserverisico is het risico dat gevormde reserves voor schadegevallen in het verleden in de
toekomst ontoereikend zijn om deze schades (verder) af te wikkelen. Reserverisico wordt
veroorzaakt door fluctuaties in tijdstippen en in de omvang van betalingen die voortvloeien uit
de afwikkeling van bestaande claims. Reserverisico kan ook ontstaan doordat
gegevensbestanden niet altijd beschikbaar, volledig en betrouwbaar zijn.
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Univé Groep hanteert ten aanzien van het reserverisico de volgende beheersingsmaatregelen
(niet‐limitatief):






Vaststelling van geëigende actuariële en statistische methoden;
Vaststelling van voorzieningenbeleid ten aanzien van prudentie;
Tijdige beschikbaarheid van betrouwbare (schade‐)gegevens inclusief verwerking van deze
gegevens in de financiële administratie;
Uitloop schade regelmatig evalueren, rekening houdend met trends zoals
marktontwikkelingen en inflatie;
Aanpassing van herverzekeringscontracten.

Vervalrisico
Vervalrisico (lapse) is het risico dat de aannames omtrent het gedrag van polishouders onjuist
blijken te zijn. Vervalrisico wordt onder meer veroorzaakt door de mogelijkheid om tijdens de
looptijd van het contract op te zeggen, en door de mogelijkheid dat een verzekerde zijn contract
kan verlengen op basis van eerder gemaakte afspraken.
Univé Groep hanteert ten aanzien van het vervalrisico de volgende beheersingsmaatregelen
(niet‐limitatief):




Vóór introductie van een nieuw product of aangepaste premiestelling uitvoeren van
marktanalyses ter onderbouwing van doelgroepen en concurrentiepositie;
Monitoring van klanttevredenheid;
Monitoring van concurrentiepositie.

Catastroferisico
Catastroferisico is het risico dat door extreme en/of uitzonderlijke gebeurtenissen schades
optreden waardoor de financiële positie negatief wordt beïnvloed. Bij schade wordt onderscheid
gemaakt tussen natuurrampen (onder meer storm en hagel) en rampen die worden veroorzaakt
door menselijk handelen (onder meer brand, explosie, terrorisme, grote verkeersongelukken,
grote aansprakelijkheidsclaims). Bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen worden twee
catastrofescenario’s doorgerekend (een aanslag of ramp in een groot voetbalstadion en
pandemie).
Univé Groep hanteert ten aanzien van het catastroferisico de volgende beheersingsmaatregelen
(niet‐limitatief):



Sluiten van adequate herverzekeringscontracten;
Univé heeft een herverzekering afgesloten bij het garantiefonds voor herverzekering van het
terrorismerisico (NHT). Univé betaalt hiervoor een premiebedrag aan het NHT en houdt een
bedrag aan om het eigen risico te dekken.

Risico’s van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) worden premie‐ en reserverisico niet als
zodanig genoemd. Daarvoor in de plaats worden hier de volgende risico’s onderscheiden (naast
het reeds genoemde kosten‐ en vervalrisico):
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Sterfterisico: het risico van verliezen of ongunstige veranderingen in de waarde van
verzekeringsverplichtingen die voortvloeien uit een toename van de sterftekansen;
Langlevenrisico: het risico van verliezen of ongunstige veranderingen in de waarde van
verzekeringsverplichtingen die voortvloeien uit een afname van de sterftekansen;
Invaliderings‐ en revalideringsrisico: het risico van verliezen of ongunstige veranderingen in
de waarde van verzekeringsverplichtingen die voortvloeien uit verandering van de ziekte‐,
invaliderings‐ en revalideringskansen;
Herzieningsrisico: het risico van verliezen of ongunstige veranderingen in de waarde van
verzekeringsverplichtingen die samenhangen met een verandering in wet‐ en regelgeving of
met een verandering in de gezondheidstoestand van de verzekerde.

Univé Groep hanteert ten aanzien van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen de volgende
beheersingsmaatregelen (niet‐limitatief):




Acceptatiebeleid;
Claimbehandelingsbeleid;
Sluiten van adequate herverzekeringscontracten.

Herverzekering
Uit het voorgaande blijkt dat herverzekering een belangrijke beheersingsmaatregel is in het
kader van het verzekeringstechnische risico. Bij het inkopen van herverzekering selecteert N.V.
Univé Schade haar herverzekeraars op basis van een aantal betrouwbaarheidscriteria
waaronder de solvabiliteit, krediet‐rating en omvang. Op basis van (in beginsel) jaarlijkse
analyses worden eventueel noodzakelijke wijzigingen doorgevoerd in de dekking binnen de
herverzekering. De herverzekerde branches zijn motorrijtuigen (zowel voor wettelijke
aansprakelijkheid als voor casco), algemene en bedrijfsaansprakelijkheid, pleziervaartuigen en
AOV.
De herverzekeringsportefeuille van N.V. Univé Her wordt gevormd door de inkomende
herverzekering van schadeverzekeringsproducten. Specifiek betreft het hier met name de door
de Regionale Univé’s geaccepteerde brand‐ en stormverzekeringen. 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 N.V. Univé Her verder beperkt
door het inkopen van adequate retrocessiedekkingen. Hierbij plaatst N.V. Univé Her haar
retrocessie in beginsel alleen bij herverzekeraars die beschikken over een uitstekende rating en
zorgt zij voor voldoende spreiding.

4.3

Marktrisico

Marktrisico is het risico op verliezen of op een ongunstige verandering in de financiële situatie
als direct of indirect gevolg van schommelingen in het niveau en in de volatiliteit van de
marktprijzen van activa, verplichtingen en financiële instrumenten.
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Beleggingsbeleid
Naast operationele beheersingsmaatregelen is het beleggingsbeleid van Univé Groep een
belangrijke beheersingsmaatregel ten aanzien van het marktrisico. Het beleggingsbeleid van
Univé Groep wordt (minimaal) jaarlijks geactualiseerd. Univé Groep accepteert dat in een
bepaalde mate marktrisico wordt gelopen om op lange termijn het behalen van extra rendement
mogelijk te maken. De Asset and Liability Commissie (ALCO), adviseert het Bestuur van
Coöperatie Univé U.A. en van N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her over een acceptabel
risiconiveau aan de hand van uitkomsten van ALM‐studies en binnen de kaders van het
vastgestelde beleggingsbeleid. Het beleggingsbeleid en de resultaten daarvan worden periodiek
met de besturen en de Raden van Commissarissen besproken.
Periodiek worden er scenarioanalyses uitgevoerd op het belegd vermogen. Aan de hand van
historische gegevens en gebeurtenissen worden de effecten op de beleggingsportefeuille
geanalyseerd. Ook worden periodiek extremere scenario’s doorgerekend. Deze stresstesten
richten zich met name op de effecten van renteschokken en koersdalingen op de waarde van de
beleggingsportefeuille. De ALCO beoordeelt of deze impact past binnen de risicobereidheid en of
aanpassingen in de asset mix wenselijk zijn.
Voor een groot deel van de beleggingsportefeuille maakt Univé Groep gebruik van een externe
vermogensbeheerder, Insurance Asset Management B.V. (IAM B.V.), een dochterentiteit van
Coöperatie VGZ U.A..
Univé Groep belegt zeer beperkt in derivaten. N.V. Univé Her belegt in het beleggingsfonds Euro
Obligatiefonds Kort. Dit fonds heeft een extern mandaat gegeven aan PIMCO (ongeveer twintig
procent van de portefeuille). PIMCO belegt in derivaten (ongeveer zeven procent van het
beleggingsfonds Euro Obligatiefonds Kort per ultimo 2013). Voor het uitlenen van effecten
wordt van de tegenpartij onderpand vereist. Het vereiste onderpand voldoet aan het
beleggingsbeleid en heeft in omvang een overwaarde ten opzichte van de uitgeleende effecten.
Het onderpand wordt niet herbelegd.
De beleggingsmix bestaat naast de beleggingen op de balans uit lopende rente en binnen de
beleggingsfondsen aanwezige liquide middelen en overlopende activa.
Het belegd vermogen van Coöperatie Univé U.A. bedraagt per 31 december 2013 circa € 641,5
miljoen en is als volgt samengesteld:
0%
22%

0%
45%

Deelnemingen
Vastgoed

28%

4%

Vastrentende waarden
Aandelen
Deposito's bij kredietinstellingen
Overig
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De beleggingsmix van N.V. Univé Schade per 31 december 2013 ziet er als volgt uit. Het belegd
vermogen bedraagt bijna € 565 miljoen:
0%
0%
16%0% 2%
Deelnemingen
Vastgoed
82%

Vastrentende waarden
Aandelen
Deposito's bij kredietinstellingen
Overig

De beleggingsmix van het door N.V. Univé Her per 31 december 2013 belegd vermogen van
€ 98 miljoen ziet er als volgt uit:
14% 0%

1%

1%

1%

Deelnemingen
Vastgoed

84%

Vastrentende waarden
Aandelen
Deposito's bij kredietinstellingen
Overig

Univé Groep onderscheidt binnen het marktrisico de volgende elementen: renterisico,
aandelenrisico, vastgoedrisico, spreadrisico, valutarisico, concentratierisico en liquiditeitsrisico.
Renterisico
Het marktrisico komt onder meer tot uitdrukking in het renterisico: de gevoeligheid van de
waarde van activa, verplichtingen en financiële instrumenten voor veranderingen in de
rentetermijnstructuur of de volatiliteit van de rente. Mismatchrisico hangt nauw samen met het
renterisico. Mismatchrisico is het risico dat de waardeontwikkeling van de verplichtingen
afwijkt van de waardeontwikkeling van de bezittingen. Dit wordt veroorzaakt door het verschil
in de duration van activa en passiva, dat wil zeggen dat de kasstromen van de beleggingen
verschillen van de uitbetalingsstructuur van de verplichtingen.
Het grootste deel van de verplichtingen van N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her heeft een korte
tot middellange looptijd. Voor de vastrentende beleggingen wordt een afweging gemaakt tussen
optimale matching enerzijds en een gemiddeld (op lange termijn) hoger rendement van
vastrentende beleggingen met een langere looptijd anderzijds.
Univé Groep gebruikt de duration om per juridische entiteit inzicht te geven in de
rentegevoeligheid van de vastrentende beleggingen.
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De duration wordt berekend als de gewogen gemiddelde looptijd (uitgedrukt in jaren) van alle
kasstromen van de vastrentende beleggingen, waarbij het gewicht van elke kasstroom wordt
bepaald door het relatieve belang van die kasstroom.
De duration en balanswaarde (in miljoenen euro’s) van de vastrentende beleggingen per 31
december 2013 zijn weergegeven in onderstaande tabel:
Duration

Balanswaarde

in jaren

in miljoen euro

Coöperatie Univé U.A.

5,14

181,9

N.V. Univé Schade

3,79

424,5

N.V. Univé Her

3,24

81,7

Naast analyses van de effecten van de duration voert Univé Groep scenarioanalyses uit om de
gevoeligheid van het belegde vermogen te meten voor veranderingen in de rentevoet.
Onderstaande tabel bevat de rentegevoeligheid van de beleggingen in vastrentende waarden per
31 december 2013 (in miljoenen euro’s):

Coöperatie Univé U.A.
N.V. Univé Schade
N.V. Univé Her

Effect van daling

Effect van stijging

marktrente

marktrente

met 1 procentpunt

met 1 procentpunt

in miljoen euro

In miljoen euro

0,3

(0,3)

17,6

(17,6)

2,6

(2,6)

De rentegevoeligheid van Coöperatie Univé U.A. is beperkt doordat vorderingen uit hypothecaire
leningen nominaal op de balans staan.
Aandelenrisico
Coöperatie Univé U.A., N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her accepteren voor een deel van hun
beleggingsportefeuille aandelenrisico, conform het door het Bestuur van de betreffende entiteit
vastgestelde beleggingsbeleid. Het risico op aandelen is beperkt tot de eurozone.
De volgende tabel geeft de impact weer op het resultaat bij een verandering van de waarde van
de aandelenportefeuille met negenendertig procent (in miljoenen euro’s):
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Effect van daling waarde
aandelenportefeuille met
negenendertig procent in
miljoen euro
Coöperatie Univé U.A.

56,1

N.V. Univé Schade

34,3

N.V. Univé Her

5,2

Vastgoedrisico
Univé Groep belegt in beginsel uitsluitend in direct vastgoed voor eigen gebruik. In dit kader
staat er vastgoed op de balans van Coöperatie Univé U.A. en N.V. Univé Her. Op de balans van
N.V. Univé Schade staat geen vastgoed.
Bij eerste opname op de balans worden de beleggingen in terreinen en gebouwen verantwoord
tegen de aankoopprijs vermeerderd met aan de aankoop toe te rekenen kosten, zoals
overdrachtsbelasting. Na de eerste verwerking worden de beleggingen in terreinen en
gebouwen gewaardeerd tegen reële waarde op basis van interne waardebepalingen en minimaal
eens in de drie jaar op basis van taxaties door externe taxateurs. Deze waardering betreft een
schatting waarbij een wezenlijk risico bestaat dat zich in een volgend jaar materiële
aanpassingen kunnen voordoen in deze waardering. Eventueel hieruit voortvloeiende waarde
correcties worden verantwoord in de herwaarderingsreserve indien de waarde meer dan de
oorspronkelijke aanschafprijs vermeerderd met eventuele investeringen bedraagt. De meest
recente taxatie dateert van december 2012. De meest recente interne waardebepaling dateert
van december 2013.
De volgende tabel geeft de impact weer op het resultaat bij een daling van de waarde van de
vastgoedportefeuille met vijfentwintig procent (in miljoenen euro’s):
Effect van daling waarde
vastgoedportefeuille
met vijfentwintig procent
in miljoen euro
Coöperatie Univé U.A.
N.V. Univé Her

7,010
211

Spreadrisico
Het spreadrisico betreft de gevoeligheid van de waarde van activa, verplichtingen en financiële
instrumenten voor een verandering in de volatiliteit van de kredietspreiding boven de risicovrije
rentetermijnstructuur.
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Het spreadrisico van de beleggingsportefeuilles wordt beperkt doordat wordt belegd in
vastrentende waarden met een rating van minimaal A‐. Om het kredietrisico in de
beleggingsportefeuilles verder te beperken heeft het merendeel van de vastrentende waarden
een rating van AAA. De vastgestelde restricties worden dagelijks gemonitord.
Valutarisico
Het valutarisico betreft de gevoeligheid van de waarde van activa, verplichtingen en financiële
instrumenten voor veranderingen in het niveau of in de volatiliteit van wisselkoersen. De
beleggingsportefeuilles van Coöperatie Univé U.A., N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her zijn
geheel genoteerd in euro’s. Derhalve is er geen sprake van directe blootstelling aan de volatiliteit
van wisselkoersen (valutarisico).
Concentratierisico
Het concentratierisico betreft het extra risico dat wordt gelopen hetzij door een gebrek aan
diversificatie in de activaportefeuille, hetzij door een sterke blootstelling aan het risico van
wanbetaling van een enkele emittent van effecten of een groep van verbonden emittenten.
In het beleggingsbeleid van Univé Groep zijn restricties in het kader van de beheersing van het
concentratierisico opgenomen. Deze restricties worden op dagbasis gemonitord.
Liquiditeitsrisico
Het liquiditeitsrisico betreft het risico op liquiditeitstekorten als gevolg van het (qua timing en
omvang) niet op elkaar zijn afgestemd van ingaande en uitgaande kasstromen. Univé Groep
hanteert als beleid dat op de bankrekeningen minimaal een nulsaldo staat. Debetstanden zijn
daarbij wel mogelijk maar worden ‐ zoveel mogelijk – voorkomen door voldoende liquide
middelen aan te houden. De financiële posities en kasstromen worden dagelijks beheerd.
Eind 2013 beschikte Univé Groep over € 93 miljoen op haar bankrekeningen. Hiervan stond
ruim € 43 miljoen op spaarrekeningen. Onverwachte financiële tegenvallers in de
bedrijfsvoering kunnen hiermee voldoende worden opgevangen.
De beleggingen van Univé Groep zijn grotendeels beleggingen in ontwikkelde markten met een
goede verhandelbaarheid.

4.4

Tegenpartijrisico

Tegenpartijrisico is het risico op een ongunstige verandering in de financiële situatie als gevolg
van het niet nakomen van een verplichting door, dan wel een verslechtering van de
kredietwaardigheid van een (of meerdere) tegenpartij(en).
Univé Groep onderscheidt in het kader van de beheersing van het tegenpartijrisico de volgende
elementen: exposure at default, loss given default, probability of default en concentratie en
correlatie.
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Exposure at default (EAD): het risico dat ontstaat doordat tegenpartijen bij dreigende
defaults (bijvoorbeeld een faillissement) de ter beschikking gestelde faciliteiten kunnen
benutten (voltrekken);
Loss given default (LGD): het risico dat (maximum) verlies wordt geleden als gevolg van het
niet of niet volledig nakomen van verplichtingen van partijen waaraan kredietfaciliteiten zijn
verstrekt, rekening houdend met verkregen zekerheden. De LGD is een afgeleide van de EAD
en wordt bepaald door de EAD te corrigeren voor de verkregen zekerheden (recovery rate,
RR);
Probability of default (PD): het risico dat partijen waaraan kredietfaciliteiten ter beschikking
zijn gesteld (of waarbij in schuldpapier belegd is) hun verplichtingen niet of niet volledig
nakomen;
Concentratie en correlatie: het risico dat als gevolg van ontoereikende diversificatie binnen
de portefeuille een bepaalde ontwikkeling of gebeurtenis een aanzienlijk tot hoog effect
heeft op de waarde van de kredietportefeuille.

In formulevorm kunnen de elementen met elkaar in verband worden gebracht: verwacht verlies
per tegenpartij = LGD x PD = (EAD x (1 – RR)) x PD.
Naast het individuele risico per tegenpartij vindt over de portefeuille van
tegenpartijen diversificatie plaats die afhankelijk is van de onderlinge samenhang.
Belangrijke tegenpartijen voor Univé Groep en met name N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her
zijn: vorderingen op verzekerden, herverzekeraars, financiële instellingen en partijen in de
beleggingsportefeuille. Risicobeperkende maatregelen richten zich enerzijds op de kwaliteit van
de tegenpartij en anderzijds op de omvang van de uitgeleende gelden aan de tegenpartij in
relatie tot verkregen zekerheden.
Bij het innemen van een positie in de beleggingsportefeuille dient de tegenpartij te beschikken
over een stabiele rating van ten minste:
Rating agency

Lange termijn

Korte termijn

Moody’s

A‐

P‐1

Standard & Poor’s

A‐

A‐1

Fitch

A‐

F‐1

Univé Groep neemt in principe geen belang in één enkele debiteur dat hoger is dan drie procent
in de desbetreffende obligatieportefeuille. Overheden van eurolanden en niet‐eurolanden,
supranationale organisaties (zoals de Europese Unie) en door deze partijen gegarandeerde
obligaties, alsook beleggingsfondsen, vallen hier buiten. Met betrekking tot de
obligatieportefeuille is er ultimo 2013 geen tegenpartijrisico in Zuid‐Europese landen.
In het verslagjaar heeft Univé Groep haar beleid voor intragroepsovereenkomsten en ‐posities
geactualiseerd aan de hand van het in dat jaar door DNB gepubliceerde normenkader.
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5. Corporate governance
5.1

Univé Groep

Univé Groep bestaat uit Coöperatie Univé U.A. en haar dochtervennootschappen zoals N.V. Univé
Schade en N.V. Univé Her. Coöperatie Univé U.A. heeft geen winstoogmerk en werkt nauw samen
met vijftien Regionale Univé’s, op basis van de Samenwerkingsovereenkomst Univé (de
samenwerkingsovereenkomst), de Univé Formule, bemiddelingsovereenkomsten en
herverzekeringsovereenkomsten. Univé Groep en de Regionale Univé’s vormen samen Univé
Organisatie.
Coöperatie Univé U.A. is honderd procent aandeelhouder van N.V. Univé Schade en N.V. Univé
Her. N.V. Univé Schade biedt schadeverzekeringen aan. N.V. Univé Her fungeert als
herverzekeraar voor N.V. Univé Schade en de Regionale Univé’s en is honderd procent
aandeelhouder van Redutch B.V. Dit is een vennootschap die werkzaamheden verricht en
diensten verleent, óók voor derden, op het gebied van herverzekering, waaronder begrepen
bemiddeling en het verlenen van advies.
Daarnaast heeft Coöperatie Univé U.A. een exclusieve samenwerking met de Regionale Univé’s
op het gebied van brandverzekeringen en met Coöperatie VGZ U.A. voor het leveren van
zorgverzekeringen.

5.2

Juridische structuur Univé Groep

De juridische structuur van Univé Groep is weergegeven in onderstaande figuur:
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Coöperatie Univé U.A., statutair gevestigd te Zwolle, fungeert als moedermaatschappij voor de
overige entiteiten binnen Univé Groep.
Deelnemingen
Coöperatie Univé U.A. kent per 31 december 2013 een zestal honderd procent deelnemingen:











N.V. Univé Schade, statutair gevestigd te Zwolle;
N.V. Univé Her, statutair gevestigd te Zwolle (en haar honderd procent dochtervennootschap
Redutch B.V., eveneens statutair gevestigd te Zwolle: deze vennootschap wordt in de loop
van 2014 geliquideerd (en de merknaam Redutch zal verdwijnen);
Univé Services B.V. (voorheen Univé Organisatie B.V.): deze statutair te Zwolle gevestigde
B.V. treedt op als werkorganisatie en facilitair bedrijf (dit laatste ook voor de Regionale
Univé’s);
Univé Expertise Services B.V. (voorheen Compander B.V.): de activiteiten van deze statutair
te Zwolle gevestigde B.V. zijn per 1 oktober 2013 deels elders binnen Univé Groep
ondergebracht en deels ondergebracht binnen C.E.D. Nederland; deze vennootschap was
gericht op het uitvoeren van activiteiten op het gebied van risicobeheer, schademanagement
en onderzoek, alsmede recherchewerkzaamheden; de vennootschap wordt in de loop van
2014 geliquideerd;
Univé Juridische Service B.V.: deze statutair te Arnhem gevestigde B.V. is gericht op het
verlenen van juridische hulp en andere ondersteunende juridische diensten; de
vennootschap wordt in de loop van 2014 geliquideerd;
Univé Bedrijfsontwikkeling B.V.: deze statutair te Zwolle gevestigde B.V. is gericht op het
(doen) uitvoeren en financieren van bedrijfsontwikkelings‐ en innovatieprojecten.

Daarnaast kent Univé Groep per 31 december 2013 de volgende deelnemingen:
Naam

Deelneming

Aandeelhouder

Werkzaamheden

C.E.D. Holding
B.V.

7,35%

Coöperatie Univé U.A.

Schadeprocesmanagement: van advies,
preventie en inspectie via expertise en
onderzoek tot afhandeling en
herstelmanagement

Transparant
Facilities B.V.

47,47%

Univé
Bedrijfsontwikkeling
B.V.

Bemiddeling van dienstverleners
(bedrijven en particulieren) ten behoeve
van particulieren en frontoffice (telefonie)

Dispatch
Nederland
B.V.

20,83%

N.V. Univé Schade

Een joint venture van partijen in de
schadeverzekeringssector gericht op het
realiseren van informatietechnologische
dienstverlening ten behoeve van schade‐
vaststelling en ‐behandeling
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Univé Zuid
Binnen Coöperatie Univé U.A. is de eenheid Univé Zuid actief als bemiddelaar en adviseur voor
het werkgebied Oost‐Brabant en Limburg. In dit gebied opereert zij feitelijk als een Regionale
Univé in diens rol van bemiddelaar. Coöperatie Univé U.A. is, voortvloeiend uit de strategie voor
de Univé Organisatie, voornemens om Univé Zuid in de loop van 2014 (in economische zin met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2014) over te dragen aan twee Regionale Univé’s.
Stichtingen
Daarnaast is Coöperatie Univé U.A. bestuurder van een tweetal stichtingen:




Stichting Univé Rechtshulp (SUR): deze statutair te Zwolle gevestigde stichting is een
uitvoeringsorganisatie voor de uitvoering van rechtsbijstandsverzekeringen van N.V. Univé
Schade;
Stichting Univé Helpt: deze statutair te Zwolle gevestigde stichting is gericht op het
verstrekken van schenkingen.

5.3

Statutaire organen

5.3.1 Coöperatie Univé U.A.
Coöperatie Univé U.A. kent de volgende statutaire organen: de Ledenraad, het Bestuur (‘one tier
board’), de Univé Formule Adviesraad en het Univé Formule College.
Ledenraad
De Ledenraad is het hoogste besluitvormende orgaan binnen Coöperatie Univé U.A. Belangrijke
onderwerpen als fusies, statutenwijzigingen, vaststelling van de jaarrekening en de benoeming
van leden van het Bestuur worden aan de Ledenraad ter besluitvorming voorgelegd. De
Ledenraad bestaat uit afgevaardigden die in hun hoedanigheid van verzekerde bij N.V. Univé
Schade lid zijn van Coöperatie Univé U.A. (leden A) en uit afgevaardigden van de Regionale
Univé’s (de leden B van Coöperatie Univé U.A.). Laatstgenoemde afgevaardigden zijn
(brand)verzekerden van de Regionale Univé’s. Daarmee bestaat de Ledenraad van Coöperatie
Univé U.A. uitsluitend uit leden‐verzekerden. Aldus is in statutair opzicht het ledenbelang
binnen Coöperatie Univé U.A. versterkt. De Ledenraad bestond per 31 december 2013 uit
negentien leden A en zestien leden B (zie paragraaf 7.1 voor de volledige namenlijst).
Belangrijke aan de Ledenraad in het verslagjaar ter besluitvorming voorgelegde onderwerpen
waren: de vaststelling van de jaarrekening over 2012 en het verlenen van decharge aan het
bestuur van Coöperatie Univé U.A. voor het door haar in 2012 gevoerde bestuur, de benoeming
van mevrouw mr. M.J. Tijssen als niet‐uitvoerend bestuurder (vice‐voorzitter) van Coöperatie
Univé U.A. (onder voorbehoud van instemming door de Nederlandsche Bank N.V. (DNB)) en een
besluit tot statutenwijziging.
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Bestuur
Het Bestuur van Coöperatie Univé U.A. is verantwoordelijk voor de vaststelling en uitvoering van
het algemene beleid van Coöperatie Univé U.A. en is onder meer gericht op de samenhang tussen
de verschillende ondernemingen en bedrijfsonderdelen binnen Univé Groep. Univé kent een
éénlaags bestuursmodel in de vorm van een ‘one tier board’. In het gangbare tweelaagse
bestuursmodel wordt onderscheid gemaakt tussen bestuurders in de Raad van Bestuur (RvB) en
toezichthouders in de Raad van Commissarissen (RvC). In het one tier board is ieder lid
bestuurder. De uitvoerende bestuurders houden zich in het bijzonder bezig met de dagelijkse
leiding.
De niet‐uitvoerende bestuurders hebben een toezichthoudende rol – vergelijkbaar met RvC‐
leden – én dragen daarnaast – in tegenstelling tot RvC‐leden – (mede)verantwoordelijkheid voor
alle bestuurshandelingen, waaronder de handelingen van de uitvoerende bestuurders. De niet‐
uitvoerende bestuurders vormen, net als RvC‐leden, de commissies binnen het bestuur, te weten
de Audit‐ & Risicocommissie en de Selectie‐ Benoemings‐, & Remuneratiecommissie.
In het verslagjaar waren er twee uitvoerende bestuurders en drie niet‐uitvoerende bestuurders
in functie: de heer drs. H.H. Roozen RA (uitvoerend bestuurder), de heer drs. C.P.J. Rombout
(uitvoerend bestuurder), de heer drs. C.D. Hage (voorzitter en niet‐uitvoerend bestuurder), de
heer drs. R. van Dijk AAG (niet‐uitvoerend bestuurder) en de heer A. van Wincoop (niet‐
uitvoerend bestuurder). Mevrouw mr. M.J. Tijssen was vanaf september 2013 als toehoorder bij
vergaderingen aanwezig en is met ingang van 10 januari 2014 toegetreden tot het bestuur als
niet‐uitvoerend bestuurder (vice‐voorzitter).
In het kader van de gewenste eenvoud van en eenheid binnen het besturingsmodel van Univé
Groep is ervoor gekozen dat de niet‐uitvoerende bestuurders tevens de RvC van N.V. Univé
Schade en N.V. Univé Her invullen (personele unie).
De zetels in het Bestuur van Coöperatie Univé U.A. zijn niet evenwichtig verdeeld over mannen
en vrouwen. Hetzelfde geldt voor de RvC van N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her. Bij dit laatste
gremium bedraagt de verhouding tussen mannen en vrouwen 75 / 25 en benadert daarmee het
door de wetgever vereiste minimumverhouding van 70 / 30. Bij vervulling van een vacature in
het Bestuur van Coöperatie Univé U.A. en/of de RvC van N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her zal
deze omstandigheid in aanmerking worden genomen.
Univé Formule Adviesraad
De Univé Formule Adviesraad heeft tot taak het Bestuur van Coöperatie Univé U.A. gevraagd en
ongevraagd te adviseren. Het Bestuur is (in beginsel) bevoegd een advies van de Univé Formule
Adviesraad ‐ schriftelijk en gemotiveerd ‐ naast zich neer te leggen met versterkte meerderheid
van stemmen in de gevallen als daartoe in de samenwerkingsovereenkomst en Univé Formule
zijn genoemd. De Univé Formule Adviesraad bestaat uit één bestuurder of directeur per
Regionale Univé. Belangrijke in de Univé Formule Adviesraad in het verslagjaar behandelde
onderwerpen waren: de keuze voor een nieuw schadekernsysteem, de vaststelling van een
draaiboek voor geschiktheidstoetsingen van bestuurders en interne toezichthouders en de
nieuwe merkwaarden van Univé.
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Univé Formule College
Het Univé Formule College heeft tot taak het bewaken en handhaven van de uitvoering van de
samenwerkingsovereenkomst en de Univé Formule. Indien één of meer van de rechtspersonen
welke deel uitmaken van Univé Groep van opvatting mocht(en) zijn dat sprake is van een geschil
over de naleving door een Regionale Univé van de statuten, de samenwerkingsovereenkomst of
de bijlagen, zal dit geschil in eerste aanleg ter beslechting worden voorgelegd aan het Univé
Formule College.
Een Regionale Univé kan zich in voorkomende gevallen tot het Univé Formule College of het
Nederlands Arbitrage Instituut wenden. Het Univé Formule College bestaat uit mevrouw mr. F.
H.E. van der Moolen (onafhankelijk voorzitter), de heer drs. R. van Dijk AAG (lid namens het
Bestuur van Coöperatie Univé U.A.) en de heer J.P.M. Scheinck (lid namens de Regionale Univé’s).
5.3.2 N.V. Univé Schade
N.V. Univé Schade kent de volgende statutaire organen: de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders (AvA), het Bestuur en een Raad van Commissarissen (RvC).
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
De AvA is het hoogste besluitvormende orgaan binnen N.V. Univé Schade. De AvA wordt statutair
gevormd door Coöperatie Univé U.A. Feitelijk wordt deze rol ingevuld door het Bestuur van
Coöperatie Univé U.A.
Bestuur
Het Bestuur van N.V. Univé Schade is verantwoordelijk voor de vaststelling en uitvoering van het
algemene beleid van N.V. Univé Schade. Het Bestuur bestond in het verslagjaar uit
respectievelijk één statutair directeur – de heer drs. H.H. Roozen RA (tot 1 maart 2013) – en
(vanaf 1 maart 2013) drie statutair directeuren – de heren E.J.M. de Cooker MBA (voorzitter),
ing. M.G. Spronk MBA re (lid) en M.S. van Baalen RA (lid). Zij vormden tevens de statutaire
directie van N.V. Univé Her (en dochtervennootschap Redutch B.V.). Per 1 januari 2014 is de
heer M.S. van Baalen RA teruggetreden als statutair directeur van de genoemde
vennootschappen. Hij blijft aan als operationeel directeur van Stichting Univé Rechtshulp.
Raad van Commissarissen
De RvC van N.V. Univé Schade houdt toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene
gang van zaken binnen N.V. Univé Schade. Jaarlijks legt de RvC in het jaarverslag van Univé
Groep verantwoording af over het uitgevoerde toezicht. De RvC geeft goedkeuring aan
belangrijke besluiten van het Bestuur. De RvC heeft één commissie, te weten de Audit‐ &
Risicocommissie. De RvC bestond in het verslagjaar uit de niet‐uitvoerende bestuurders van
Coöperatie Univé U.A.: de heer drs. C.D. Hage (interim‐voorzitter gedurende het gehele
verslagjaar), de heer A. van Wincoop (lid) en de heer drs. R. van Dijk AAG (lid). Mevrouw mr. M.J.
Tijssen was vanaf september 2013 als toehoorder bij vergaderingen aanwezig en is per 10
januari 2014 toegetreden tot de RvC (voorzitter).
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5.3.3 N.V. Univé Her en Redutch B.V.
N.V. Univé Her kent de volgende statutaire organen: de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders, het Bestuur en een Raad van Commissarissen (RvC). De rol en invulling van
deze organen zijn gelijk aan die bij N.V. Univé Schade (personele unie).
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
De AvA is het hoogste besluitvormende orgaan binnen N.V. Univé Her. De AvA van N.V. Univé
Her wordt statutair gevormd door Coöperatie Univé U.A. Feitelijk wordt deze rol ingevuld door
het Bestuur van Coöperatie Univé U.A.
Bestuur
Het Bestuur van N.V. Univé Her is verantwoordelijk voor de vaststelling en uitvoering van het
algemene beleid van N.V. Univé Her. Het Bestuur van N.V. Univé Her bestond in het verslagjaar
uit respectievelijk één statutair directeur – de heer J.B. Trip MBA (tot 1 maart 2013; tot deze
datum fungeerde de heer J.B. Trip MBA ook als statutair directeur van dochtervennootschap
Redutch B.V.) – en (vanaf 1 maart 2013) drie statutair directeuren – de heren E.J.M. de Cooker
MBA (voorzitter), ing. M.G. Spronk MBA re (lid) en M.S. van Baalen RA (lid). Per 1 januari 2014 is
de heer M.S. van Baalen RA teruggetreden als statutair directeur van de genoemde
vennootschappen.
Raad van Commissarissen
De RvC van N.V. Univé Her houdt toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang
van zaken binnen N.V. Univé Her. Jaarlijks legt de RvC in het jaarverslag van Univé Groep
verantwoording af over het uitgevoerde toezicht. De RvC geeft goedkeuring aan belangrijke
besluiten van het Bestuur. De RvC heeft één commissie, te weten de Audit‐ & Risicocommissie.
De RvC bestaat uit de niet‐uitvoerende bestuurders van Coöperatie Univé U.A.: de heer drs. C.D.
Hage (interim‐voorzitter gedurende het gehele verslagjaar), de heer A. van Wincoop (lid) en de
heer drs. R. van Dijk AAG (lid). Mevrouw mr. M.J. Tijssen was vanaf september 2013 als
toehoorder bij vergaderingen aanwezig en is per 10 januari 2014 toegetreden tot de RvC
(voorzitter).
5.3.4 Overige entiteiten
De statutaire besturen van de overige entiteiten binnen Univé Groep worden feitelijk ingevuld
door (het Bestuur van) Coöperatie Univé U.A.

5.4

Organisatiestructuur Univé Groep

De organisatiestructuur van Univé Groep sluit aan op de juridische structuur van Univé Groep.
Het uitgangspunt is dat de medewerkers in dienst zijn van Univé Services B.V., de
werkorganisatie en het facilitair bedrijf binnen Univé Groep.
Binnen Univé Services B.V. zijn de meeste bedrijfsonderdelen en ondersteunende afdelingen
ondergebracht.
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Deze bedrijfsonderdelen en afdelingen leveren middels interne uitbesteding producten en
diensten aan de verschillende rechtspersonen en andere bedrijfsonderdelen en afdelingen
binnen Univé Groep – en ook aan Regionale Univé’s op grond van een dienstencatalogus die
jaarlijks, na advisering door de Univé Formule Adviesraad, door het Bestuur van Coöperatie
Univé U.A. wordt vastgesteld.
De organisatiestructuur van Univé Groep per 1 januari 2014 is weergegeven in onderstaande
figuur:

5.5

Medezeggenschap

Univé Groep beschikt over een ondernemingsraad. Belangrijke in de ondernemingsraad in het
verslagjaar behandelde onderwerpen waren: de keuze voor een nieuw schadekernsysteem, de
herinrichting van de interne commerciële organisatie, de onderbrenging van de activiteiten van
Univé Expertise Services B.V. elders binnen en buiten Univé Groep en de verkoop van Univé
Zuid.
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5.6

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Onder de noemer Maatschappelijk Betrokken Ondernemen faciliteert Univé Groep haar
medewerkers om onder werktijd vrijwilligerswerk te doen, zoals bij gelegenheid van de
landelijke vrijwilligersactie NLdoet.
Stichting Univé Helpt maakt deel uit van Univé Groep en schenkt jaarlijks geldbedragen aan
verschillende goede doelen. In najaar 2013 startte een project om in de loop van 2014 krachtiger
invulling te kunnen geven aan deze stichting. Daarnaast toont Univé haar betrokkenheid bij de
samenleving middels sponsoring.
In het verslagjaar zijn het beleggingsbeleid, inkoopbeleid en uitbestedingsbeleid van Univé
Groep geactualiseerd, waarbij nog meer dan voorheen expliciet aandacht is geschonken aan
waarborgen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

5.7

Samenwerking met Regionale Univé’s

Het samenwerkingsverband Univé is enerzijds gebaseerd op de autonomie van de lokale
dienstverlening door de Regionale Univé’s en anderzijds op een krachtige centrale organisatie,
die de kwaliteit van het merk Univé en de bestuurbaarheid van de Univé Organisatie bewaakt.
Voor het commerciële succes van Univé is een goede samenwerking tussen Univé Groep en de
Regionale Univé’s essentieel.
In de vergaderingen van de Univé Formule Adviesraad vindt maandelijks overleg plaats tussen
de Regionale Univé’s en Univé Groep in het kader van de onderlinge samenwerking en de
versterking van de Univé‐formule. Voor belangrijke onderwerpen – strategie, dienstverlening
en IT – zijn klankbordgroepen ingericht, waarin vertegenwoordigers van Regionale Unive’s en
Univé Groep regelmatig overleg voeren. Daarnaast voert Univé Groep met iedere Regionale
Univé afzonderlijke voortgangsgesprekken in het kader van de gezamenlijke commerciële
doelen.
In het verslagjaar zijn de Regionale Univé’s nadrukkelijk betrokken bij de invoering van het
nieuwe schadekernsysteem en het implementatieprogramma voor de gezamenlijk opgestelde
strategie. In de loop van het verslagjaar is de uitbesteding van de interne auditfunctie van de
Regionale Univé’s aan Univé Services B.V. operationeel geworden. Zo wordt het
samenwerkingsverband Univé steeds sterker.
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6. Naleving Governance Principes
6.1

Inleiding

Het Verbond van Verzekeraars heeft per 1 juli 2013 gewijzigde Governance Principes (de Code)
vastgesteld. De Code is van toepassing op alle verzekeraars die beschikken over een vergunning
verleend op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Verzekeraars waarop de Code
van toepassing is en die deel uitmaken van een groep kunnen onderdelen van de Code op het
niveau van de groep toepassen.
De Code bevat principes die in het verlengde liggen van de Nederlandse corporate governance
code van 10 december 2008, die onverkort geldt voor beursgenoteerde verzekeraars. De Code
schrijft voor dat iedere verzekeraar elk jaar in zijn (groeps‐)jaarverslag per bepaling uit de Code
gemotiveerd vermeldt op welke wijze hij de betreffende bepaling toepast. Indien de verzekeraar
niet (volledig) voldoet aan de bepaling dient hij uit te leggen waarom. De verantwoordingstekst
dient niet alleen in het jaarverslag, maar ook op de website van de verzekeraar gepubliceerd te
worden.
In de Code worden de begrippen Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen gebruikt. Deze
begrippen sluiten naadloos aan op de governancestructuur van N.V. Univé Schade en N.V. Univé
Her, waarbij (naast de Algemene Vergadering van Aandeelhouders) sprake is van een statutair
Bestuur (volledig vergelijkbaar met een Raad van Bestuur) en een Raad van Commissarissen.
De begrippen Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen sluiten minder goed aan op de
governancestructuur van Coöperatie Univé U.A. Bij Coöperatie Univé U.A. is sprake van een
éénlaags bestuursmodel in de vorm van een ‘one tier board’. In het gangbare tweelaagse
bestuursmodel wordt onderscheid gemaakt tussen bestuurders in de Raad van Bestuur en
toezichthouders in de Raad van Commissarissen. In het one tier board is ieder lid bestuurder.
De uitvoerende bestuurders houden zich in het bijzonder bezig met de dagelijkse leiding.
De niet‐uitvoerende bestuurders hebben een toezichthoudende rol – vergelijkbaar met leden
van een Raad van Commissarissen – én dragen daarnaast – in tegenstelling tot leden van een
Raad van Commissarissen – (mede)verantwoordelijkheid voor alle bestuurshandelingen,
waaronder de handelingen van de uitvoerende bestuurders. De niet‐uitvoerende bestuurders
vormen, net als RvC‐leden, de commissies binnen het bestuur, zoals de Audit‐ &
Risicocommissie. De begrippen Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen dienen
hieronder in deze context te worden gelezen.
Uit deze verantwoordingstekst blijkt dat Univé Groep in opzet aan alle bepalingen uit de Code
voldoet. De principes zijn waar relevant letterlijk verankerd in de reglementen van de
betreffende organen. Waar bepalingen nog in de governance of bedrijfsvoering dienen te
worden ingebed of waar de werking kan worden verbeterd, wordt dit toegelicht. Univé Groep
streeft ernaar om haar governance en bedrijfsvoering te blijven optimaliseren. Daarbij is de
naleving van de Code een integraal en vanzelfsprekend onderdeel.
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6.2

Naleving Code en transparante verantwoording

Principe 1.1
De verzekeraar past de principes van de Code in beginsel toe. Het toepassen van de
principes is mede afhankelijk van de activiteiten en overige specifieke kenmerken van de
verzekeraar en de groep waarvan hij eventueel deel uitmaakt. Verzekeraars waarop de
Code van toepassing is, verschillen op veel gebieden. Zo verschillen zij in aard en omvang,
opereren zij in verschillende (deel)markten, kunnen zij nationaal of internationaal
georiënteerd zijn en kennen zij verschillende corporate governance structuren. Waar deze
verschillen dat rechtvaardigen, zal sprake kunnen zijn van een proportionele toepassing
van de principes van de Code. Afwijkingen, mits gemotiveerd, kunnen derhalve
gerechtvaardigd zijn. Coöperatie Univé U.A., N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her passen de
Code in beginsel toe, op het niveau van Univé Groep. Bij voorgenomen wijzigingen in de
governance of het beleid van Univé Groep wordt indien relevant expliciet getoetst of het
voornemen past binnen de principes van de Code.
Principe 1.2
De verzekeraar vermeldt gemotiveerd in zijn (groeps)jaarverslag en op zijn
(groeps)website per bepaling uit de Code op welke wijze hij de betreffende bepaling toepast.
Indien de verzekeraar niet (volledig) voldoet aan de bepaling legt hij uit waarom. De
verantwoordingstekst in het jaarverslag en op de website moeten eenvoudig vindbaar zijn.
Univé Groep past deze bepaling toe in de vorm van deze verantwoordingstekst, die integraal in
haar jaarverslag en op haar website wordt opgenomen. Deze verantwoordingstekst is eenvoudig
vindbaar in het jaarverslag doordat deze als apart hoofdstuk wordt opgenomen. Deze
verantwoordingstekst is eenvoudig vindbaar op de website www.unive.nl, door op de homepage
de zoektermen “Governance Principes” of “Code” in te voeren.

6.3

Raad van Commissarissen

Principe 2.1.1
De Raad van Commissarissen (RvC) is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren
kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur, onafhankelijkheid en diversiteit zijn
een voorwaarde voor een goede taakvervulling door de RvC. De niet‐uitvoerende bestuurders
in het Bestuur van Coöperatie Univé U.A. fungeren ook als RvC‐leden bij N.V. Univé Schade en
N.V. Univé Her. Zij zijn geworven op basis van profielschetsen waarin deze bepaling is verwerkt.
Univé Groep acht (ook) diversiteit een voorwaarde voor een goede taakvervulling en daarom is
in het verslagjaar expliciet een vrouw geworven voor de vervulling van een vacature als niet‐
uitvoerende bestuurder / RvC‐lid. Met ingang van 10 januari 2014 is mevrouw mr. M.J. Tijssen
toegetreden tot het Bestuur van Coöperatie Univé U.A. (vice‐voorzitter en niet‐uitvoerend
bestuurder) en de RvC van N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her (voorzitter).
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Principe 2.1.2
De RvC beschikt over een voldoende aantal leden om zijn functie, ook in de commissies van
de raad, goed te kunnen uitoefenen. Het geschikte aantal leden is mede afhankelijk van de
aard, omvang en complexiteit van de verzekeraar. In het verslagjaar bestond het Bestuur van
Coöperatie Univé U.A. (naast de twee uitvoerende bestuurders) uit drie niet‐uitvoerende
bestuurders en bestond de RvC van N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her uit dezelfde drie leden.
Hiermee werd weliswaar voldaan aan het wettelijke minimumaantal, maar uitbreiding met één
extra lid werd door Univé Groep als wenselijk ervaren. Op dit moment zijn er vier niet‐
uitvoerende bestuurders / RvC‐leden benoemd en dit aantal wordt door Univé Groep als
voldoende beschouwd om de betreffende taken goed te kunnen uitvoeren.
Principe 2.1.3
De leden van de RvC beschikken over gedegen kennis van de maatschappelijke functies van
de verzekeraar en van de belangen van alle bij de verzekeraar betrokken partijen. De RvC
maakt een evenwichtige afweging van de belangen van de bij de verzekeraar betrokkenen
zoals zijn klanten, aandeelhouders en medewerkers. De vereiste kennis maakt deel uit van de
profielschets voor de betreffende functionarissen en zij zijn allen met goed gevolg door de
Nederlandsche Bank N.V. (DNB) op geschiktheid getoetst. Dit principe maakt onderdeel uit van
de jaarlijkse evaluatie.
Principe 2.1.4
Ieder lid van de RvC is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van de verzekeraar te
beoordelen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de basisrisico’s die
daarbij worden gelopen. Voorts beschikt ieder lid van de RvC over specifieke deskundigheid
die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn rol binnen de RvC. Daartoe wordt, zodra een
vacature in de RvC ontstaat, een individuele profielschets voor het nieuwe lid van de RvC
opgesteld die past binnen de profielschets die voor de gehele raad is opgesteld. Dit principe
maakt onderdeel uit van de jaarlijkse evaluatie van het functioneren. Voor de werving van het
extra lid is in het verslagjaar een individuele profielschets opgesteld die past binnen de
profielschets voor het gehele orgaan.
Principe 2.1.5
Bij de vervulling van de vacature van voorzitter van de RvC wordt in de op te stellen
individuele profielschets aandacht besteed aan de door de verzekeraar gewenste
deskundigheid en ervaring met de financiële sector en bekendheid met de sociaal‐
economische en politieke cultuur en de maatschappelijke omgeving van de belangrijkste
markten waarin de verzekeraar opereert. Dit principe is verwerkt in de profielschets van de
voorzitter van de RvC van N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her die in het verslagjaar is
geworven.
Principe 2.1.6
Ieder lid van de RvC, de voorzitter in het bijzonder, is voldoende beschikbaar en bereikbaar
om zijn taak binnen de RvC en de commissies van de raad waarin hij zitting heeft naar
behoren te vervullen. Dit principe is verwerkt in de profielschets, is verankerd in het
bestuursreglement van Coöperatie Univé U.A. en in het reglement van de RvC van N.V. Univé
Schade en N.V. Univé Her en maakt onderdeel uit van de jaarlijkse evaluatie.
43

Principe 2.1.7
Ieder lid van de RvC ontvangt een passende vergoeding in relatie tot het tijdsbeslag van de
werkzaamheden. Deze vergoeding is niet afhankelijk van de resultaten van de verzekeraar.
De vergoeding van de niet‐uitvoerende bestuurders / RvC‐leden is gebaseerd op een benchmark
die in 2011 is uitgevoerd door Human Capital Group, is gerelateerd aan het (verwachte)
tijdsbeslag van de betreffende werkzaamheden en is niet afhankelijk van de resultaten van
Univé Groep. Voor een toelichting op de vergoeding voor alle statutaire bestuurders en interne
toezichthouders binnen Univé Groep wordt verwezen naar de toelichting op de naleving van
principe 6.3.1
Principe 2.1.8
De voorzitter van de RvC ziet toe op de aanwezigheid van een programma van permanente
educatie voor de leden van de RvC, dat tot doel heeft de deskundigheid van de
commissarissen op peil te houden en waar nodig te verbreden. De educatie heeft in ieder
geval betrekking op relevante ontwikkelingen binnen de verzekeraar en de financiële
sector, op corporate governance in het algemeen en die van de financiële sector in het
bijzonder, op de zorgplicht jegens de klant, integriteit, het risicomanagement, financiële
verslaggeving en audit. Ieder lid van de RvC neemt deel aan het programma en voldoet aan
de eisen van permanente educatie. In het verslagjaar is onder toeziend oog van de voorzitter
van het Bestuur van Coöperatie Univé U.A. en de (interim)voorzitter van de RvC van N.V. Univé
Schade en N.V. Univé Her (personele unie) een programma van permanente educatie
ontwikkeld, dat in het verslagjaar en in 2014 tot uitvoering werd en wordt gebracht.
Principe 2.1.9
De beoordeling van de effectiviteit van de in principe 2.1.8 bedoelde permanente educatie
maakt deel uit van de jaarlijkse evaluatie van de RvC. De effectiviteit van het programma van
permanente educatie dat in het verslagjaar is ontwikkeld zal in 2014 onderdeel uitmaken van de
jaarlijkse evaluatie.
Principe 2.1.10
Naast de jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren van de RvC wordt dit functioneren
eens in de drie jaar onder onafhankelijke begeleiding geëvalueerd. De betrokkenheid van
ieder lid van de RvC, de cultuur binnen de RvC en de relatie tussen de RvC en de Raad van
Bestuur maken deel uit van deze evaluatie. Het Bestuur van Coöperatie Univé U.A. en de RvC
van N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her zijn sinds 2012 in nieuwe samenstelling actief. De
bedoelde evaluatie onder (externe) onafhankelijke begeleiding staat op de rol voor de evaluatie
van het functioneren over 2014. Daarmee zal worden voldaan aan het betreffende principe.
Principe 2.2.1
Bij zijn toezicht besteedt de RvC bijzondere aandacht aan het risicobeheer van de
verzekeraar. Iedere bespreking van het risicobeheer wordt voorbereid door een risico‐ of
vergelijkbare commissie, die daartoe door de RvC uit zijn midden is benoemd. Op de agenda
van de vergaderingen van het Bestuur van Coöperatie Univé U.A. en de RvC van N.V. Univé
Schade en N.V. Univé Her staan frequent onderwerpen die betrekking hebben op het
risicobeheer binnen Univé Groep.
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Binnen het Bestuur van Coöperatie Univé U.A. en de RvC van N.V. Univé Schade en N.V. Univé
Her zijn Audit‐ & Risicocommissies (personele unie) ingesteld die de bedoelde voorbereidende
rol vervullen.
Principe 2.2.2
Voor de risicocommissie gelden, evenals voor de auditcommissie, specifieke competentie‐ en
ervaringseisen. Zo moet een aantal leden van de risicocommissie beschikken over grondige
kennis van de financieel‐technische aspecten van het risicobeheer of over de nodige
ervaring die een gedegen beoordeling van risico’s mogelijk maakt en moet een aantal leden
van de auditcommissie beschikken over grondige kennis van financiële verslaglegging,
interne beheersing en audit of over de nodige ervaring die een gedegen toezicht op deze
onderwerpen mogelijk maakt. De vereiste competentie‐ en ervaringseisen maken onderdeel
uit van de bestaande profielschetsen. De voorzitter van de Audit‐ & Risicocommissies was
jarenlang werkzaam als actuaris en beschikt over ruime kennis en (werk)ervaring op de
genoemde gebieden.

6.4

Raad van Bestuur

Principe 3.1.1
De Raad van Bestuur (RvB) is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan
vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en diversiteit zijn een voorwaarde voor
een goede taakvervulling door de RvB. De (uitvoerende) bestuurders van Coöperatie Univé
U.A. en N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her zijn geworven op basis van een profielschets waarin
dit principe is verwerkt.
Principe 3.1.2
Ieder lid van de RvB beschikt over gedegen kennis van de financiële sector in het algemeen
en het verzekeringswezen in het bijzonder. Ieder lid beschikt over gedegen kennis van de
maatschappelijke functies van de verzekeraar en van de belangen van alle betrokken
partijen. Voorts beschikt ieder lid van de RvB over grondige kennis om de hoofdlijnen van
het totale beleid van de verzekeraar te kunnen beoordelen en bepalen en zich een
afgewogen en zelfstandig oordeel te kunnen vormen over risico’s die daarbij worden
gelopen. De vereiste kennis maakt deel uit van de profielschets voor de betreffende
functionarissen en zij zijn allen met goed gevolg door de DNB op geschiktheid getoetst.
Principe 3.1.3
De voorzitter van de RvB ziet toe op de aanwezigheid van een programma van permanente
educatie voor de leden van de RvB, dat tot doel heeft de deskundigheid van de leden van de
RvB op peil te houden en waar nodig te verbreden. De educatie heeft in ieder geval
betrekking op relevante ontwikkelingen binnen de verzekeraar en de financiële sector, op
corporate governance in het algemeen en die van de financiële sector in het bijzonder, op de
zorgplicht jegens de klant, integriteit, het risicomanagement, financiële verslaggeving en
audit. Inzake de rol van de voorzitter van het Bestuur van Coöperatie Univé U.A. wordt
verwezen naar de toelichting op de naleving van principe 2.1.8. Voor de voorzitter van het
Bestuur van N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her geldt mutatis mutandis hetzelfde.
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Principe 3.1.4
Ieder lid van de RvB neemt deel aan het programma als bedoeld in 3.1.3 en voldoet aan de
eisen van permanente educatie. Eén en ander is voorwaarde voor het kunnen functioneren
als lid van de RvB. De RvC vergewist zich ervan of de leden van de RvB voldoende deskundig
zijn. Inzake de uitvoerende bestuurders binnen het Bestuur van Coöperatie Univé U.A. wordt
verwezen naar de toelichting op de naleving van principe 2.1.8. Voor het Bestuur van N.V. Univé
Schade en N.V. Univé Her geldt mutatis mutandis hetzelfde. De aanwezige deskundigheid is een
element in de beoordeling van de uitvoerende bestuurders binnen het Bestuur van Coöperatie
Univé U.A. en het Bestuur van N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her.
Principe 3.1.5
De verzekeraar vermeldt jaarlijks in zijn jaarverslag hoe invulling is gegeven aan de
principes 3.1.3 en 3.1.4. Hier wordt verwezen naar de toelichting op de naleving van de
principes 3.1.3 en 3.1.4.
Principe 3.1.6
De RvB draagt, met inachtneming van de door de RvC goedgekeurde risicobereidheid, zorg
voor een evenwichtige afweging tussen commerciële belangen van de verzekeraar en te
nemen risico’s. In het verslagjaar is de risicobereidheid voor Univé Groep vastgesteld. Deze
risicobereidheid dient in de praktijk als kader voor de bedoelde afweging, maar wordt niet altijd
expliciet in de (vastlegging van de) besluitvorming vermeld.
Principe 3.1.7
Binnen de RvB wordt aan een van de leden van de RvB de taak opgedragen besluitvorming
binnen de RvB op het punt van risicobeheer voor te bereiden. Het betrokken lid van de RvB is
tijdig betrokken bij de voorbereiding van beslissingen die voor de verzekeraar van
materiële betekenis voor het risicoprofiel zijn, in het bijzonder waar deze beslissingen een
afwijking van de door de RvC goedgekeurde risicobereidheid tot gevolg kunnen hebben. Bij
het uitoefenen van de risicobeheerfunctie wordt tevens aandacht besteed aan het belang
van financiële stabiliteit en de impact die systeemrisico´s mogelijk hebben op het
risicoprofiel van de eigen instelling. Dit principe is verankerd in de bestuursreglementen van
het Bestuur van Coöperatie Univé U.A. en van N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her en wordt in de
praktijk nageleefd.
Principe 3.1.8
Het lid van de RvB bij wie de taak is belegd de besluitvorming binnen de RvB op het punt van
risicobeheer voor te bereiden kan zijn functie combineren met andere aandachtsgebieden,
op voorwaarde dat hij geen individuele commerciële verantwoordelijkheid draagt voor en
onafhankelijk functioneert van commerciële taakgebieden. Hier wordt verwezen naar de
toelichting op de naleving van principe 3.1.7.
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Principe 3.2.1
De RvB van de verzekeraar draagt bij zijn handelen zorg voor een evenwichtige afweging
van alle belangen van de bij de verzekeraar betrokken partijen zoals zijn klanten,
aandeelhouders en medewerkers. Hierbij wordt rekening gehouden met de continuïteit van
de verzekeraar, de maatschappelijke omgeving waarin de verzekeraar functioneert en wet‐
en regelgeving en codes die op de verzekeraar van toepassing zijn. Dit is in de praktijk het
geval, maar wordt niet altijd expliciet in de (vastlegging van de) besluitvorming vermeld. In
voorkomende gevallen wordt hierop expliciet toegezien door de risk managementfunctie en de
compliancefunctie binnen Univé Groep.
Principe 3.2.2
Het centraal stellen van de klant is een noodzakelijke voorwaarde voor de continuïteit van
de verzekeraar. Onverminderd principe 3.2.1 draagt de RvB er zorg voor dat de verzekeraar
zijn klanten te allen tijde zorgvuldig behandelt. De RvB draagt er zorg voor dat de
zorgplicht jegens de klant wordt verankerd in de cultuur van de verzekeraar.
Univé Groep is een coöperatieve organisatie die gericht is op het bieden van financiële zekerheid
aan haar leden. Univé Groep wordt niet gedreven door winst en aandeelhoudersbelang, maar
door het ledenbelang. Univé Groep biedt haar leden toegevoegde waarde vanuit haar
kernwaarden samen, zelfredzaam en dichtbij die in het verslagjaar zijn vastgesteld. Het centraal
stellen van het klantbelang is een belangrijk thema waaraan continu aandacht wordt gegeven.
Daarnaast is klantgerichtheid één van de generieke competenties die in het
competentiemanagement binnen Univé Groep worden gehanteerd. Tot slot wordt in dit verband
verwezen naar de toelichting op de naleving van principe 4.5.
Principe 3.2.3
De leden van de RvB oefenen hun functie op een zorgvuldige, deskundige en integere manier
uit met inachtneming van de van toepassing zijnde wet‐ en regelgeving, codes en
reglementen. Ieder lid van de RvB tekent een moreel‐ethische verklaring. In de toelichting
op deze Code is een model‐verklaring opgenomen. Dit model kan iedere verzekeraar naar
eigen inzicht aanvullen. Dit principe wordt in de praktijk nageleefd en hierop wordt toegezien
door de compliancefunctie binnen Univé Groep. Het Bestuur van Coöperatie Univé U.A., N.V.
Univé Schade en N.V. Univé heeft een moreel‐ethische verklaring getekend, waarbij de model‐
verklaring alleen is aangepast aan de coöperatieve structuur van Univé Groep. Deze verklaring is
op de website www.unive.nl gepubliceerd. In het verslagjaar heeft het nieuw toegetreden
Bestuur van N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her de wettelijk vereiste eed of belofte afgelegd. De
overige bestuurders hebben dit in 2012 reeds gedaan. De leden van het Bestuur zijn gebonden
aan de interne integriteitsregeling van Univé Groep.
Principe 3.2.4
De RvB draagt er zorg voor dat de in principe 3.2.3 bedoelde verklaring wordt vertaald in
principes die gelden als leidraad voor het handelen van alle medewerkers van de
verzekeraar. Iedere nieuwe medewerker van de verzekeraar wordt bij indiensttreding
uitdrukkelijk gewezen op de inhoud van deze principes door middel van een verwijzing naar
deze principes in het arbeidscontract en wordt geacht deze principes na te leven.
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In de arbeidscontracten binnen Univé Groep wordt sinds jaar en dag een verwijzing opgenomen
naar gedragsregels en protocollen, die inhoudelijk aansluit op de moreel‐ethische verklaring.
Omdat deze verwijzing van oudere datum is dan de bedoelde verklaring, is deze niet als leidraad
gebruikt. In 2014 wordt de verwijzing waar nodig aangescherpt.

6.4

Risicomanagement

Principe 4.1
De RvB, en binnen de RvB primair de voorzitter van de RvB, is verantwoordelijk voor het
vaststellen, uitvoeren, monitoren en waar nodig bijstellen van het algehele risicobeleid van
de verzekeraar. De risicobereidheid wordt op voorstel van de RvB tenminste jaarlijks ter
goedkeuring aan de RvC voorgelegd. Tussentijdse materiële wijzigingen van de
risicobereidheid worden eveneens ter goedkeuring aan de RvC voorgelegd. Dit principe is
verankerd in de bestuursreglementen van het Bestuur van Coöperatie Univé U.A. en van N.V.
Univé Schade en N.V. Univé Her en wordt in de praktijk nageleefd. In het verslagjaar is de
risicobereidheid voor Univé Groep vastgesteld. Sindsdien is er geen sprake geweest van
tussentijdse materiële wijzigingen.
Principe 4.2
De RvC houdt toezicht op het door de RvB gevoerde risicobeleid. Daartoe bespreekt de RvC
het risicoprofiel van de verzekeraar en beoordeelt hij op strategisch niveau of
kapitaalallocatie en liquiditeitsbeslag in algemene zin in overeenstemming zijn met de
goedgekeurde risicobereidheid. Bij de uitoefening van deze toezichtrol wordt de RvC
geadviseerd door de risicocommissie die hiertoe uit de RvC is gevormd. Hier wordt in de
eerste plaats verwezen naar de toelichting op de naleving van principe 2.2.1. De niet‐
uitvoerende bestuurders / RvC‐leden zijn in het verslagjaar nadrukkelijk betrokken bij de
vaststelling van de risicobereidheid en de uitvoering van het Own Risk and Solvency Assessment
(ORSA) van Univé Groep. De ORSA is een managementinstrument waarmee het Bestuur van
Coöperatie Univé U.A. en het Bestuur van N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her de
verantwoordelijkheid nemen om risico, kapitaal en rendement gezamenlijk te beschouwen in de
context van de strategie.
Principe 4.3
De RvC beoordeelt periodiek op strategisch niveau of de bedrijfsactiviteiten in algemene zin
passen binnen de risicobereidheid van de verzekeraar. De voor deze beoordeling relevante
informatie wordt op zodanige wijze door de RvB aan de RvC verstrekt dat deze laatste in
staat is zich daar een gedegen oordeel over te vormen. De bedoelde beoordeling vond in het
verslagjaar feitelijk plaats bij gelegenheid van de vaststelling van de risicobereidheid van Univé
Groep en in een aparte strategische sessie van het Bestuur van Coöperatie Univé U.A.. De
kwaliteit van de informatieverstrekking maakt onderdeel uit van de jaarlijkse evaluatie.
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Principe 4.4
De RvB draagt er zorg voor dat het risicobeheer zodanig adequaat is ingericht dat hij tijdig
op de hoogte is van materiële risico’s die de verzekeraar loopt opdat deze risico’s beheerst
kunnen worden. Beslissingen die van materiële betekenis zijn voor het risicoprofiel, de
kapitaalallocatie of het liquiditeitsbeslag, worden genomen door de RvB. In het verslagjaar
vroegen de uitvoerende bestuurders in dit verband speciale aandacht voor de beheersing van
strategische risico’s, naast de beheersing van operationele en tactische risico’s. Daartoe werd
een risk assessment georganiseerd, waarin de strategische risico’s zijn geïnventariseerd en
geprioriteerd. Deze prioritering wordt gebruikt om in 2014 focus te geven aan de
risicobeheersingsactiviteiten binnen de bedrijfsvoering en de tweede‐ en derdelijns
stafafdelingen.
Principe 4.5
Iedere verzekeraar heeft een Product Goedkeuringsproces. De RvB draagt zorg voor de
inrichting van het Product Goedkeuringsproces en is verantwoordelijk voor het adequaat
functioneren daarvan. Producten die het Product Goedkeuringsproces binnen de
verzekeraar doorlopen worden niet op de markt gebracht of gedistribueerd zonder een
zorgvuldige afweging van de risico’s door de risicomanagementfunctie binnen de
verzekeraar en zorgvuldige toetsing van andere relevante aspecten, waaronder de
zorgplicht jegens de klant. De interne auditfunctie controleert op basis van een jaarlijkse
risico‐analyse of opzet, bestaan en werking van het proces effectief zijn en informeert de
RvB en de desbetreffende (risico)commissie van de RvC omtrent de uitkomsten hiervan. In
het verslagjaar en het voorgaande jaar is het Product Goedkeuringsproces binnen Univé Groep
aangescherpt. In opzet voldoet het proces binnen Univé Groep nu aan de wettelijke eisen die
daaraan gesteld worden. In 2014 zal het proces verder in de bedrijfsvoering worden ingebed. De
bedoelde audit vond over het verslagjaar plaats en de bevindingen daaruit worden
geïmplementeerd.

6.5

Audit

Principe 5.1
De RvB draagt zorg voor systematische controle op de beheersing van de risico's die met de
(bedrijfs)activiteiten van de verzekeraar samenhangen. Dit principe is verankerd in het
bestuursreglement van Coöperatie Univé U.A. en in het reglement van de RvC van N.V. Univé
Schade en N.V. Univé Her en wordt in de praktijk nageleefd.
Principe 5.2
Binnen de verzekeraar is een interne auditfunctie werkzaam die onafhankelijk is
gepositioneerd. Het hoofd interne audit rapporteert aan de voorzitter van de RvB en heeft
een rapportagelijn naar de voorzitter van de auditcommissie. De onafhankelijke
positionering van de interne auditfunctie is in de organisatiestructuur van Univé Groep ingebed
en is daarnaast geformaliseerd in het audit charter van de afdeling Internal Audit. De vereiste
rapportagelijn is eveneens verankerd in het audit charter.
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Principe 5.3
De interne auditfunctie heeft tot taak te beoordelen of de interne beheersmaatregelen in
opzet, bestaan en in werking effectief zijn. Daarbij ziet zij onder meer op de kwaliteit en
effectiviteit van het functioneren van de governance, het risicobeheer en de
beheersprocessen binnen de verzekeraar. De interne auditfunctie rapporteert over de
bevindingen aan de RvB en de auditcommissie. Dit principe is eveneens verankerd in het audit
charter van de afdeling Internal Audit binnen Univé Groep. De afdeling Internal Audit beoordeelt
de effectiviteit van de risicobeheersing binnen Univé Groep op basis van een auditplan dat
jaarlijks risicogebaseerd wordt opgesteld en uitgevoerd. Voorbeelden van audits die in het
verslagjaar plaatsvonden waren een audit naar opzet, bestaan en werking van de
compliancefunctie binnen Univé Groep, een audit naar het risicobeheer binnen het project
inzake de IT‐ontvlechting die voortvloeide uit de ontvlechting van het samenwerkingsverband
UVIT en een audit naar de beheersprocessen rondom de aanlevering van gegevens ten behoeve
van de uitbestede pensioenadministratie. De afdeling Internal Audit rapporteerde over deze
bevindingen aan het Bestuur.
Principe 5.4
Tussen de interne auditfunctie, de externe accountant en de risico‐ of auditcommissie van
de RvC vindt periodiek informatie‐uitwisseling plaats. In het kader van deze informatie‐
uitwisseling is ook de risicoanalyse en het auditplan van de interne auditfunctie en van de
externe accountant onderwerp van overleg. De manager Internal Audit is een vaste deelnemer
aan de vergaderingen van de Audit‐ & Risicocommissies binnen Univé Groep. De externe
accountant woont deze vergaderingen jaarlijks minimaal tweemaal bij. Tussen de manager
Internal Audit en de externe accountant vindt ook periodiek bilateraal overleg plaats. In deze
overleggen worden de genoemde onderwerpen besproken. Ook dit principe is verankerd in het
audit charter van de interne auditfunctie binnen Univé Groep.
Principe 5.5
In het kader van de algemene controleopdracht voor de jaarrekening rapporteert de
externe accountant in zijn verslag aan de RvB en de RvC zijn bevindingen over de kwaliteit
en effectiviteit van het functioneren van de governance, het risicobeheer en de
beheersprocessen binnen de verzekeraar. De externe accountant van Univé Groep geeft in de
praktijk uitvoering aan dit principe.
Principe 5.6
De interne auditfunctie neemt het initiatief om met DNB en de externe accountant tenminste
jaarlijks in een vroegtijdige fase elkaars risicoanalyse en bevindingen en auditplan te
bespreken. Dit overleg vindt in de praktijk binnen Univé Groep in beginsel jaarlijks plaats. In het
verslagjaar vond in onderling overleg geen gesprek plaats. Er is wel een gesprek voor 2014
gepland.
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6.6

Beloningsbeleid

Principe 6.1.1
De verzekeraar voert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in lijn is
met zijn strategie en risicobereidheid, doelstellingen en waarden en waarbij rekening
wordt gehouden met de lange termijn belangen van de verzekeraar, de relevante
internationale context en het maatschappelijk draagvlak. De RvC en de RvB nemen dit
uitgangspunt in acht bij het vervullen van hun taken met betrekking tot het
beloningsbeleid. Dit principe is inhoudelijk letterlijk in het beloningsbeleid van Univé Groep
opgenomen, dat in het verslagjaar is vastgesteld. Dit gegeven impliceert op zichzelf reeds dat het
Bestuur van Coöperatie Univé U.A. en de RvC van N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her dit
uitgangspunt in acht nemen bij de vervulling van hun taken met betrekking tot het
beloningsbeleid. Daarnaast is dit expliciet opgenomen in het reglement van het Bestuur van
Coöperatie Univé U.A. en van de Selectie‐, Benoemings‐ & Remuneratiecommissie binnen Univé
Groep. DNB heeft in het verslagjaar ingestemd met de opzet van het beloningsbeleid en de
daarmee samenhangende beheersprocessen binnen Univé Groep.
Principe 6.2.1
De RvC is verantwoordelijk voor het uitvoeren en evalueren van het vastgestelde
beloningsbeleid ten aanzien van de leden van de RvB. Daarnaast geeft de RvC goedkeuring
aan het beloningsbeleid voor het senior management en ziet hij toe op de uitvoering
daarvan door de RvB. Tevens keurt de RvC de beginselen van het beloningsbeleid voor
overige medewerkers van de verzekeraar goed. Het beloningsbeleid van de verzekeraar
omvat mede het beleid met betrekking tot het toekennen van retentie‐, exit‐ en
welkomstpakketten. Dit principe is inzake de bedoelde rol verankerd in reglement van het
Bestuur van Coöperatie Univé U.A. en van de Selectie‐, Benoemings‐ & Remuneratiecommissie
binnen Univé Groep. Het beloningsbeleid van Univé Groep omvat geen retentie‐ en
welkomstpakketten. Univé Groep kent wel ontslagvergoedingen op basis van haar Sociaal Plan
en (overige) ontslagvergoedingen op basis van haar beloningsbeleid. Voor een toelichting op de
binnen het beloningsbeleid van Univé Groep toegestane beëindigingsvergoedingen wordt
verwezen naar de toelichting op principe 6.3.2.
Principe 6.2.2
De RvC bespreekt jaarlijks de hoogste variabele inkomens. De RvC ziet erop toe dat de RvB
ervoor zorg draagt dat de variabele beloningen binnen de verzekeraar passen binnen het
vastgestelde beloningsbeleid van de verzekeraar en in het bijzonder of deze voldoen aan de
in deze paragraaf genoemde principes. Tevens bespreekt de RvC materiële retentie‐, exit‐ en
welkomstpakketten en ziet erop toe dat deze passen binnen het vastgestelde
beloningsbeleid van de verzekeraar en niet excessief zijn. Voor een toelichting op de naleving
van dit principe wordt verwezen naar de toelichting op de naleving van principe 6.2.1.
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Principe 6.3.1
Het totale inkomen van een lid van de RvB staat in een redelijke verhouding tot het
vastgestelde beloningsbeleid binnen de verzekeraar waarbij het totale inkomen ten tijde
van de vaststelling iets beneden de mediaan van vergelijkbare functies binnen en buiten de
financiële sector ligt, waarbij de relevante internationale context wordt meegewogen. Dit
principe is verwerkt in het in het verslagjaar geharmoniseerde en opnieuw vastgestelde
beloningsbeleid voor Univé Groep. De beloning van de niet‐uitvoerende bestuurders van
Coöperatie Univé U.A. en het Bestuur van N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her (en het overige
senior management binnen Univé Groep) is gebaseerd op een benchmark die in 2011 is
uitgevoerd door Human Capital Group. De beloning van de uitvoerende bestuurders van
Coöperatie Univé U.A. en het Bestuur van N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her voldoet aan dit
principe.
Principe 6.3.2
De vergoeding bij ontslag van een lid van de RvB bedraagt maximaal eenmaal het
jaarsalaris (het “vaste” deel van de bezoldiging). Indien het maximum van eenmaal het
jaarsalaris voor een lid van de RvB die in zijn eerste benoemingstermijn wordt ontslagen
kennelijk onredelijk is, komt dit lid van de RvB in dat geval in aanmerking voor een
ontslagvergoeding van maximaal tweemaal het jaarsalaris. De eventuele ontslagvergoeding
voor uitvoerende bestuurders van Coöperatie Univé U.A. en het Bestuur van N.V. Univé Schade
en N.V. Univé Her (en het overige senior management binnen Univé Groep) is beperkt tot
maximaal één jaarsalaris. In en na overleg met het Bestuur van Coöperatie Univé U.A. kan de
hoogte van de vergoeding ten positieve worden bijgesteld, waarbij deze nooit meer zal bedragen
dan maximaal tweemaal het jaarsalaris. Ontslagvergoedingen voor overige medewerkers zijn
afhankelijk van de omstandigheden van het ontslag en worden naar maatstaven van redelijkheid
en billijkheid vastgesteld. Ingeval van boventalligheid geldt een vertrekregeling conform het met
de werknemersorganisaties en medezeggenschap overeengekomen sociaal plan, welke is
gebaseerd op de kantonrechtersformule.
Principe 6.3.3
Bij de toekenning van de variabele beloning aan een lid van de RvB wordt rekening
gehouden met de lange termijn component. De toekenning is mede afhankelijk van
winstgevendheid en/of continuïteit. De variabele beloning wordt voor een materieel deel
voorwaardelijk toegekend en op zijn vroegst drie jaar later uitgekeerd. Binnen Univé Groep
wordt met betrekking tot de toekenning van variabele beloning geen onderscheid gemaakt
tussen statutaire bestuurders en overige medewerkers: alle medewerkers krijgen een variabele
beloning van maximaal tien procent, met voor de zogenoemde “Identified Staff” een maximum
van één maandsalaris en niet hoger dan € 10.000,‐. Aldus komt Univé Groep in het kader van de
Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 16 december 2010 houdende regels met
betrekking tot het beheerst beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Regeling Beheerst
Beloningsbeleid Wft 2011) in aanmerking voor een verlicht regime, inhoudende dat er geen
eisen gelden ten aanzien van de lange termijn component en voorwaardelijke toekenning. De
variabele beloning wordt op grond hiervan niet voor een materieel deel voorwaardelijk
toegekend en ook niet op zijn vroegst drie jaar later uitgekeerd. Univé Groep voldoet in dit
opzicht niet letterlijk aan dit principe, maar sluit wel aan bij de achterliggende intentie van het
principe, zoals bedoeld in de preambule van de Code.
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In de regeling is wel een hardheidsclausule opgenomen in verband met de winstgevendheid
en/of continuïteit van Univé Groep. Daarnaast wordt bij de jaarlijkse vaststelling van de
prestatiecriteria in het kader van de regeling voor variabele beloning zo veel mogelijk rekening
gehouden met de lange termijn component.
In onderstaande tabellen staat een overzicht van de beloning en ontslagvergoeding voor de
“Identified Staff” in het verslagjaar:

Remuneratie –
Beloning 2013

Beloning
Vast

Beloning
Variabel

Beloning
Totaal

Uitvoerende bestuurders / directieleden
Niet‐uitvoerende bestuurders / RvC‐leden
“Identified Staff” overig

1.099
180
14.544

44
‐
768

1.143
180
15.312

Totaal

15.823

812

16.635

(in € * mln)

Remuneratie ‐
Ontslagvergoedingen 2013
(in € * 1.000)
“Identified Staff” totaal

Aantal

Totaal

Hoogste

Begunstigden

Bedrag

Bedrag

613

221

(medewerkers)
5

Principe 6.3.4
Aandelen die zonder financiële tegenprestaties aan een lid van de RvB worden toegekend,
worden aangehouden voor telkens een periode van ten minste vijf jaar of tot ten minste het
einde van het dienstverband indien deze periode korter is. Indien opties worden toegekend
worden deze in ieder geval de eerste drie jaar na toekenning niet uitgeoefend. Dit principe is
niet van toepassing op Univé Groep, aangezien er binnen Univé Groep geen aandelen en/of
opties aan bestuurders (kunnen) worden toegekend.
Principe 6.4.1
Het toekennen van een variabele beloning is mede gerelateerd aan de lange termijn
doelstellingen van de verzekeraar. Voor een toelichting op dit principe wordt verwezen naar
de toelichting op de naleving van principe 6.3.3.
Principe 6.4.2
Iedere verzekeraar stelt een bij de verzekeraar passend maximum vast voor de verhouding
tussen de variabele beloning en het vaste salaris. Voor een lid van de RvB bedraagt de
variabele beloning per jaar maximaal 100% van het vaste inkomen. Voor een toelichting op
dit principe wordt verwezen naar de toelichting op de naleving van principe 6.3.3.
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Principe 6.4.3
Een variabele beloning wordt gebaseerd op de prestaties van het individu, zijn
bedrijfsonderdeel en die van de verzekeraar als geheel op basis van vooraf vastgestelde en
beoordeelbare prestatiecriteria. Naast financiële prestatiecriteria vormen ook niet‐
financiële prestatiecriteria een belangrijk onderdeel van de individuele beoordeling. In het
beloningsbeleid van de verzekeraar worden de prestatiecriteria zoveel mogelijk
geobjectiveerd. Univé Groep hanteert sinds 2012 uitsluitend organisatiebrede en niet langer
individuele prestatiecriteria in de regeling voor variabele beloning, ter versterking van de
samenwerking en eenheid binnen Univé Groep. De prestatiecriteria vormen een combinatie van
financiële en niet‐financiële criteria.
Principe 6.4.4
Bij het beoordelen van prestaties op basis van de vastgestelde prestatiecriteria worden
financiële prestaties gecorrigeerd voor (geschatte) risico’s en kosten van kapitaal. Dit
principe is voor Univé Groep niet van toepassing op grond van het in de toelichting op de
naleving van principe 6.3.3 genoemde verlicht regime in het kader van de Regeling Beheerst
Beloningsbeleid Wft 2011.
Principe 6.4.5
In buitengewone omstandigheden, bijvoorbeeld indien toepassing van de vastgestelde
prestatiecriteria tot een verkrijging van ongewenste variabele beloning van een lid van de
RvB zou leiden, heeft de RvC de discretionaire bevoegdheid de variabele beloning aan te
passen wanneer deze naar zijn oordeel leidt tot onbillijke of onbedoelde uitkomsten. Dit
principe is verankerd in het beloningsbeleid, bestuursreglement van Coöperatie Univé U.A. en in
de reglementen van de RvC van N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her. Gezien de aard van de
regeling voor variabele beloning binnen Univé Groep, zoals toegelicht in de toelichting op de
naleving van de principes 6.4.1 en 6.3.3, zal in de praktijk niet snel sprake zijn van een situatie
waarin toepassing van deze bevoegdheid aan de orde komt.
Principe 6.4.6
De RvC heeft de bevoegdheid de variabele beloning die is toegekend aan het lid van de RvB
op basis van onjuiste (financiële) gegevens terug te vorderen van het desbetreffende lid van
de RvB. Hier wordt verwezen naar de toelichting op de naleving van het vorige principe.

6.7

Naleving wet‐ en regelgeving

Principe 7
De verzekeraar beschikt over een proces dat borgt dat nieuwe wet‐ en regelgeving tijdig
wordt gesignaleerd en geïmplementeerd. Dit proces evalueert de verzekeraar jaarlijks.
Betrokken bij dit proces zijn in ieder geval de volgende functies: het bestuur, de interne
toezichthouder, risicomanagement, compliance, internal audit en de actuariële functie. In
het verslagjaar is het wet‐ en regelgevingsproces binnen Univé Groep in opzet aangescherpt. In
2014 wordt dit proces ingebed in de bedrijfsvoering. Vanaf 2014 zal de bedoelde evaluatie
plaatsvinden.
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In dit proces heeft team Juridische Zaken een leidende rol die inhoudt dat dit team het overzicht
en de samenhang bewaakt van (wijzigingen in) alle relevante wet‐ en regelgeving voor Univé
Groep. Team Compliance speelt een belangrijke rol bij de inbedding van specifieke
integriteitsgerelateerde wet‐ en regelgeving en ziet toe op de naleving van de relevante wet‐ en
regelgeving binnen Univé Groep. Andere specialistische disciplines binnen Univé Groep, zoals de
interne auditfunctie en de actuariële functie, spelen vanzelfsprekend ook een rol in dit proces.
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7. Personalia
7.1

Ledenraad Coöperatie Univé U.A.

De Ledenraad van Coöperatie Univé U.A. bestaat per 31 december 2013 uit de volgende leden
(tussen haakjes staat de naam vermeld van de Regionale Univé die door het betreffende lid
wordt vertegenwoordigd):
J. Bekhof (Univé Regio+), J.C. van Bemmel (Univé Leksprong), mevr. T. Beuling‐Timmer (Univé
Stad en Land), S.G.J. Broersen (Univé Hollands Noorden), P.H. van der Burg (Univé Zuid‐
Holland), E. Dalmolen (Univé Regio Utrecht), mevr. G.P.L. ter Denge‐Alards (Univé Oost),
E. Hattem (Univé de Onderlinge), mevr. M. van Heerde (Univé Noord‐Nederland), A.H. Hofmeijer
(Univé Leksprong), G.J. Hollemans (Univé Noord‐Nederland), J.W. Idema (Univé Dichtbij),
J. Jansen (Univé Reest, Aa en Linde), J.G. Johannink (Univé Oost), M. Klopstra (Univé Midden‐
Drenthe), R. Koolma (Univé Reest, Aa en Linde), K. Kort (Univé Ruinen), J. van de Linde (Univé
Ruinen), J. Metselaar (Univé Dichtbij), R.E.G. Morriën (Univé Rivierenland), mevr. M.H.P. van
Onna (Univé Regio+), J. Pilon (Univé Groningen), J. Pit (Univé Midden‐Drenthe), W.A. Schagen
(Univé Hollands Noorden), H.R.M. Schouten (Univé Noord Groningen), J.A. Schrama (Univé
Rivierenland), P. Schrijver (Univé Stad en Land), J.R. Stam (Univé de Onderlinge), C.P.M. van
Tilburg (Univé Het Zuiden), mevr. I. van der Voort‐van Beusekom (Univé Zuid‐Holland),
J. Westenbrink (Univé West Drenthe), K. Westerhuis (Univé Noord Groningen), H. Wijnstekers
(Univé Zuid), D.C. de Wit (Univé Het Zuiden) en R. Zantinge (Univé West‐Drenthe).

7.2

Bestuur Coöperatie Univé U.A.

Het Bestuur van Coöperatie Univé U.A. bestaat per 31 december 2013 uit de volgende leden:
Naam
Functie
Geboortedatum en –plaats
Nevenfuncties

drs. C.P.J. Rombout
Uitvoerend bestuurder
24 januari 1959, Christchurch (Nieuw‐Zeeland)
‐

Naam
Functie
Geboortedatum en ‐plaats
Nevenfuncties

drs. H.H. Roozen RA
Uitvoerend bestuurder
2 juni 1962, Steenderen
‐

Naam

drs. C.D. Hage, voorzitter, niet‐uitvoerend bestuurder en lid
Selectie‐, Benoemings‐ & Remuneratiecommissie van Univé Groep
‐
19 juni 1947, Steenbergen en Kruisland
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Apenheul te Apeldoorn
Voorzitter Raad van Commissarissen GaiaZOO B.V. te Kerkrade
Bestuurslid Stichting VAREEM
Bestuurslid Stichting Collectie Kamerbeek

Functie
Geboortedatum en ‐plaats
Nevenfuncties
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Naam
Functie
Geboortedatum en ‐plaats
Nevenfuncties
Naam
Functie
Geboortedatum en ‐plaats
Nevenfuncties
Naam
Functie
Geboortedatum en –plaats
Nevenfuncties

7.3

drs. R. van Dijk AAG, niet‐uitvoerend bestuurder en voorzitter
Audit‐ & Risicocommissie
Directeur Bitachon B.V. te Heerde
3 februari 1955, Apeldoorn
‐
A. van Wincoop, niet‐uitvoerend bestuurder en voorzitter
Selectie‐, Benoemings‐ & Remuneratiecommissie van Univé Groep
Eigenaar Rietdekkersbedrijf A. van Wincoop te Hoevelaken
10 mei 1955, Putten
‐
mw. mr. M.J. Tijssen, vice‐voorzitter, niet‐uitvoerend bestuurder en
lid Audit‐ & Risicocommissie (vanaf 10 januari 2014)
Directeur Five Degrees B.V.
24 april 1957, Breda
Lid Raad van Toezicht Design Academy te Eindhoven

Bestuur en Raad van Commissarissen N.V. Univé Schade

Het Bestuur en de Raad van Commissarissen van N.V. Univé Schade bestaat per 31 december 2013 uit
de volgende leden:
Naam
Functie
Geboortedatum en –plaats
Nevenfuncties

E.J.M. de Cooker MBA
Bestuurder
6 augustus 1967, Amsterdam
Lid Afdelingscommissie Motorrijtuigen Verbond van Verzekeraars
Bestuurslid Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars
Bestuurslid Stichting Processen Verbaal

Naam
Functie
Geboortedatum en –plaats
Nevenfuncties

ing. M.G. Spronk MBA re
Bestuurder
27 april 1972, Oldebroek
Lid Raad van Commissarissen Dispatch B.V.
Lid Agrarische Commissie Verbond van Verzekeraars
Bestuurslid Stichting Trials

Naam
Functie

M.S. van Baalen RA
Bestuurder (tot en met 31 december 2013)
Directeur Stichting Univé Rechtshulp (SUR)
23 oktober 1964, Judibana (Venezuela)
‐

Geboortedatum en –plaats
Nevenfuncties
Naam
Functie
Geboortedatum en ‐plaats

drs. C.D. Hage, voorzitter Raad van Commissarissen a.i. (tot 10
januari 2014, daarna lid)
‐
19 juni 1947, Steenbergen en Kruisland
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Nevenfuncties

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Apenheul te Apeldoorn
Voorzitter Raad van Commissarissen GaiaZOO B.V. te Kerkrade
Bestuurslid Stichting VAREEM
Bestuurslid Stichting Collectie Kamerbeek

Naam
Functie
Geboortedatum en ‐plaats
Nevenfuncties

drs. R. van Dijk AAG, lid Raad van Commissarissen en voorzitter
Audit‐ & Risicocommissie
Directeur Bitachon B.V. te Heerde
3 februari 1955, Apeldoorn
‐

Naam
Functie
Geboortedatum en ‐plaats
Nevenfuncties

A. van Wincoop, lid Raad van Commissarissen
Eigenaar Rietdekkersbedrijf A. van Wincoop te Hoevelaken
10 mei 1955, Putten
‐

Naam

mw. mr. M.J. Tijssen, voorzitter Raad van Commissarissen en lid
Audit‐ & Risicocommissie (vanaf 10 januari 2014)
Directeur Five Degrees B.V.
24 april 1957, Breda
Lid Raad van Toezicht Design Academy te Eindhoven

Functie
Geboortedatum en –plaats
Nevenfuncties

7.4

Bestuur en Raad van Commissarissen N.V. Univé Her

Het Bestuur en de Raad van Commissarissen van N.V. Univé Her bestaat per 31 december 2012 uit de
volgende leden:
Naam
Functie
Geboortedatum en –plaats
Nevenfuncties

E.J.M. de Cooker MBA
Bestuurder
6 augustus 1967, Amsterdam
Lid Afdelingscommissie Motorrijtuigen Verbond van Verzekeraars
Bestuurslid Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars
Bestuurslid Stichting Processen Verbaal

Naam
Functie
Geboortedatum en –plaats
Nevenfuncties

ing. M.G. Spronk MBA re
Bestuurder
27 april 1972, Oldebroek
Lid Raad van Commissarissen Dispatch B.V.
Lid Agrarische Commissie Verbond van Verzekeraars
Bestuurslid Stichting Trials

Naam
Functie

M.S. van Baalen RA
Bestuurder (tot en met 31 december 2013)
Directeur Stichting Univé Rechtshulp (SUR)
23 oktober 1964, Judibana (Venezuela)
‐

Geboortedatum en –plaats
Nevenfuncties
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Naam
Functie
Geboortedatum en ‐plaats
Nevenfuncties

Naam

drs. C.D. Hage, voorzitter Raad van Commissarissen a.i. (tot 10
januari 2014)
‐
19 juni 1947, Steenbergen en Kruisland
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Apenheul te Apeldoorn
Voorzitter Raad van Commissarissen GaiaZOO B.V. te Kerkrade
Bestuurslid Stichting VAREEM
Bestuurslid Stichting Collectie Kamerbeek

Functie
Geboortedatum en ‐plaats
Nevenfuncties

drs. R. van Dijk AAG, lid Raad van Commissarissen en voorzitter
Audit‐ & Risicocommissie
Directeur Bitachon B.V. te Heerde
3 februari 1955, Apeldoorn
‐

Naam
Functie
Geboortedatum en ‐plaats
Nevenfuncties

A. van Wincoop, lid Raad van Commissarissen
Eigenaar Rietdekkersbedrijf A. van Wincoop te Hoevelaken
10 mei 1955, Putten
‐

Naam

mw. mr. M.J. Tijssen, voorzitter Raad van Commissarissen en lid
Audit‐ & Risicocommissie (vanaf 10 januari 2014)
Directeur Five Degrees B.V.
24 april 1957, Breda
Lid Raad van Toezicht Design Academy te Eindhoven

Functie
Geboortedatum en –plaats
Nevenfuncties

7.5

Bestuur Redutch B.V.

Het Bestuur van Redutch B.V. bestaat per 31 december 2013 uit de volgende leden:
Naam
Functie
Geboortedatum en –plaats
Nevenfuncties

E.J.M. de Cooker MBA
Bestuurder
6 augustus 1967, Amsterdam
Lid Afdelingscommissie Motorrijtuigen Verbond van Verzekeraars
Bestuurslid Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars
Bestuurslid Stichting Processen Verbaal

Naam
Functie
Geboortedatum en –plaats
Nevenfuncties

ing. M.G. Spronk MBA re
Bestuurder
27 april 1972, Oldebroek
Lid Raad van Commissarissen Dispatch B.V.
Lid Agrarische Commissie Verbond van Verzekeraars
Bestuurslid Stichting Trials

Naam
Functie

M.S. van Baalen RA
Bestuurder (tot en met 31 december 2013)
Directeur Stichting Univé Rechtshulp (SUR)
23 oktober 1964, Judibana (Venezuela)

Geboortedatum en –plaats

59

7.6

Overige entiteiten

De besturen van de overige entiteiten binnen Univé Groep worden feitelijk ingevuld door (het
Bestuur van) Coöperatie Univé U.A.
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Geconsolideerde balans per 31 december 2013
(voor resultaatbestemming, x € 1.000)
31-12-2013

31-12-2012

ACTIVA
Immateriële activa

(1)

Beleggingen
Terreinen en gebouwen
Beleggingen in deelnemingen
Overige financiële beleggingen

(2)

3.951

28.906
2.489
948.223

1.893

34.970
2.201
910.591
979.618

Vorderingen
Vorderingen uit directe verzekering op
- verzekeringsnemers
- tussenpersonen
Vorderingen uit herverzekering
Overige vorderingen

947.762

(3)
5.603
36.078
3.852
4.361

2.783
28.655
6.010
20.915
49.894

Overige activa
Materiële vaste activa
Liquide middelen

58.363

(4)
2.851
93.333

3.774
89.209
96.184

Overlopende activa
Lopende rente en huur
Overlopende acquisitiekosten
Overige overlopende activa

92.983

(5)
7.489
20.193
12.328
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7.317
23.188
13.671
40.010

44.176

1.169.657

1.145.177
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31-12-2013

31-12-2012

PASSIVA
Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve
Statutaire reserves
Overige reserves
Onverdeeld resultaat

(6)
5.716
73.436
444.180
28.187

7.036
72.741
399.420
44.623
551.519

Technische voorzieningen
Voor niet verdiende premies en lopende risico's
- bruto
- herverzekeringsdeel
Voor te betalen schaden
- bruto
- herverzekeringsdeel
Voor winstdeling en kortingen
Overige technische voorzieningen

(7)

Voorzieningen
Voor pensioenen
Voor belastingen
Overige voorzieningen

(8)

Langlopende schulden
Overige langlopende schulden

(9)

523.820

67.307
(4.371)

84.745
(4.362)

465.254
(65.230)
10.522
5.396

430.056
(64.369)
12.875
5.906

101
13.408
8.175

478.878

21.684

49.500

2.551
13.915
7.106

23.572

65.800
49.500

Schulden
Schulden uit directe verzekering
Schulden uit herverzekering
Overige schulden

464.851

65.800

(10)
696
3.557
47.644

Overlopende passiva
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673
6.386
37.963
51.897

45.022

16.179

22.112

1.169.657

1.145.177
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013
(x € 1.000)
2013
Verdiende premies eigen rekening
Bruto premies
Uitgaande herverzekeringspremies

2012

(11)
458.346
(25.092)

463.122
(29.040)
433.254

Wijziging technische voorziening niet-verd.
premies en lopende risico's
- bruto
- aandeel herverzekeraars

(11)

Toegerekende opbrengst uit beleggingen

(11)

Schaden eigen rekening
Schaden
- bruto
- aandeel herverzekeraars

(11)

Wijziging voorziening voor te betalen schaden
- bruto
- aandeel herverzekeraars

(11)

17.438
9

17.447

434.082

2.488
4.362

6.850

16.901

35.829

467.602

476.761

(234.766)
7.561

(250.158)
9.461

(227.205)

(240.697)

(35.198)
862

(11.968)
(1.172)

(34.336)

(13.140)
(261.541)

(253.837)

Wijziging overige technische voorziening eigen
rekening

(11)

509
206.570

(1.745)
221.179

Winstdeling en kortingen

(12)

(14.090)

(18.188)

Bedrijfskosten
Beheers- en personeelskosten; afschrijvingen
bedrijfsmiddelen
Acquisitiekosten
Provisie en winstdeling herverzekeraar

(13)
(112.629)
(74.137)
0
(186.766)
0

Toegerekend aan niet-technische rekening

Overige technische lasten eigen rekening
Resultaat technische rekening
verzekeringsbedrijf
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(186.766)

(105.082)
(76.140)
(45)
(181.267)
1.441

(179.826)

(7.642)

(7.667)

(1.928)

15.498
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2013
Resultaat technische rekening
verzekeringsbedrijf
Opbrengsten uit beleggingen

(14)

Niet-gerealiseerde winst op beleggingen
Beleggingslasten

(15)

2012

(1.928)

15.498

32.772

34.007

53.936

35.962

(15.244)

(6.800)

Niet-gerealiseerd verlies op beleggingen

(21.150)

(80)

Toegerekende opbrengst uit beleggingen
overgeboekt naar technische rekening

(16.901)

(35.829)

Andere baten

(16)

22.107

16.321

Andere lasten

(16)

(16.178)

(11.853)

37.414

47.226

(9.227)

(2.603)

28.187

44.623

Resultaat voor belasting
Belastingen

(17)

Resultaat na belasting
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2013
(x € 1.000)
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
Kasstroom uit operationele activiteiten
Winst voor interest en belastingen
Aanpassingen voor:
Beleggingen in terreinen en gebouwen
Beleggingen in deelnemingen
Beleggingen in aandelen
Beleggingen in vastr. waarden en and.fin.bel.
Mutatie technische voorzieningen
Mutatie overige voorzieningen
Mutatie kortlopende schulden
Mutatie overlopende passiva
Mutatie herwaarderingsreserve
Mutatie vorderingen
Mutatie overlopende activa
Afschrijvingen immateriële vaste activa
Afschrijvingen materiële vaste activa

2013

2012
36.583

6.064
(288)
(60.711)
16.000
14.027
(1.888)
6.875
(5.933)
(488)
(758)
4.403
1.193
1.975

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Ontvangen dividend
Betaalde winstbelasting

43.979
4.655
319
(35.250)
(11.175)
6.106
1.827
(65.009)
2.090
(504)
(5.287)
12.064
1.219
1.224

(19.530)

(87.721)

17.054

(43.742)

594
7.183
0

1.739
7.161
447
7.777

Kasstroom uit investerings- en
beleggingsactiviteiten
Investeringen en aankopen
Beleggingen in deelnemingen
Beleggingen in aandelen
Beleggingen in vastrentende waarden
Vorderingen uit hypothecaire leningen
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

0
(17.946)
(251.384)
(61.075)
(3.251)
(1.294)

9.347

0
(30.083)
(397.295)
(62.852)
(2.511)
(860)
(334.950)

Desinvesteringen, aflossingen en verkopen
Beleggingen in terreinen en gebouwen
Beleggingen in aandelen
Beleggingen in vastrentende waarden
Beleggingen in leningen en vorderingen
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

0
45.151
191.734
93.416
0
242

(493.601)
36
14.533
240.950
208.243
0
20

330.543
(4.407)

Totaal kasstr. uit invest.- en beleggingsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie langlopende schulden
Uitkering ledenrekening

(16.300)
0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

0
(14.089)
(16.300)

Totaal kasstroom

4.124
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(14.089)
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Mutatie liquide middelen
Mutatie kortl. schulden aan kredietinstellingen

4.124
0

(78.303)
0

Mutatie liquide middelen

4.124

(78.303)

Overzicht geconsolideerd totaalresultaat
(x € 1.000)
2013
Geconsolideerde nettoresultaat na belastingen

2012
28.187

Herwaardering van beleggingen in terreinen en
gebouwen
Ongerealiseerde herwaardering van beleggingen
in terreinen en gebouwen
Totaal van de rechtstreekse mutaties in het
eigen vermogen

0

(11)

(488)

(493)
(488)
27.699
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(504)
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Geconsolideerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt op 27 maart 2014. Alle bedragen in de jaarrekening zijn vermeld in duizenden
euro's, tenzij anders is aangegeven.
Activiteiten
De activiteiten van Coöperatie Univé U.A. (hierna te noemen ‘Coöperatie Univé’), statutair gevestigd te Zwolle,
bestaan uit het beheer, het bestuur en de financiering van de met haar verbonden ondernemingen, alsmede
(onder meer) het bewaken en in stand houden van het merk Univé en de daarmee verbonden reputatie en het
behartigen van de belangen van haar leden op het gebied van diverse soorten verzekeringen en het verlenen van
financiële diensten, krachtens overeenkomsten gesloten met hen in het bedrijf dat de coöperatie te dien einde ten
behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen.
Groepsverhoudingen
In de geconsolideerde jaarrekening van Coöperatie Univé zijn tevens de overige groepsmaatschappijen van de
Coöperatie Univé opgenomen:
Coöperatie Univé U.A., Zwolle
Univé Services B.V., Zwolle
N.V. Univé Schade, Zwolle
N.V. Univé Her, Zwolle
Redutch B.V,. Zwolle
Univé Bedrijfsontwikkeling B.V., Zwolle
Univé Expertise Services B.V., Zwolle
Univé Juridische Service B.V., Arnhem
Stichting Univé Rechtshulp, Zwolle (geen deelneming, wel overwegende zeggenschap)
Verbonden partijen
Alle groepsmaatschappijen van Coöperatie Univé en de partijen waarop een groepsmaatschappij van Coöperatie
Univé direct of indirect zeggenschap uitoefent, worden aangemerkt als verbonden partij van Coöperatie Univé.
Partijen die direct of indirect zeggenschap uitoefenen op Coöperatie Univé of op één van haar
groepsmaatschappijen worden eveneens aangemerkt als verbonden partij van Coöperatie Univé.
Alle transacties met verbonden partijen vinden plaats op basis van het 'at arms length'-principe.
Schattingswijzigingen
Schattingswijziging voorziening premietekort
Met ingang van 2013 is schatting voor de voorziening premietekort op een aantal punten gewijzigd. Zo wordt
onder meer bij de bepaling van de voorziening voor Personenauto gesplitst naar WA en Casco waar voorheen de
splitsing naar dekking WA-sec, WA + beperkt casco en WA + vol casco was. Ook wordt de voorziening
gebaseerd op een rendementsanalyse op basis van historische gegevens en wordt bij Personenauto gesaldeerd
op uitkomsten op productniveau op jaarbasis.
Het effect hiervan is € 1.572 positief en is verwerkt in het resultaat over 2013.
Schattingswijziging voorziening schadebehandelingskosten rechtsbijstand intern
In de jaarrekening 2012 is deze voorziening geschat op basis van één jaar historie en afloop van lopende zaken
binnen een jaar na balansdatum. Met ingang van 2013 is de input van de berekening verfijnd qua methodiek (op
basis van afwikkelingsdriehoek) en historische gegevens (historie van vijf jaar). Het effect van deze
schattingswijziging op het resultaat 2013 bedraagt € 4.051 negatief.
Schattingswijziging voorziening schadebehandelingskosten rechtsbijstand extern
Met ingang van 2013 zijn door verfijning van de methodiek een deel van de expertisekosten in de berekening van
schadebehandelingskosten extern (op basis van afwikkelingsdriehoek) meegenomen in plaats van in de
berekening van de schadebehandelingskosten intern. Het effect van deze schattingswijziging op het resultaat
2013 bedraagt € 2.803 negatief.
Schattingswijziging voorziening verhaalopbrengsten
Deze voorziening bevat het verwachte verhaal die Univé Rechtshulp nog verwacht te ontvangen op lopende
dossiers. In de jaarrekening 2012 is een prudentieafslag toegepast op het verwachte verhaal. Met ingang van
2013 is deze prudentieafslag komen te vervallen en resteert een ‘best estimate’ voor het werkelijk verwachte
verhaal. Het effect van deze schattingswijziging op het resultaat 2013 bedraagt € 1.282 positief.
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Vergelijkende cijfers vorderingen op verzekeringsnemers en voorziening niet verdiende premies
In 2013 en in de vergelijkende cijfers over 2012 zijn de termijndebiteuren die voorheen onder de vorderingen op
directe verzekeringsnemers stonden gesaldeerd met de premievoorziening. Dit omdat dit een beter beeld van de
werkelijke posities tussen verzekeringsnemers en verzekeraar weergeeft. Als gevolg hiervan zijn de vorderingen
uit directe verzekering en de bruto voorziening voor niet verdiende premies en lopende risico’s in de vergelijkende
cijfers over 2012 € 102.261 lager.
Vergelijkende cijfers herwaarderingsreserve en overige reserve
In 2013 en in de vergelijkende cijfers over 2012 zijn voor herwaarderingen in het verleden waarvoor geen
herwaarderingsreserves waren opgenomen herwaarderingsreserves opgenomen. Als gevolg hiervan zijn de
herwaarderingsreserves in de vergelijkende cijfers over 2012 € 1.340 hoger en de overige reserves € 1.340 lager.
Grondslagen voor de consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen de financiële gegevens van Coöperatie Univé en haar
groepsmaatschappijen per 31 december van het boekjaar. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en
vennootschappen waarin door Coöperatie Univé beslissende zeggenschap wordt uitgeoefend. Over het
algemeen is er sprake van beslissende zeggenschap wanneer het belang in het aandelenkapitaal of het
stemrecht (inclusief potentiële stemrechten) meer dan 50% bedraagt.
De groepsmaatschappijen worden integraal geconsolideerd vanaf de datum waarop de beslissende zeggenschap
in de groepsmaatschappij is verkregen. De groepsmaatschappijen worden niet meer in de consolidatie
opgenomen vanaf de datum waarop geen sprake meer is van beslissende zeggenschap. De posten in de
geconsolideerde jaarrekening worden volgens uniforme grondslagen van waardering en resultaatbepaling
vastgesteld. Alle onderlinge verhoudingen worden in de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening
geëlimineerd.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening
De geconsolideerde jaarrekening is opgemaakt conform de in BW 2 Titel 9, inclusief afdeling 15; voorschriften
voor de jaarrekening van verzekeringsmaatschappijen en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als
financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van financiële instrumenten wordt verwezen naar de
behandeling per balanspost.
Saldering
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend
indien en voor zover het juridisch mogelijk is om beide posten gesaldeerd en simultaan af te wikkelen en het
stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De
geamortiseerde kostprijs benadert in de praktijk de nominale waarde, vanwege het kortlopende en/of direct
opeisbare karakter van de betreffende activa en passiva. Waar dit afwijkt zal dit specifiek worden toegelicht.
In de balans en winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen waarmee wordt verwezen naar de
toelichting.
Immateriële vaste activa
Een immaterieel vast actief wordt in de balans opgenomen als:

het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die een actief in zich bergt, zullen toekomen
aan Coöperatie Univé; en

de kosten van het actief betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.
Uitgaven inzake een immaterieel vast actief die niet aan de voorwaarden voor activering voldoen, worden
rechtstreeks in de winst- en verliesrekening verantwoord.
Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom
De concessies, vergunningen en intellectuele eigendommen worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs
verminderd met lineair bepaalde afschrijving op basis van de geschatte economische levensduur, dan wel lagere
realiseerbare waarde.
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Goodwill
Goodwill is het verschil tussen de aanschafwaarde en het aandeel van Coöperatie Univé in de reële waarde van
de verworven activa en passiva. Goodwill wordt geactiveerd en stelselmatig afgeschreven op basis van de
geschatte economische levensduur, dan wel gewaardeerd tegen lagere realiseerbare waarde.
Beleggingen
Terreinen en gebouwen
Bij eerste opname worden de beleggingen in terreinen en gebouwen verantwoord tegen de aankoopprijs
vermeerderd met aan de aankoop toe te rekenen kosten, zoals overdrachtsbelasting. Na de eerste verwerking
worden de beleggingen in terreinen en gebouwen gewaardeerd tegen reële waarde op basis van interne
waarderingen of minimaal eens in de drie jaar en roulerend met taxaties door externe taxateurs. Deze waardering
betreft een schatting waarbij een wezenlijk risico bestaat dat zich in een volgend jaar materiële aanpassingen
kunnen voordoen in deze waardering. De waardering wordt bepaald door de kapitalisatie van de netto
huurwaarde (bruto huurwaarde minus onroerende zaak gebonden lasten) mogelijk gecorrigeerd voor
kapitaalscorrecties zoals bijvoorbeeld leegstand en achterstallig onderhoud. De huurwaarden worden bepaald
door vergelijking van aanbod en/of gerealiseerde transacties met soortgelijke objecten en is gebaseerd op
beoordeling van de markt. De uitkomst van de berekening is het bedrag dat nodig zou zijn om in de plaats van het
onroerend goed dat bij de bedrijfsuitoefening is of wordt gebruikt, een ander onroerend goed te verkrijgen dat
voor de bedrijfsuitoefening een in economisch opzicht gelijke betekenis heeft. Eventueel hieruit voortvloeiende
waarde correcties worden verantwoord in de herwaarderingsreserve indien de waarde meer dan de
oorspronkelijke aanschafprijs vermeerderd met eventuele investeringen bedraagt. De meest recente taxatie
dateert van december 2012. De meest recente interne waardering van december 2013.
Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen
Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde. Andere
deelnemingen worden gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde, tenzij geen invloed van betekenis op het
zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend. Indien in een deelneming geen invloed van betekenis op het
financiële en zakelijke beleid wordt uitgeoefend, dan wordt de deelneming gewaardeerd tegen de reële waarde.
Indien de waarde van een niet- geconsolideerde deelneming die op netto vermogenswaarde wordt gewaardeerd
negatief wordt, wordt voor het aandeel in die deelneming alleen een voorziening gevormd indien er voor zover er
een verplichting bestaat om de deelneming in staat te stellen haar schulden te betalen. Indien er geen feitelijke
verplichting bestaat, wordt de deelneming niet verder afgewaardeerd dan tot nihil.
Overige financiële beleggingen
Overige financiële beleggingen worden in één van de volgende categorieën ingedeeld. Deze indeling is
afhankelijk van het doel waarvoor deze beleggingen worden verworven.
Beleggingen geclassificeerd als 'reële waarde met waarde mutaties in het resultaat'
Deze classificatie wordt aangehouden voor alle beleggingen van Coöperatie Univé in aandelen,
deelnemingsbewijzen en andere niet-vastrentende waardepapieren, voor alle beleggingen in obligaties en andere
vastrentende waardepapieren en voor andere financiële beleggingen. Deze beleggingen worden gewaardeerd
tegen reële waarde, waarbij de gerealiseerde en ongerealiseerde waardeverminderingen via de winst- en
verliesrekening worden verwerkt. Onder de reële waarde (marktwaarde) wordt verstaan het bedrag waarvoor een
actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde
partijen, die tot een transactie bereid zijn en onafhankelijk van elkaar zijn. De financiële instrumenten met een
marktnotering en die worden verhandeld op een actieve markt, worden gewaardeerd tegen de genoteerde
marktprijs. Indien geen sprake is van een actieve markt voor een financieel instrument, wordt de reële waarde
vastgesteld op basis van waarderingstechnieken. De gehanteerde waarderingstechnieken worden vastgesteld
door onafhankelijke deskundigen.
Beleggingen geclassificeerd als 'leningen en vorderingen'
Deze classificatie wordt gebruikt voor alle vorderingen van Coöperatie Univé uit hypothecaire leningen en uit
andere leningen. Deze beleggingen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, waar nodig onder
aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid. Ook alle deposito's bij kredietinstellingen vallen onder
deze classificatie. Deze beleggingen worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde met als maximum de
nominale waarde.
Aan- en verkopen van beleggingen geclassificeerd als ‘reële waarde met waarde mutaties in het resultaat’, met
uitzondering van beleggingen in private equity fondsen, worden op de balans opgenomen of van de balans
verwijderd op de transactiedatum, dat wil zeggen de datum waarop Coöperatie Univé zich verplicht tot aan- of
verkoop van de activa. Beleggingen geclassificeerd als ‘leningen en vorderingen’ en beleggingen in private equity
fondsen worden op de afwikkelingsdatum op de balans opgenomen. Voor verstrekte leningen is dat de dag
waarop de lening door Coöperatie Univé aan de debiteur wordt uitbetaald. Voor beleggingen in private equity
fondsen is dat de dag waarop Coöperatie Univé de storting op de participaties voldoet.
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Financiële beleggingen worden niet langer opgenomen indien het recht op de ontvangst van kasstromen uit de
financiële activa is vervallen of indien Coöperatie Univé nagenoeg alle risico’s en voordelen van de
rechthebbende op het financieel actief overdraagt.
Een toelichting op de uit beleggingen voortvloeiende risico's en de mate van beheersing daarvan is opgenomen
in het bestuursverslag.
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, waar nodig onder aftrek van een
voorziening voor mogelijke oninbaarheid.
Overige activa
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa wordt gewaardeerd tegen verkrijgingprijs verminderd met lineair bepaalde afschrijving
op basis van de geschatte economische levensduur, dan wel lagere realiseerbare waarde. Hierbij wordt voor de
dienstauto’s een restwaarde van 25%-35% van de aanschaffingswaarde gehanteerd. Bij de overige materiële
vaste activa wordt geen rekening gehouden met een restwaarde.
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve
Niet gerealiseerde winsten en verliezen van beleggingen in terreinen en gebouwen, zijnde het verschil tussen de
reële waarde en de verkrijgingprijs, worden rechtstreeks in de herwaarderingsreserve verantwoord, waar nodig
onder aftrek van de latente belastingverplichting. De herwaarderingsreserve wordt per individueel activum
gevormd. Een negatief saldo van de herwaarderingsreserve wordt ten laste van het beleggingsresultaat gebracht.
Waardestijgingen die optreden nadat voordien een afwaardering ten laste van het resultaat had plaatsgevonden,
worden eerst, tot het niveau van de oorspronkelijke verkrijgingprijs, ten gunste van het resultaat verwerkt.
Bij realisatie van de herwaardering door verkoop van het terrein of gebouw valt de herwaarderingsreserve vrij ten
gunste van de beleggingsopbrengsten.
Technische voorzieningen
Voor niet-verdiende premies en lopende risico's
De voorziening voor niet-verdiende premies heeft een kortlopend karakter en betreft het onverdiende gedeelte
van de in het verslagjaar in rekening gebrachte premies. Het aandeel van herverzekeraars in de overlopende
premies is op de voorziening in mindering gebracht. Daarnaast bevat deze post de wiskundig vastgestelde
voorziening voor lopende risico’s inzake de branchegroep ‘Ongevallen en ziekte’. Deze voorziening heeft een
langlopend karakter en is berekend op basis van actuariële grondslagen volgens marktadvies AOV-individueel
2006. De voorziening voor lopende risico’s heeft een kortlopend karakter en betreft lopende
verzekeringscontracten indien die naar verwachting in volgende perioden verliezen zullen opleveren. Deze
voorziening wordt berekend op basis van schattingen van toekomstige schadelasten, verdiende premies en
bedrijfskosten.
Tot slot bevat deze voorziening een catastrofevoorziening. Deze voorziening heeft betrekking op een afdekking
van het eigen behoud van de vennootschap inzake omvangrijke stormschaden en maakt onderdeel uit van het
herverzekeringsbeleid van de vennootschap. De dotatie is gebaseerd op recente uitkomsten van in de
herverzekeringsmarkt gebruikelijke catastrofemodellen. waaruit een onttrekking zal plaatsvinden bij een
evenement binnen 72 uur met een schade groter dan € 1.361.
In 2013 is de schatting van de voorziening premietekort aangepast. Het effect hiervan is € 1.572 positief en is
verwerkt in het resultaat over 2013.
Voor te betalen schaden
De voorziening voor te betalen schaden heeft een overwegend kortlopend karakter en wordt deels bepaald op
basis van statistische gegevens (schadeklok) en deels volgens de post-voor-post-methode. Letselschaden
worden individueel gewaardeerd. Voorts wordt rekening gehouden met in het verslagjaar voorgevallen schaden
die per balansdatum nog niet zijn gemeld (IBNR-schaden). De ingeschatte eindlasten worden, behoudens het
lopende boekjaar, jaarlijks herijkt. De technische voorzieningen worden vastgesteld met een prudentie op
totaalniveau uitgaande van een uitkeringszekerheid binnen een bandbreedte van 90 tot 95%. Voor de
branchegroep ‘Ongevallen en ziekte’ worden Kazo-tabellen gehanteerd. Het aandeel van herverzekeraars in de
overlopende schaden is op de voorziening in mindering gebracht.
De voorziening voor te betalen schaden bevat een voorziening voor schadebehandelingskosten inzake de per
balansdatum nog lopende schaden waarvan de hoogte wordt gesteld op een geschat bedrag.
In 2013 is de schatting van de voorzieningen schadebehandeling voor Rechtsbijstand aangepast. Het effect
hiervan is -/- € 5.571 en is verwerkt in het resultaat over 2013.
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Voor winstdeling en kortingen
De voorziening voor winstdeling en kortingen betreft de nog te betalen korting ingevolge het Premie Voordeel
Plan. Deze heeft een overwegend kortlopend karakter.
Overige technische voorzieningen
Onder de overige technische voorzieningen is opgenomen het aandeel in de ‘schadereserve’ van het
Waarborgfonds Motorverkeer; dit betreft een overwegend langlopende voorziening.
Langlopende schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één
jaar. De op korte termijn (binnen één jaar) verschuldigde aflossingen worden opgenomen onder de kortlopende
schulden.
Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden
afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is in 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.
Voor pensioenen
Pensioenverplichtingen worden op de balans opgenomen indien er voor zover er op balansdatum een verplichting
bestaat jegens de pensioenuitvoerder of de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de contante
waarde van de uitgaven die naar verwachting nodig zijn om de verplichtingen af te wikkelen, voor zover relevant
gebaseerd op actuariële grondslagen.
Voor belastingen
De voorziening voor belastingen is ontstaan door verschillen tussen de bedrijfseconomische en de fiscale
waardering van activa en passiva, alsmede door de fiscaal afwijkende verwerking van (on)gerealiseerde
beleggingsresultaten.
Tevens is sprake van een belastinglatentie met betrekking tot de in de loop der jaren fiscaal gevormde
egalisatiereserve. De verplichtingen zijn gewaardeerd tegen een belastingtarief van 25,0% en hebben een
langlopend karakter.
De voorziening is gesaldeerd met een vordering uit hoofde van fiscaal lager gewaardeerde voorzieningen.
Overige voorzieningen
Voorziening in verband met toekomstige jubilea kosten
Deze voorziening is gevormd ten behoeve van mogelijke verplichtingen aan medewerkers in verband met
uitkeringen inzake jubilea (CAO) gedurende de periode dat men mogelijk werkzaam zal zijn. Deze voorziening
wordt tegen contante waarde opgenomen gebaseerd op actuariële grondslagen en heeft een overwegend
langlopend karakter.
Ziektekostenvoorziening
Deze voorziening is gevormd ten behoeve van de bijdrage in de ziektekostenverzekering die aan
gepensioneerde medewerkers wordt verstrekt. Deze voorziening is gevormd voor gepensioneerden maar ook
voor actieve medewerkers. Deze voorziening wordt tegen contante waarde opgenomen gebaseerd op actuariële
grondslagen en heeft een overwegend langlopend karakter.
Reorganisatievoorziening
Deze voorziening is gevormd ten behoeve van de reorganisatie. De voorziening wordt tegen contante waarde
gewaardeerd en heeft een kortlopend karakter.
Overige voorzieningen
De overige voorzieningen worden in de balans opgenomen wanneer een wettelijke of feitelijke verplichting, die op
betrouwbare wijze kan worden ingeschat, ontstaat als gevolg van een gebeurtenis in het verleden en het
waarschijnlijk is dat een uitstroom van economische voordelen nodig zal zijn om de verplichting af te wikkelen. De
voorziening wordt gewaardeerd tegen contante waarde als het effect van de tijdswaarde van geld materieel is. De
dan gehanteerde discontovoet wordt gebaseerd op het rendement van hoogwaardige ondernemingsobligaties per
balansdatum. De overige voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.
Er is geen voorziening getroffen voor arbeidsongeschiktheid. Dit risico is elders verzekerd.
Bij voorzieningen die tegen contante waarde worden gewaardeerd, wordt de toeneming van de boekwaarde als
gevolg van het verloop van de tijd verantwoord als dotatie aan de voorziening.
Presentatiewijziging
In de jaarrekening 2013 zijn enkele herrubriceringen doorgevoerd. Ter bevordering van de vergelijkbaarheid zijn
de vergelijkende cijfers overeenkomstig aangepast.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, wordt het resultaat bepaald op basis van historische kosten. Baten en lasten
worden zoveel mogelijk toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Toerekening beleggingsopbrengsten
De toerekening van beleggingsopbrengsten aan de technische rekening wordt bepaald door het werkelijke
beleggingsrendement gedurende het verslagjaar te vermenigvuldigen met de gemiddelde omvang van de
technische voorzieningen.
Premie
De premiebaten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. De premieopbrengsten worden
volledig gerealiseerd in Nederland.
Schade
De op het jaar betrekking hebbende schaden worden ten laste van het boekjaar gebracht, waar nodig voor
geschatte bedragen. Hierbij wordt het aandeel 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
verwachte economische levensduur. Op de in de loop van het jaar verkregen activa wordt naar tijdsgelang
afgeschreven.
Acquisitiekosten
Acquisitiekosten worden ten laste van het resultaat gebracht in het jaar waarin deze worden gemaakt, met dien
verstande dat betaalde acquisitiekosten voor producten met een looptijd langer dan een jaar worden verantwoord
in het jaar waarop deze betrekking hebben.
Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt berekend over het resultaat voor belastingen, waarbij rekening wordt gehouden
met fiscaal niet belaste baten en fiscaal niet aftrekbare lasten. Verschillen met acuut verschuldigde belastingen,
welke het gevolg zijn van afwijkende fiscale waarderingen van tijdelijke aard, worden via de voorziening voor
belastingen verantwoord.
Alle maatschappijen maken deel uit van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting met uitzondering van
Stichting Univé Rechtshulp.
De verrekening van een aandeel in de vennootschapsbelasting van de fiscale eenheid door Coöperatie Univé aan
de afzonderlijke maatschappijen, welke onderdeel zijn van de fiscale eenheid, vindt plaats als waren deze
maatschappijen zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.
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 wordt verwezen naar het Bestuursverslag.
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Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2013
(voor resultaatbestemming, x € 1.000)
ACTIVA
1. Immateriële vaste activa

Boekwaarde per 1 januari
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Mutaties
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Boekwaarde per 31 dec
Boekwaarde per 31 decemb er
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Concessies
vergunningen en
intellectuele
eigendom

Goodw ill

3.805
(2.266)
1.539

643
(289)
354

4.448
(2.555)
1.893

1.854
(1.253)
601

3.251
0
(1.161)
3.629

0
0
(32)
322

3.251
0
(1.193)
3.951

2.511
0
(1.219)
1.893

7.057
(3.428)
3.629

643
(321)
322

7.700
(3.749)
3.951

4.448
(2.555)
1.893

Totaal
2013

Totaal
2012

De onder concessies, vergunningen en intellectuele eigendom geactiveerde immateriële vaste activa betreffen
software.
De goodwill is betaald bij de verwerving van de deelneming Dispatch Nederland B.V. De betaalde goodwill voor
de deelneming Dispatch Nederland B.V. wordt afgeschreven in 20 jaar overeenkomend met de geschatte
economische levensduur.
De in 2012 geheel afgeschreven activa zijn niet meer opgenomen in de aanschafwaardes en cumulatieve
afschrijvingen per 1 januari 2013.
De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn als volgt:
- Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom
- Goodwill

14,3-33,3%
5,0%

2. Beleggingen
Terreinen en gebouwen

Terreinen
en
gebouw en
in eigen
gebruik

Boekwaarde per 1 januari
Desinvesteringen
Herwaardering
Boekwaarde per 31 december

34.970
0
(6.064)
28.906
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2013
34.970
0
(6.064)
28.906

Totaal
2012
39.660
(36)
(4.654)
34.970
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De aanschafwaarde van terreinen en gebouwen bedraagt ultimo 2013 € 42.465 (2012: € 42.465).
In één van de panden is sprake van leegstand. Bij de waardebepaling is met deze leegstand rekening gehouden
door één jaar huur van het leegstaande deel van het pand in mindering te brengen op de waarde.
Beleggingen in deelnemingen
Andere deelnemingen

Boekwaarde per 1 januari
Investeringen en verstrekkingen
Aandeel resultaat
Dividenduitkeringen
Boekwaarde per 31 december

2.201
0
458
(170)
2.489

Totaal
2013

Totaal
2012

2.201
0
458
(170)
2.489

2.520
0
369
(688)
2.201

De andere deelnemingen bevatten de volgende deelnemingen waarbij invloed van betekenis op het zakelijke en
financiële beleid wordt uitgeoefend:
Vestigingsplaats
Arnhem
Apeldoorn

- Transparant Facilities B.V.
- Dispatch Nederland B.V.

Belang

47,47%
20,83%

Daarnaast bevat deze post de volgende deelnemingen waarbij geen invloed van betekenis op het zakelijke en
financiële beleid wordt uitgeoefend:
Vestigingsplaats
Capelle aan den IJssel

- CED Holding B.V.

Belang

7,35%

Overige financiële beleggingen
Beleggingen geclassificeerd naar soort
Reële
w aarde met
w aardemutaties in
het resultaat
Aandelen, deeln.bew . en andere niet- vastrentende w aardepap.

Obligaties en andere vastrentende waardepapieren
Vorderingen uit hypothecaire leningen
Vorderingen uit andere leningen
Deposito's bij kredietinstellingen
Andere financiële beleggingen
Boekwaarde per 31 december

244.798
563.667
0
0
0
14.353
822.818

Leningen en
vorderingen

0
0
123.058
1.314
1.033
0
125.405

Totaal
2013

Totaal
2012

244.798
563.667
123.058
1.314
1.033
14.353
948.223

218.475
519.554
133.854
4.106
19.786
14.816
910.591

De aandelen zijn voor € 12.639 uitgeleend aan de bewaarder. Dit betreft ‘securities lending’. Het juridisch
eigendom is overgedragen, het economisch eigendom blijft bij Coöperatie Univé. Van de beleggingen
gewaardeerd op reële waarde is 97% gewaardeerd op basis van marktnoteringen en 3% op basis van de
berekening van de contante waarde van verwachte kasstromen.
Volgens dezelfde methode zijn obligaties voor € 157.257 uitgeleend aan de bewaarder.
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Beleggingen geclassificeerd als 'reële waarde met waarde mutaties in het resultaat'
Aandelen,
deeln.bew .
en andere
nietvastrentend
e
w aardepap.

Obligaties
en andere
vastrentende
w aardepapieren

Andere
financiële
beleggingen

Totaal
2013

Totaal
2012

Boekwaarde per 1 januari
Aankopen
Verkopen
Herwaarderingen
Boekwaarde per 31 december

218.475
17.946
(45.151)
53.528
244.798

519.554
251.384
(191.734)
(15.537)
563.667

14.816
0
0
(463)
14.353

752.845
269.330
(236.885)
37.528
822.818

541.686
427.378
(255.483)
39.264
752.845

Aanschafwaarde per 31 december

247.603

553.488

7.928

809.019

775.644

De andere financiële beleggingen betreffen met name kapitaaldeelnemingen die niet worden aangehouden ten
dienste van de eigen werkzaamheid.
De waarde van de participatie in het beleggingsfonds Fagoed Erfpacht wordt bepaald door van alle contracten de
netto contante waarde van gekapitaliseerde canoninkomsten tot het eerste terugkoopmoment en de contante
waarde van de terugkoopsom bij het eerstvolgende terugkoopmoment bij elkaar op te tellen.
Beleggingen geclassificeerd als 'leningen en vorderingen'

Boekwaarde per 1 januari
Herrubriceringen
Verstrekkingen
Aflossingen
Boekwaarde per 31 december

Vorderingen
uit hypothecaire
leningen

Vorderingen
uit andere
leningen

133.854
0
0
(10.796)
123.058

4.106
0
0
(2.792)
1.314

Deposito's
bij kredietinstellingen

19.786
(5.098)
61.075
(74.730)
1.033

Totaal
2013
157.746
(5.098)
61.075
(88.318)
125.405

Totaal
2012
303.137
0
62.852
(208.243)
157.746

Onder de vorderingen uit andere leningen zijn met name onderhandse leningen aan Regionale Univé’s
opgenomen. De deposito's hebben een looptijd korter dan één jaar.
3. Vorderingen
Overige vorderingen

2013

Vennootschapsbelasting
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Vordering uit hoofde van de distributieovereenkomst VGZ
Andere vorderingen

0
828
1.206
2.327
4.361

Per 31 december 2013 zijn er geen vorderingen met een resterende looptijd langer dan één jaar (2012: idem).
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2012
3.167
1.939
13.953
1.856
20.915
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4. Overige activa
Materiële vaste activa

Boekwaarde per 1 januari
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Mutaties
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Boekwaarde per 31 dec
Boekwaarde per 31 decemb er
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Verbouw ingen /
installaties
pand

Inventaris

ICTsystemen

Vervoermiddelen

Totaal
2013

Totaal
2012

3.323
(1.860)
1.463

4.522
(2.865)
1.657

735
(195)
540

178
(64)
114

8.758
(4.984)
3.774

8.038
(3.880)
4.158

126
0
(968)
621

72
0
(641)
1.088

1.096
(242)
(338)
1.056

0
0
(28)
86

1.294
(242)
(1.975)
2.851

860
(20)
(1.224)
3.774

3.449
(2.828)
621

4.594
(3.506)
1.088

1.589
(533)
1.056

178
(92)
86

9.810
(6.959)
2.851

8.849
(5.075)
3.774

De in 2012 geheel afgeschreven activa zijn niet meer opgenomen in de aanschafwaardes en cumulatieve
afschrijvingen per 1 januari 2013.
De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn als volgt:
- Kunstwerken
0%
- Machines en installaties
10%
- Inventaris
10% - 20%
- Computerapparatuur
25%
- Vervoermiddelen
25% (met een restwaarde van 35%)
Liquide middelen
Het volledige saldo per 31 december 2013 is direct opeisbaar (2012: idem).
5. Overlopende activa
Overlopende acquisitiekosten
Stand per 1 januari
Mutaties
Stand per 31 december
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2013

2012

23.188
(2.995)
20.193

22.394
794
23.188
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PASSIVA
6. Eigen vermogen

Stand per 1 januari
Resultaatverdeling vorig boekjaar
Resultaat boekjaar
Herwaarderingen
Onttrekking t.b.v. RU's
Vrijval door realisatie
Indexatie statutaire reserve
Stand per 31 december

Herw aarderingsreserve

7.036
0
0
(1.320)
0
0
0
5.716

Statutaire
reserve

72.741
0
0
0
(507)
0
1.202
73.436

Overige
reserves

399.420
44.623
0
832
507
0
(1.202)
444.180

Onverdeeld
resultaat

44.623
(44.623)
28.187
0
0
0
0
28.187

Totaal
2013

Totaal
2012

523.820
0
28.187
(488)
0
0
0
551.519

479.701
0
44.623
(493)
0
(11)
0
523.820

Solvabiliteit
Voor de vergunninghouders binnen Coöperatie Univé bedraagt de vereiste solvabiliteitsmarge ingevolge de Wft
voor het boekjaar 2013 voor N.V. Univé Schade € 72.290 (2012: € 72.290) en voor N.V. Univé Her € 5.164 (2012:
€ 4.412).
De aanwezige solvabiliteitsmarge per 31 december 2013 bij N.V. Univé Schade bedraagt € 187.312
(2012: € 188.445). Dit is inclusief de voorgestelde dividenduitkering ad € 17.874.
Bij N.V. Univé Her bedraagt de aanwezige solvabiliteitsmarge per 31 december 2013 € 77.931 (2012: € 76.823).
Voor N.V. Univé Schade is in 2013 een nieuw kapitaalbeleid opgesteld. De gestelde interne minimale
solvabiliteitsnorm is afgeleid van de Solvency Capital Requirement (SCR) in Solvency II en bedraagt € 191.955.
Per 31 december 2013 bedraagt het in aanmerking komend eigen vermogen op Solvency II grondslagen
€ 256.363.
Voor N.V. Univé Her is in 2013 een nieuw kapitaalbeleid opgesteld. De interne minimale solvabliteitsnorm
bedraagt € 112.444 en is gebaseerd op de Solvency Capital Requirement (SCR) in Solvency II. Per 31 december
2013 bedraagt het in aanmerking komend eigen vermogen op Solvency II grondslagen € 87.424. De directie van
N.V. Univé Her en het bestuur van Coöperatie Univé U.A. zijn van mening dat N.V. Univé Her voldoende
gekapitaliseerd is en maken gebruik van de optie om op grond van zwaarwegende redenen niet tot een
kapitaalstorting over te gaan. De directie is het huidige kapitaalbeleid aan het evalueren en zal in 2014 het beleid
aanscherpen.
7. Technische voorzieningen
Technische voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico's
Nietverdiende
premies

Bruto
Aandeel herverzekeraars
Stand per 31 december

51.851
(4.371)
47.480
Nietverdiende
premies

Stand per 1 januari
Dotatie
Vrijval
Onttrekking
Stand per 31 december

58.332
51.851
(58.332)
0
51.851

Lopende
risico's

891
0
891

Lopende
risico's

2.709
891
(2.709)
0
891

Catastrofevoorziening

14.565
0
14.565

Catastrofevoorziening

23.704
1.461
53
(10.653)
14.565

Onder het herverzekeringsdeel niet verdiende premies zijn de ultimo verslagjaar vooruit betaalde
herverzekeringspremies verantwoord.
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Totaal
2013
67.307
(4.371)
62.936

Totaal
2012
84.745
(4.362)
80.383

Totaal
2013

Totaal
2012

84.745
54.203
(60.988)
(10.653)
67.307

93.890
62.341
(71.486)
0
84.745
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De voorziening voor lopende risico's betreft een zogenaamde premietekort voorziening. De voorziening heeft
betrekking op lopende verzekeringsverplichtingen die een contractuele looptijd van maximaal een jaar hebben.
De voorziening ultimo 2012 van € 2.709 is in 2013 vrijgevallen ten gunste van het resultaat en ultimo 2013 is er
een nieuwe voorziening gevormd op basis van de uitgevoerde analyse van de lopende risico's. Deze voorziening
bedraagt ultimo 2013 in totaliteit € 891.
Technische voorziening voor te betalen schaden

Stand per 1 januari
Dotatie
Geboekte schade
Stand per 31 december

Technische
voorziening
voor te
betalen
schaden

Herverzekeringsdeel

430.056
298.741
(263.543)
465.254

(64.369)
(8.422)
7.561
(65.230)

Totaal
2013
365.687
290.319
(255.982)
400.024

Totaal
2012
353.343
283.424
(271.080)
365.687

Technische voorziening voor winstdeling en kortingen
Premie
Voordeel
Plan

Stand per 1 januari
Dotatie
Onttrekkingen
Stand per 31 december

10.310
15.762
(15.550)
10.522

Overige technische voorzieningen
Stand per 1 januari
Dotatie
Stand per 31 december

Totaal
2013

Totaal
2012

10.310
15.762
(15.550)
10.522

13.144
17.992
(18.261)
12.875

2013

2012

5.906
(510)
5.396

4.161
1.745
5.906

Toereikendheidstoets
Deels op basis van de kwalitatieve benadering en deels op basis van de kwantitatieve benadering is een
toereikendheidstoets uitgevoerd. Op basis van de uitgevoerde analyses is de conclusie dat de voorzieningen in
totaal toereikend zijn.
8. Voorzieningen
Voor pensioenen
Pensioen

Stand per 1 januari
Overdracht voorziening van VGZ
Dotatie
Onttrekkingen
Vrijval
Stand per 31 december

1.765
0
496
(33)
(2.228)
0

VUT

786
0
10
(682)
(13)
101

Totaal
2013

Totaal
2012

2.551
0
506
(715)
(2.241)
101

Coöperatie Univé is met haar medewerkers pensioenregelingen op basis van vaste toezeggingen
overeengekomen. De pensioenregeling heeft betrekking op alle medewerkers en leidt tot vergoedingen die
gebaseerd zijn op het salaris en het aantal dienstjaren van medewerkers op hun pensioengerechtigde leeftijd.
De dekkingsgraad van het pensioenfonds SBZ op basis van de Ultimate Forward Rate (UFR) bedraagt 115% per
22 januari 2014.
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1.554
786
707
(496)
0
2.551
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De voorziening uit hoofde van VUT betreft een voorziening voor van VGZ overgekomen medewerkers. De VUT
rechten zijn in 2013 gedeeltelijk afgekocht. De opgenomen waarde komt naar verwachting overeen met de
verwachte afkoopwaarde van de nog niet afgekochte VUT rechten.
Voor belastingen
Stand per 1 januari
Mutaties boekjaar
Stand per 31 december
De latente b elastingen heb b en b etrekking op:
Fiscale egalisatiereserve
Fiscaal lagere waardering beleggingen
Fiscaal hogere waardering bedrijfspand
Fiscaal lagere waardering immateriële activa
Fiscaal lagere waardering overige materiële vaste activa
Fiscaal lagere waardering voorzieningen

2013

2012

13.915
(507)
13.408

8.033
5.882
13.915

6.600
12.380
(545)
75
203
(5.305)
13.408

3.417
14.708
(211)
96
997
(5.092)
13.915

De voorziening is gesaldeerd weergegeven. De vergelijkende cijfers zijn daar waar van toepassing aangepast.
Overige voorzieningen
Toekomstige jubilea

Stand per 1 januari
Overdracht voorz. naar VGZ
Overdracht voorz. van VGZ
Dotatie
Onttrekking
Vrijval
Stand per 31 december

2.009
0
0
303
(153)
(147)
2.012

Hypotheekkorting

851
0
0
0
(114)
(84)
653

Reorganisatie

0
0
0
2.969
(1.573)
0
1.396

Overige
voorzieningen

4.246
0
0
251
91
(474)
4.114

Totaal
2013

Totaal
2012

7.106
0
0
3.523
(1.749)
(705)
8.175

De organisatie verstrekt vergoedingen aan bepaalde niet-actieve en gepensioneerde medewerkers. Deze
vergoedingen hebben voornamelijk betrekking op ziektekostenpremies en rentekortingen van gepensioneerde
medewerkers en regelingen voor voormalige medewerkers. Deze verplichtingen zijn opgenomen in de
voorziening hypotheekkorting en onder de overige voorzieningen.
De reorganisatievoorziening is gevormd ten behoeve van de reorganisatie.
De overige voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.
9. Langlopende schulden
Het volledige bedrag van de langlopende schulden komt overeen met de oorspronkelijke hoofdsom. Het
rentepercentage is vast en varieert van 3,8% tot 4,55% (2012: 3,8% tot 7,5%) tot en met einde looptijd. Op
leningen ter hoogte van € 49.500 zijn de verstrekte personeelshypotheken als zekerheid gesteld. De looptijd van
de leningen is korter dan drie jaar.
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6.111
(621)
72
2.606
(1.004)
(58)
7.106
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10. Schulden
Overige schulden
Vennootschapsbelasting
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Crediteuren
Andere schulden

2013

2012

4.093
15.017
5.640
22.894
47.644

0
9.462
7.454
21.047
37.963

De overige schulden zijn kortlopend van aard.

Niet in de balans opgenomen regelingen (in euro’s)
Verplichting inzake herverzekering terrorismeschaden
De vennootschap is aangesloten bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.
(NHT). De NHT biedt herverzekeringsdekking voor aanspraken tot maximaal € 1 miljard per kalenderjaar. Dit is
de gecombineerde maximumcapaciteit. De eerste layer hiervan (tot € 400 miljoen) betreft een gepoolde
capaciteit, opgebouwd door de aangesloten verzekeraars. Het aandeel van de vennootschap in deze eerste layer
bedraagt € 3,9 miljoen (2012: € 3,9 miljoen). Dit is tevens het maximumbedrag dat de vennootschap in enig jaar
als gevolg van terrorisme aan eigen risico draagt, ongeacht of de schade als gevolg van terrorisme haar eigen
polishouders of die van andere, bij de NHT aangesloten verzekeraars, treft.
Verplichtingen uit hoofde van sponsoring en leasecontracten
Het totaal van de door Coöperatie Univé aangegane verplichtingen inzake sponsoring en leasecontracten
(wagenpark) bedraagt € 11,2 miljoen (2012: € 12,9 miljoen), waarvan € 8,9 miljoen (2012: € 11,6 miljoen)
betrekking heeft op 2013.
Verplichtingen uit hoofde van huur
Het totaal van de door Coöperatie Univé aangegane huurverplichtingen voor de resterende looptijd van
contracten voor onroerende zaken bedraagt € 7,6 miljoen, waarvan € 1,0 miljoen betrekking heeft op 2013.
Op grond van het erfpachtrecht heeft de Coöperatie Univé een verplichting ter hoogte van € 7,6 miljoen, waarvan
voor 2014 een bedrag van € 0,6 miljoen. Hiertegenover staat een huurovereenkomst met de Coöperatie VGZ
voor hetzelfde bedrag. Zowel de erfpacht- als de huurovereenkomst heeft betrekking op een periode van 15 jaar
met als einddatum 31 juli 2024.
Herverzekeringspremies
De herverzekeringspremie 2014 op basis van in 2013 afgesloten herverzekeringscontracten voor Motorrijtuigen
WA, Motorrijtuigen Casco, Algemene Aansprakelijkheid en Pleziervaart bedraagt € 5,2 miljoen (bedrag indicatief,
afhankelijk van ontwikkeling portefeuille).
De herverzekeringspremie 2014 inzake AOV bedraagt € 6,4 miljoen (bedrag indicatief, afhankelijk van
ontwikkeling portefeuille).
Garanties
De afgegeven garantie(s) ten behoeve van derden bedraagt per 31 december 2013 € 0,6 miljoen. Dit is een
garantie in het kader van de aangegane erfpachtovereenkomst.
Verplichtingen inzake systemen en onderhoud
Voor het beschikbaar stellen van ict-systemen en het onderhoud daarvan is een verplichting aangegaan van
€ 26,0 miljoen (2012: € 4,0 miljoen), waarvan € 23,8 miljoen betrekking heeft op 2014.
Verplichtingen uit hoofde van aankoop private equity
Coöperatie Univé heeft in totaal € 0,4 miljoen uitstaan aan verplichtingen in verband met de aankoop van private
equity. Deze verplichtingen lopen tot medio 2015.
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Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013
(x € 1.000)
Het branche overzicht betreft Univé Her en Univé Schade. In vergelijking met de geconsolideerde winst- en
verliesrekening wijkt de schadelast voor Univé Schade en Univé Her af van de schadelast die is opgenomen voor
Univé Schade en Univé Her in het brancheoverzicht (geconsolideerd € 261.541 en in brancheresultaat € 287.533)
doordat de kosten van schadebehandeling door Stichting Univé Rechtshulp en Univé Expertise Services BV
geconsolideerd als beheerskosten worden gepresenteerd, maar in het brancheresultaat tot de schadelast worden
gerekend.
Daarnaast treedt een verschil op in de beheerskosten (geconsolideerd € 112.629 en in brancheresultaat
€ 60.530). Dit heeft te maken met bovenstaande verschuiving, maar ook doordat geconsolideerd kosten zijn
verantwoord die behoren tot de niet verzekeraar activiteiten en derhalve niet tot het branche resultaat van Univé
Schade en Univé Her behoren.
11. Brancheoverzicht 2013

Ongevallen Motorrijen ziekte tuigen w .a.
Verdiende premies eigen rekening
Bruto premies
Uitgaande herverzekeringspremies
Wijziging techn. voorz. niet-verdiende
premies en lopende risico's
- bruto
- aandeel herverzekeraars

Toeger. opbr. uit beleggingen
Schaden eigen rekening
- bruto
- aandeel herverzekeraars
Wijziging voorz. voor te bet. schaden
- bruto
- aandeel herverzekeraars

Wijziging techn. voorz. eigen rekening
Winstdelingen en kortingen
Bedrijfskosten
- Beheerskosten
- Provisie
- Winstdeling herverzekeraars
Overige techn. lasten eigen rekening
Resultaat technische rekening

30.596
(6.434)
24.162

158.944
(1.946)
156.998

Motorrijtuigen
overig

138.511
(1.758)
136.753

Brand en
andere
Algemene
schade aansprake- Rechtsbijaan zaken
lijkheid
stand

Overige
branches

32.728
(13.568)
19.160

33.051
(1.440)
31.611

40.576
0
40.576

24.069
(75)
23.994

111
0
111

(379)
0
(379)

Totaal
2013

458.475
(25.221)
433.254

1.116
9
1.125

4.999
0
4.999

4.162
0
4.162

9.050
0
9.050

(1.621)
0
(1.621)

25.287

161.997

140.915

28.210

29.990

40.687

23.615

450.701

1.445
26.732

6.512
168.509

5.615
146.530

997
29.207

1.370
31.360

646
41.333

317
23.932

16.902
467.603

(13.254)
5.582
(7.672)

(96.865)
1.350
(95.515)

(89.069)
0
(89.069)

(10.777)
648
(10.129)

(17.342)
(20)
(17.362)

(22.286)
0
(22.286)

(13.950)
1
(13.949)

(263.543)
7.561
(255.982)

(4.482)
1.719
(2.763)

(9.710)
(515)
(10.225)

(17.018)
239
(16.779)

(2.444)
(583)
(3.027)

(2.107)
0
(2.107)

(10.435)

(105.740)

(26.908)

(20.389)

(24.393)

0

509

483
0
483
(88.586)
0

0

0

0

80
2
82
(13.867)
0

17.438
9
17.447

(35.198)
862
(34.336)
(290.318)
509

(173)

(4.023)

(3.959)

(116)

(1.850)

(2.664)

(1.305)

(14.090)

(5.029)
(5.486)
0

(22.959)
(28.104)
0

(20.538)
(24.598)
0

(1.477)
(704)
0

(4.799)
(5.872)
0

(2.469)
(6.714)
0

(3.259)
(4.392)
0

(60.530)
(75.870)
0

(9)

(7.544)

5.600

648

86

0

0

(90)

0

1

8.849

2

(1.640)

5.093

1.110

(7.642)
19.662
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11. Brancheoverzicht 2012

Ongevallen Motorrijen ziekte tuigen w .a.
Verdiende premies eigen rekening
Bruto premies
Uitgaande herverzekeringspremies
Wijziging techn. voorz. niet-verdiende
premies en lopende risico's; bruto
- bruto
- aandeel herverzekeraars

Toeger. opbr. uit beleggingen
Schaden eigen rekening
- bruto
- aandeel herverzekeraars
Wijziging voorz. voor te bet. schaden
- bruto
- aandeel herverzekeraars

Wijziging techn. voorz. eigen rekening
Winstdelingen en kortingen
Bedrijfskosten
- Beheerskosten
- Provisie
- Winstdeling herverzekeraars
Overige techn. lasten eigen rekening
Resultaat technische rekening

33.310
(9.667)
23.643

163.572
(1.932)
161.640

Motorrijtuigen
overig

144.515
(1.755)
142.760

Brand en
andere
Algemene
schade aansprake- Rechtsbijaan zaken
lijkheid
stand

Overige
branches

29.498
(14.116)
15.382

30.474
(1.361)
29.113

38.751
0
38.751

22.867
(75)
22.792

(1.323)
0
(1.323)

(82)
0
(82)

342
0
342

(786)
0
(786)

Totaal
2012

462.987
(28.906)
434.081

1.386
4.362
5.748

1.193
0
1.193

1.759
0
1.759

29.391

162.833

144.519

14.059

29.031

39.093

22.006

440.932

3.175
32.566

14.140
176.973

12.135
156.654

1.526
15.585

2.648
31.679

1.362
40.455

605
22.611

35.591
476.523

(13.079)
5.220
(7.859)

(107.399)
3.574
(103.825)

(95.483)
0
(95.483)

(8.171)
17
(8.154)

(18.690)
653
(18.037)

(25.177)
0
(25.177)

(13.335)
(3)
(13.338)

(281.334)
9.461
(271.873)

(3.470)
1.589
(1.881)

1.108
(2.492)
(1.384)

(3.923)
0
(3.923)

(1.934)
1.328
(606)

(2.488)
(1.602)
(4.090)

(1.260)
5
(1.255)

(11.174)
(1.172)
(12.346)

(9.740)

(105.209)

(99.406)

(8.760)

(22.127)

(14.593)

(284.219)

0

(1.745)

0

0

0

793
0
793
(24.384)
0

0

2.489
4.362
6.851

(1.745)

(334)

(5.583)

(5.416)

(137)

(2.118)

(3.085)

(1.515)

(18.188)

(4.534)
(6.410)
0

(23.876)
(28.904)
0

(21.243)
(25.739)
0

(1.255)
(740)
0

(4.660)
(5.718)
0

(1.982)
(6.440)
0

(2.957)
(4.166)
0

(60.507)
(78.117)
0

(25)

(7.503)

(12)

(4)

(56)

(42)

(25)

(7.667)

11.523

4.153

4.838

4.689

(3.000)

4.522

(645)

Schade eigen rekening
De aan bruto schaden eigen rekening toegerekende schadebehandelingskosten en kosten veiligheidszaken
bedragen € 10.070 respectievelijk € 1.384 (2012: € 9.514 respectievelijk € 1.267).
Afloopstatistieken
In de afloopstatistieken wordt de IBN(E)R meegeteld in de betaalde schade in het boekjaar. Van het totaal van de
afloopstatistiek is de voorziening schaden ultimo boekjaar aan te sluiten met het saldo van de ultimo standen van
de technische voorziening voor te betalen schade en technische voorziening voor aandeel herverzekeraar in de
balans. De betaalde schade in het boekjaar zoals opgenomen in de afloopstatistiek is aan te sluiten met de
schaden eigen rekening in het brancheoverzicht.
De voorziening op rechtshulp ultimo 2013 is gesaldeerd met de verwachte toekomstige verhaalopbrengsten.
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Afloopstatistiek
Ongevallen en ziekte
oudere jaren
bj-3
bj-2
bj-1
bj
Totaal
Motorijtuigenverz. w .a.
oudere jaren
bj-3
bj-2
bj-1
bj
Totaal

Voorz. schaden
ultimo vrg boekjr

Betaalde schade in
boekjaar

Voorz. schaden
ultimo boekjr

Afw ikkelresultaat

20.850
3.805
4.685
6.834
0
36.174

1.136
929
964
558
4.085
7.672

20.290
3.534
3.206
5.307
6.602
38.939

(576)
(658)
515
969

122.070
32.172
51.323
71.594
0
277.159

20.684
5.273
8.738
23.193
37.630
95.518

102.044
27.234
39.326
44.706
74.078
287.388

(658)
(335)
3.259
3.695

250

5.961

Motorijtuigenverz. overig
oudere jaren
bj-3
bj-2
bj-1
bj
Totaal

219
(92)
(90)
5.493
0
5.530

0
(82)
(91)
6.887
82.355
89.069

30
0
17
(1.700)
6.699
5.046

Brand/andere sch. aan zaken
oudere jaren
bj-3
bj-2
bj-1
bj
Totaal

664
896
1.284
5.129
0
7.973

(580)
498
991
4.624
4.596
10.129

1.228
319
390
1.544
21.271
24.752

16
79
(97)
(1.039)

8.957
4.576
7.151
11.022
0
31.706

1.307
900
1.094
3.884
10.177
17.362

6.119
3.663
5.582
7.037
12.331
34.732

1.531
13
475
101

Rechtsbijstand
oudere jaren
bj-3
bj-2
bj-1
bj
Totaal

979
196
524
3.771
0
5.470

0
0
0
0
22.286
22.286

(1.584)
(284)
(268)
780
8.932
7.576

Overige branches
oudere jaren
bj-3
bj-2
bj-1
bj
Totaal

14
31
120
1.510
0
1.675

(8)
48
133
1.359
12.414
13.946

22
25
28
160
1.356
1.591

0
(42)
(41)
(9)

128.149
34.491
48.281
57.834
131.269
400.024

3.065
(473)
4.887
7.014

Algemene aansprakelijkheid
oudere jaren
bj-3
bj-2
bj-1
bj
Totaal

Totaal
oudere jaren
bj-3
bj-2
bj-1
bj
Totaal

153.753
41.584
64.997
105.353
0
365.687
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22.539
7.566
11.829
40.505
173.543
255.982

189
(10)
(16)
306
469

(1.041)

2.120
2.563
480
792
2.991
6.826
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Toelichting afloopstatistieken
Motorrijtuigen WA
In het reserveringsbeleid is bepaald dat indien uit de toereikendheidstoets blijkt dat de voorziening zich niet
tussen de gestelde bandbreedte voor prudentie bevindt, zal moeten worden gedoteerd c.q. een vrijval geboekt
moet worden. Uit interne toetsing is gebleken dat de voorziening boven de gestelde bandbreedte voor prudentie
uitkwam. De correctie is geheel geboekt op het schadejaar 2012 (bj-1) waardoor er een positieve uitloop ontstaat.
De uitloop bj-2 zit met name op het product tractoren. Deze uitloop komt voort uit de herijking van de voorziening
2011. Conform het huidige reserveringsbeleid zijn de voorzieningen 2011 voor het eerst herijkt in boekjaar 2013.
Op basis van nieuwe informatie komt de voorziening lager uit.
Algemene Aansprakelijkheid
De vrijval op oude jaren is verdeeld over 2005 t/m 2009. Deze vrijval is het gevolg van vrijval op
dossierreserveringen in de betreffende schadejaren.
Rechtsbijstand
De betaalde schadelast is volledig toegewezen aan het huidige schadejaar, omdat de vergoeding aan Stichting
Univé Rechtshulp betaald wordt over in 2013 in behandeling genomen schaden. De dossiervergoedingen voor
oude jaren zijn al in voorgaande jaren betaald. Echter bestaan er nog lopende dossiers waarvoor een voorziening
voor behandelingskosten en nog te ontvangen verhaal is opgenomen. De reden dat de voorziening op oude jaren
sterk daalt houdt verband met de schattingswijziging op voorziening rechtsbijstand, zoals is toegelicht in de
grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Op oude jaren resteert met name een voorziening voor nog te
ontvangen verhaal, hierdoor is sprake van negatieve reserves. De positieve uitloop van € 6.826 voor het resultaat
2013 wordt gemitigeerd doordat het deels bijbehorend overlopend actief ook met hetzelfde bedrag is gemuteerd.
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12. Winstdeling en kortingen

2013

Korting Premie Voordeel Plan
Overige provisie

13. Beheers- en personeelskosten; afschrijvingen bedrijfsmiddelen
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten (incl. expertisekosten)
Doorberekende kosten

2012

16.655
(2.565)

15.623
2.565

14.090

18.188

2013

2012

98.540
3.142
50.148
151.830
(39.201)

84.790
2.443
60.098
147.331
(42.249)

112.629

105.082

De Overige bedrijfskosten betreffen voornamelijk huisvestingskosten, ICT-kosten en andere kantoorkosten.
Personeelskosten

2013

Salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Opleidings- en studiekosten
Kosten uitzendkrachten
Reis- en verblijfkosten
Overige personeelskosten
Dotatie / (onttrekking) personele voorzieningen (per saldo)

2012

52.945
7.905
5.674
1.001
24.920
3.683
1.271
97.399
1.141

48.328
7.430
6.732
674
17.020
3.653
957
84.794
(4)

98.540

84.790

Bezoldiging
Coöperatie Univé wordt bestuurd door een zogenoemd one tier board met uitvoerende en niet-uitvoerende
bestuurders. N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her hebben een eigen directie. In de onderstaande tabel zijn de
bestuurdersbeloningen van het bestuur van Coöperatie Univé en de directie van N.V. Univé Schade en N.V.
Univé Her opgenomen.
2013

Uitvoerende bestuurders/directie
Niet-uitvoerende bestuurders/RvC

1.143
180
1.323

Afschrijvingen

2013

Afschrijvingen immateriële vaste activa
Afschrijvingen materiële vaste activa

90

2012
901
203
1.104

2012

1.157
1.985

1.219
1.224

3.142

2.443
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Doorberekende kosten

2013

Bijdragen Regionale Univé’s
Toegerekende beheerskosten aan schadelast
Toerekening kosten ditributieovereenkomst aan andere lasten

(15.879)
(10.973)
(12.349)
(39.201)

2012
(18.579)
(10.119)
(13.551)
(42.249)

Ultimo 2013 bedroeg het aantal medewerkers, herrekend op fulltime basis 984. Het gemiddeld aantal
medewerkers, herrekend op fulltime basis, bedraagt in 2013: 1.003 (2012: 947).
Het aantal medewerkers betreft de interne en de externe medewerkers die in de lijn werken. Daarnaast zijn er
ook externe medewerkers die in projecten werken.
Voor de informatie over de omvang en samenstelling van de honoraria per categorie van de accountantskosten
wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening.

14. Opbrengsten uit beleggingen

2013

Opbrengsten uit deelnemingen
Opbrengsten uit andere beleggingen
- Terreinen en gebouwen
- Overige beleggingen

15. Beleggingslasten

458

385

359
31.955

717
32.905

32.772

34.007

2013

Beheerskosten en rentelasten
Gerealiseerd verlies op beleggingen

2012

2012

1.481
13.763

1.304
5.496

15.244

6.800

16. Andere baten en lasten
Andere baten

2013

Vergoeding distributieovereenkomst VGZ
Provisie derden
Overige opbrengsten

Andere lasten

15.249
1.058
5.800

11.603
1.242
3.476

22.107

16.321

2013

Toegerekende kosten distributieovereenkomst VGZ
Overige andere lasten

12.349
3.829
16.178
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2012

2012
13.551
371
13.922
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17. Belastingen

2013

2012

Resultaat voor belastingen

37.414

Belasting berekend tegen het vaste tarief vennootschapsbelasting van 25%
Deelnemingsvrijstelling
Mark-up
Correctie voorgaande jaren
Correctie bronbelasting
Correctie verliesverrekening
Overige

(9.343)
114
(11)
259
(145)
0
(101)

(11.923)
171
0
9.137
0
71
(59)

Totale winstbelasting (ten laste) / ten gunste van winst- en verliesrekening

(9.227)

(2.603)

2013

47.226

2012

Acuut verschuldigde belastingen boekjaar
Correctie bronbelasting
Aanpassingen inzake definitieve aangiften voorgaande jaren

(8.135)
(145)
247

(6.033)
0
9.209

Acuut verschuldigde belastingen

(8.033)

3.176

Ten gevolge van tijdelijke verschillen
Fiscale egalisatiereserve eerdere jaren
Fiscale waardering beleggingen eerdere jaren

(1.105)
0
(89)

(6.046)
267
0

Totaal mutatie latente belastingen door resultatenrekening

(1.194)

(5.779)

Totale winstbelasting

(9.227)

(2.603)

De effectieve belastingdruk over 2013 bedraagt 24,7% (2012: 5,5 %). De afwijking ten opzichte van de
toepasselijke belastingdruk over 2013 van 25,0% wordt veroorzaakt door correcties voorgaande jaren, de
afboeking van niet terug te vorderen bronbelasting, toepassing van de deelnemingsvrijstelling, een interne
winstopslag en de progressiviteit in het vennootschapsbelastingtarief.
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Toelichting op het geconsolideerd kasstroomoverzicht 2013
(x € 1.000)
Algemene grondslagen
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit de liquide middelen onder aftrek van de kortlopende schulden aan kredietinstellingen (voor zover van
toepassing).
Onder de kasstroom uit operationele activiteiten zijn de ontvangen premies, de betaalde schaden en de
winstdelingen en kortingen opgenomen, alsmede de ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en
ontvangen dividenden. Daarnaast zijn hieronder de betaalde bedrijfs- en acquisitiekosten opgenomen en de
betaalde belastingen.
Kasstromen uit hoofde van aan- en verkopen van beleggingen en materiële en immateriële vaste activa zijn
opgenomen onder de kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten.
Onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten worden de ontvangsten uit hoofde van nieuw opgenomen
langlopende schulden verantwoord alsmede de aflossingen op langlopende schulden. Kapitaalstortingen en
terugbetalingen van kapitaal worden eveneens onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten opgenomen.
Liquide middelen per 31 december 2012
Mutatie liquide middelen in 2013

89.209
4.124

Liquide middelen per 31 december 2013

93.333
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Zwolle, 27 maart 2014
Coöperatie Univé U.A.
Bestuur
drs. C.D. Hage (voorzitter)

mevr. mr. M. Tijssen (vice-voorzitter)

drs. R. van Dijk AAG

drs. C.P.J. Rombout

drs. H.H. Roozen RA

A. van Wincoop
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ENKELVOUDIGE JAARREKENING COÖPERATIE UNIVÉ U.A.
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Enkelvoudige balans per 31 december 2013
(voor resultaatbestemming, x € 1.000)
31-12-2013

31-12-2012

ACTIVA
Beleggingen
Terreinen en gebouwen
Beleggingen in groepsmaatschappijen en
deelnemingen
Overige financiële beleggingen

Vorderingen
Overige vorderingen
Overige activa
Materiële vaste activa
Liquide middelen

(18)

28.061
287.136

(19)

326.453

33.975
269.219
324.554
641.650

627.748

1.615

9.905

(20)

(21)

Overlopende activa
Overige overlopende activa

96

195
7.647

195
7.121
7.842

7.316

1.825

615

652.932

645.584
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31-12-2013

31-12-2012

PASSIVA
Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve
Statutaire reserve
Overige reserves
Onverdeeld resultaat

(22)
1.078
73.436
440.651
27.906

Technische voorzieningen
Technische voorz. voor winstdeling en kortingen

(23)

Voorzieningen
Voor belastingen
Overige voorzieningen

(24)

2.063
72.741
397.453
43.385
543.071

515.642

2.223

2.586

3.177
868

3.165
726
4.045

Langlopende schulden
Schulden aan groepsmaatschappijen
Overige langlopende schulden

3.891

(25)
40.000
49.500

50.000
65.800
89.500

Schulden
Schulden aan tussenpersonen
Schulden aan kredietinstellingen
Overige schulden

115.800

(26)
56
0
9.226

Overlopende passiva

97

299
0
3.888
9.282

4.187

4.811

3.478

652.932

645.584
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Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2013

2013

2012

Bedrijfskosten
Beheers- en personeelskosten; afschrijvingen
bedrijfsmiddelen

(20)

(14)

Resultaat technische rekening
verzekeringsbedrijf

(20)

(14)

Opbrengsten uit beleggingen

(27)

Niet-gerealiseerde winst op beleggingen
Beleggingslasten

(28)

Niet-gerealiseerd verlies op beleggingen

33.970

42.694

32.510

13.366

(9.953)

(3.680)

(5.387)

0

Andere baten

(29)

20.612

21.680

Andere lasten

(30)

(40.412)

(36.072)

31.320

37.974

Resultaat voor belasting
Belastingen

(31)

Resultaat na belasting

(3.414)
27.906

98

5.411
43.385
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Algemene grondslagen voor de opstelling van de enkelvoudige jaarrekening
De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
Voor de toelichting op de grondslagen wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening. In de balans en
winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen, waarmee wordt verwezen naar de toelichting.
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Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2013
(voor resultaatbestemming, x € 1.000)
ACTIVA
18. Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen
Deelneming
en in
groepsmaatschappijen

Boekwaarde per 1 januari
Investeringen en verstrekkingen
Desinvesteringen en aflossingen
Aandeel resultaat deelnemingen
Dividenduitkeringen
Agiostorting
Boekwaarde per 31 december

Andere deelnemingen

267.391

1.828
-

-

0
17.782
0
0

230
(95)
0

285.173

Lijst met kapitaalbelangen
Naam

Statutaire zetel

N.V. Univé Schade
N.V. Univé Her
Univé Expertise Services B.V.
Univé Bedrijfsontwikkeling B.V.
Univé Services B.V.
Univé Juridische Service B.V.

Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Arnhem

1.963

Totaal
2013

Totaal
2012

269.219
0
0
18.012
(95)
0

245.283
0
(1.150)
24.612
(276)
750

287.136

269.219

Aandeel in
het eigen
vermogen

%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Op deze deelnemingen wordt invloed van betekenis uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid.
19. Overige financiële beleggingen
Beleggingen geclassificeerd naar soort
Reële
w aarde met
w aardemutaties in
het resultaat

Leningen
en vorderingen

Totaal
2013

Totaal
2012

Aandelen, deelnemingsbewijzen en andere nietvastrentende waardepapieren
Obligaties en andere vastrentende waardepapieren
Vorderingen uit hypothecaire leningen
Vorderingen uit andere leningen
Deposito’s bij kredietinstellingen > 1 jr
Andere financiële beleggingen

143.719
58.857
0
0
0
486

0
0
121.706
1.314
371
0

143.719
58.857
121.706
1.314
371
486

135.715
46.899
132.393
4.106
4.940
501

Boekwaarde per 31 december

203.062

123.391

326.453

324.554

De aandelen zijn voor € 7.230 uitgeleend aan de bewaarder. Dit betreft ‘securities lending’. Het juridisch
eigendom is overgedragen, het economisch eigendom blijft bij Coöperatie Univé. Van de beleggingen
gewaardeerd op reële waarde is 95% gewaardeerd op basis van marktnoteringen en 5% op basis van berekening
van de contante waarde van verwachte kasstromen.
Volgens dezelfde methode zijn obligaties voor € 4.373 uitgeleend aan de bewaarder.
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Beleggingen geclassificeerd als 'reële waarde met waarde mutaties in het resultaat'
Aandelen,
deelnemings
bew ijzen en
andere nietvastrenten
de w aardepapieren

Obligaties
en andere
vastrentende w aardepapieren

Boekwaarde per 1 januari
Aankopen
Verkopen
Herwaarderingen

135.715
10.598
(34.773)
32.179

46.899
22.184
(9.987)
(239)

Boekwaarde per 31 december

143.719

Aanschafwaarde per 31 december

144.952

Andere
financiële
beleggingen

Totaal
2013

Totaal
2012

501
0
0
(15)

183.115
32.782
(44.760)
31.925

111.293
96.940
(41.786)
16.668

58.857

486

203.062

183.115

59.480

246

204.678

215.646

De andere financiële beleggingen betreffen met name kapitaaldeelnemingen die niet worden aangehouden ten
dienste van de eigen werkzaamheid.
De waarde van de participatie in het beleggingsfonds Fagoed Erfpacht wordt bepaald door van alle contracten de
netto contante waarde van gekapitaliseerde canoninkomsten tot het eerste terugkoopmoment en de contante
waarde van de terugkoopsom bij het eerstvolgende terugkoopmoment bij elkaar op te tellen.
Beleggingen geclassificeerd als 'leningen en vorderingen'
Vorderingen
uit hypothecaire
leningen

Vorderingen
uit andere
leningen

Boekwaarde per 1 januari
Verstrekkingen
Aflossingen

132.393
0
(10.687)

4.106
0
(2.792)

Boekwaarde per 31 december

121.706

1.314

Deposito's
bij kredietinstellingen

4.940
20.268
(24.837)
371

Totaal
2013

Totaal
2012

141.439
20.268
(38.316)

181.710
38.487
(78.758)

123.391

141.439

Onder de vorderingen uit andere leningen zijn onderhandse leningen aan Regionale Univé’s opgenomen.
Inzake de hypotheekportefeuille dateert de meest actuele waardering op marktwaarde van 31-12-2012.
Deze bedraagt € 140.261 (met personeelskorting) en € 154.965 (zonder personeelskorting).

101

Jaarrekening 2013 Coöperatie Univé U.A.

20. Vorderingen
Overige vorderingen
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Vennootschapsbelasting
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Andere vorderingen

31-12-2013

31-12-2012

894
0
490
231

5.324
2.427
1.878
276

1.615

9.905

Per 31 december 2013 zijn er geen andere vorderingen met een resterende looptijd langer dan één jaar (2012:
idem)
21. Materiële vaste activa

2013

Aanschaffingswaarde per 1 januari
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen per 1 januari
Boekwaarde per 1 januari
Mutaties:
Investeringen
Boekwaarde per 31 december

Aanschaffingswaarde per 31 december
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen per 31 december
Boekwaarde per 31 december

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn als volgt
- Kunst

0%

102

2012

435
(240)
195

346
(240)
106

0

89

195

195

435
(240)

435
(240)

195

195
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PASSIVA
22. Eigen vermogen
Het eigen vermogen in de geconsolideerde jaarrekening is de som van het eigen vermogen van de 100%
deelnemingen en groepsmaatschappijen van de Coöperatie Univé. Dit eigen vermogen wijkt af van het
enkelvoudige eigen vermogen van Coöperatie Univé. De aansluiting tussen het enkelvoudige eigen vermogen en
het geconsolideerde eigen vermogen is als volgt:
31-12-2013

31-12-2012

Coöperatie Univé
Stichting Univé Rechtshulp
Overig

543.071
8.442
6

515.642
8.167
11

Geconsolideerd eigen vermogen

551.519

523.820

Totaal
2013

Totaal
2012

Herw aarderingsreserve

Statutaire
reserves

Overige
reserves

Onverdeeld
resultaat

Stand per 1 januari
Resultaatverdeling vorig boekjaar
Resultaat boekjaar
Herw aardering terreinen en gebouw en
Herw aardering private equity
Herw aardering Fagoed Erfpacht
Onttrekking t.b.v. RU's
Vrijval door realisatie
Indexatie statutaire reserve

2.063
0
0
(477)
(496)
(12)
0
0
0

72.741
0
0
0
0
0
(507)
0
1.202

397.453
43.385
0
0
496
12
507
0
(1.202)

43.385
(43.385)
27.906
0
0
0
0
0
0

515.642
0
27.906
(477)
0
0
0
0
0

472.761
0
43.385
(493)
0
0
0
(11)
0

Stand per 31 december

1.078

73.436

440.651

27.906

543.071

515.642

Overige reserves
De toevoeging in de overige reserves heeft betrekking op het resultaat vorig boekjaar.
Statutaire reserve
Garantie vermogen
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening zijn de statuten met betrekking tot het garantie vermogen
aangepast. Artikel 22 over het garantie vermogen is komen te vervallen. Derhalve is geen statutaire reserve uit
hoofde van het garantie vermogen opgenomen.
Statutaire reserves - Geoormerkt vermogen
De statutaire reserves betreffen alleen het geoormerkt vermogen. Conform artikel 36 van de statuten is bij de
fusie tussen Coöperatie Univé Her en Coöperatie Univé U.A. het vermogen van Coöperatie Univé Her ad €
70.702 als geoormerkt vermogen in Coöperatie Univé U.A. bestemd. Het Bestuur kan op voorstel van de Univé
formule adviesraad besluiten tot aanwending van (een deel van) het geoormerkt vermogen voor investeringen ten
behoeve van de Regionale Univé’s, tot overboeking van (een deel van) het geoormerkt vermogen op de
gezamenlijke ledenrekening respectievelijk de individuele ledenrekeningen van de Her-leden. Het bestuur kan
daarnaast, indien een Her-lid financiële ondersteuning van Coöperatie Univé krijgt of heeft gekregen, besluiten
om – mits deugdelijk gemotiveerd en na advies van de Univé formule adviesraad – deze financiële ondersteuning
geheel of gedeeltelijk ten laste te brengen van het geoormerkt vermogen. Het saldo wordt verhoogd of verlaagd
overeenkomstig de stijging of daling welke de Consumentenprijsindex “Alle huishoudens” van het Centraal
Bureau voor de Statistiek vertoont ten opzichte van ultimo 2012.
Verloop geoormerkt vermogen 2013
In het verlengde van de vorige alinea is het geoormerkt vermogen voor € 507 op grond van artikel 36 aangewend.
Tevens heeft er een dotatie plaatsgevonden overeenkomstig de stijging van de consumentenprijsindex “Alle
huishoudens” van het Centraal Bureau voor de Statistiek ten opzichte van 2012, ter grootte van € 1.202.

103

Jaarrekening 2013 Coöperatie Univé U.A.

23. Technische voorzieningen
Technische voorziening voor winstdeling en kortingen

Premie
Voordeel
Plan

Totaal
2013

Totaal
2012

Stand per 1 januari
Dotatie
Onttrekkingen

2.586
(58)
(305)

2.586
(58)
(305)

2.708
210
(332)

Stand per 31 december

2.223

2.223

2.586

24. Voorzieningen
Voor belastingen

2013

2012

Stand per 1 januari
Mutaties boekjaar

3.165
12

2.505
660

Stand per 31 december

3.177

3.165

4.514
75
203
(1.615)

4.298
96
1.011
(2.240)

3.177

3.165

De latente b elastingen heb b en b etrekking op:
Fiscaal lagere waardering beleggingen
Fiscaal lagere waardering immateriële activa
Fiscaal lagere waardering overige materiële vaste activa
Fiscaal lagere waardering voorzieningen

Overige voorzieningen

Overige
voorzieningen

Totaal
2013

Totaal
2012

Stand per 1 januari
Dotatie

726
142

726
142

911
(185)

Stand per 31 december

868

868

726

25. Langlopende schulden
Overige langlopende schulden
Het volledige bedrag van de langlopende schulden komt overeen met de oorspronkelijke hoofdsom. Het
rentepercentage is vast en varieert van 1,15% tot 4,55% (2012: 3,8% tot 7,5%) tot en met einde looptijd. Op
leningen ter hoogte van € 89.500 zijn de verstrekte personeelshypotheken als zekerheid gesteld. De looptijd van
de leningen is korter dan drie jaar.
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26. Schulden
Overige schulden

Vennootschapsbelasting
Andere schulden

31-12-2013

31-12-2012

3.787
5.439

0
3.888

9.226

3.888

De schulden hebben een resterende looptijd van minder dan één jaar.

Niet in de balans opgenomen regelingen
Fiscale eenheid
De vennootschap maakt deel uit van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting van
Coöperatie Univé, op grond daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de
fiscale eenheid als geheel.
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Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2013
(x € 1.000)
Aansluiting enkelvoudig resultaat met geconsolideerd resultaat
Resultaat Coöperatie Univé (excl. resultaat deelnemingen in groepsmaatsch.)
Resultaat deelnemingen in groepsmaatschappijen
Resultaat overige groepsmaatschappijen:
- Stichting Univé Rechtshulp
Overig
Geconsolideerd resultaat

2013

2012

10.124
17.782

19.069
24.316

275
6
28.187

1.229
9
44.623

Accountants- en advieskosten
De totale accountants- en advieskosten van alle groepsmaatschappijen van Coöperatie Univé, zijn als volgt te
specificeren:
2013
Jaarrekeningcontrole
Overige controleopdrachten
Fiscaal advies
Overige niet-controleopdrachten

564
(6)
3
8
569

27. Opbrengsten uit beleggingen
Opbrengsten uit deelnemingen
Opbrengsten uit andere beleggingen
- Terreinen en gebouwen
- Overige beleggingen

28. Beleggingslasten
Beheerskosten en rentelasten
Gerealiseerd verlies op beleggingen

Vergoeding distributieovereenkomst VGZ
Provisie derden
Overige

106

596
58
116
74
844

2013

2012

17.782

24.611

3.556
12.632
33.970

3.186
14.897
42.694

2013

2012

1.768
8.185
9.953

29. Andere baten

2012

935
2.745
3.680

2013

2012

15.249
4.298
1.065
20.612

11.603
9.744
333
21.680
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30. Andere lasten

2013

2012

12.349
0
0
28.063
40.412

13.551
0
0
22.521
36.072

2013

2012

Resultaat voor belastingen

31.320

37.974

Belasting berekend tegen het vaste tarief vennootschapsbelasting van 25%
Deelnemingsvrijstelling
Mark-up
Correctie voorgaande jaren
Correctie bronbelasting
Overige

(7.821)
4.504
(271)
259
(9)
(76)

(9.483)
6.079
(272)
9.137
0
(50)

Totale winstbelasting ten laste van winst- en verliesrekening

(3.414)

5.411

Toegerekende kosten distributieovereenkomst
Externe advieskosten
Compensatievergoeding onderlingen
Overige lasten

31. Belastingen

2013
Acuut verschuldigde belastingen boekjaar
Correctie bronbelasting
Aanpassingen inzake definitieve aangiften voorgaande jaren
Acuut verschuldigde belastingen
Ten gevolge van tijdelijke verschillen
Fiscale egalisatiereserve eerdere jaren
Fiscale waardering beleggingen eerdere jaren
Totaal mutatie latente belastingen door resultatenrekening
Totale winstbelasting

(2.893)
(9)
259
(2.643)

(2.897)
0
9.137
6.240

(552)
0
(219)
(771)

(829)
0
0
(829)

(3.414)

De effectieve belastingdruk over 2013 bedraagt 10,9% (2012:14,2% negatief). De afwijking ten opzichte van de
toepasselijke belastingdruk over 2013 van 25,0% wordt veroorzaakt door correcties voorgaande jaren, de
afboeking van niet terug te vorderen bronbelasting, toepassing van de deelnemingsvrijstelling en een interne
winstopslag en de progressiviteit in het vennootschapsbelastingtarief.
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Zwolle, 27 maart 2014
Coöperatie Univé U.A.
Bestuur
drs. C.D. Hage (voorzitter)

mevr. mr. M. Tijssen (vice-voorzitter)

drs. R. van Dijk AAG

drs. C.P.J. Rombout

drs. H.H. Roozen RA

A. van Wincoop
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OVERIGE GEGEVENS
Statutaire regeling winstbestemming
In artikel 21.1 van de statuten is het volgende opgenomen:
De ledenraad beslist, op voorstel van het bestuur, welke bestemming aan het batig saldo, blijkend uit de
jaarrekening, wordt gegeven.

Bestemming van het resultaat 2013
Artikel 21 van de statuten luidt:
21.1.
De ledenraad beslist, op voorstel van het bestuur, welke bestemming aan het batig saldo, blijkende uit
de vastgestelde jaarrekening, wordt gegeven.
2.1.2. Ten laste van door de wet en statuten voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd
voor zover de wet of de statuten dat toestaan.
Het bestuur stelt voor het resultaat over 2013 als volgt te bestemmen:
2013
Toe te voegen aan de overige reserves

27.906

Lijst met kapitaalbelangen

Naam

Statutaire zetel

N.V. Univé Schade
N.V. Univé Her
Univé Expertise Services B.V.
Univé Bedrijfsontwikkeling B.V.
Univé Services B.V.
Univé Juridische Service B.V.

Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Arnhem

Aandeel in
het eigen
vermogen

%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Op deze deelnemingen wordt invloed van betekenis uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid.

109

Jaarrekening 2013 Coöperatie Univé U.A.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: de Ledenraad en het Bestuur van Coöperatie Univé U.A.
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2013 van Coöperatie Univé U.A. te Zwolle gecontroleerd.
Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2013 en de
geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2013 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 Coöperatie Univé is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, 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 controle. Wij
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze
controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening
geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen
en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de
accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een
afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten
van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter
niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de
Coöperatie Univé. 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 Coöperatie Univé 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 Coöperatie Univé U.A. per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 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 jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.
Zwolle, 27 maart 2014
Ernst & Young Accountants LLP

w.g. J. Niewold RA
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Balans per 31 december 2013
(voor resultaatbestemming, x € 1.000)

31-12-2013

31-12-2012

ACTIVA
Immateriële vaste activa

(1)

Beleggingen
Beleggingen in groepsmaatschappijen en
deelnemingen
Overige financiële beleggingen

(2)

Vorderingen
Vorderingen uit directe verzekering op
- verzekeringsnemers
Vorderingen uit herverzekering
Overige vorderingen

(3)

Overige activa
Liquide middelen

(4)

Overlopende activa
Lopende rente en huur
Overlopende acquisitiekosten
Overige overlopende activa

(5)

322

40.376
524.841

1.487
4.239
47.982

354

50.373

565.217

53.708

486.433

1.386
7.317
24.741

28.082

114

7.489
20.193
8.094

536.806

33.444

49.954

7.317
23.188
5.870
35.776

36.375

683.105

656.933
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31-12-2013

31-12-2012

PASSIVA
Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve
Geplaatst kapitaal
Agio
Overige reserves
Onverdeeld resultaat

(6)

Technische voorzieningen
Voor niet verdiende premies en lopende risico's
- bruto
- herverzekeringsdeel
Voor te betalen schaden
- bruto
- herverzekeringsdeel
Voor winstdeling en kortingen
Overige technische voorzieningen

(7)

3.949
51
86.229
98.570
16.708

Voorzieningen
Voor belastingen

(8)

Schulden
Schulden uit directe verzekering
Schulden uit herverzekering
Overige schulden

(9)

205.507

52.742
(4.371)

61.041
(4.362)

438.588
(63.089)
8.299
5.396

420.383
(62.466)
10.289
5.906

115

188.799

437.565

430.791

10.887

9.512

696
3.455
23.111

Overlopende passiva

4.235
51
86.229
79.527
18.757

673
6.370
19.076
27.262

26.119

1.884

1.712

683.105

656.933

Jaarrekening 2013 N.V. Univé Schade

Winst- en verliesrekening over 2013
(x € 1.000)
2013

2012

TECHNISCHE REKENING
Verdiende premies eigen rekening
Bruto premies
Uitgaande herverzekeringspremies

(10)
429.585
(11.782)

437.185
(14.701)
417.803

Wijziging technische voorzieningen niet-verdiende
premies en lopende risico's
- bruto
(10)
- aandeel herverzekeraars

Toegerekende opbrengst uit beleggingen

8.299
9

(10)

Overige technische baten eigen rekening

8.308

8.133

15.995

34.252
-

(10)

Wijziging voorziening voor te betalen schaden
- bruto
- aandeel herverzekeraars

(10)

464.869

(254.491)
6.913
(247.578)

(275.046)
9.444
(265.602)

(18.205)
623
(17.582)

(9.231)
(2.500)
(11.731)

(10)

Winstdeling en kortingen
Bedrijfskosten
Beheers- en personeelskosten; afschrijvingen
bedrijfsmiddelen
Acquisitiekosten

3.771
4.362

442.106

Schaden eigen rekening
Schaden
- bruto
- aandeel herverzekeraars

Wijziging overige technische voorziening eigen
rekening

422.484

(265.160)

(277.333)

509
177.455

(1.745)
185.791

(14.090)

(18.188)

(11)
(59.563)
(75.870)

(59.732)
(78.072)
(135.433)

(137.804)

Overige technische lasten eigen rekening

(7.642)

(7.667)

Resultaat technische rekening
verzekeringsbedrijf

20.290

22.132
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2013

2012

NIET-TECHNISCHE REKENING
Resultaat technische rekening
verzekeringsbedrijf
Opbrengsten uit beleggingen

(12)

Niet-gerealiseerde winst op beleggingen
Beleggingslasten

(13)

20.290

22.132

17.384

19.273

18.625

19.839

(4.927)

(2.002)

Niet-gerealiseerd verlies op beleggingen

(13.795)

Toegerekende opbrengst uit beleggingen
overgeboekt naar technische rekening

(15.995)

0

(34.252)

Andere baten

803

0

Andere lasten

(15)

0

Resultaat voor belasting
Belastingen

(14)

Resultaat na belasting
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22.370

24.990

(5.662)

(6.233)

16.708

18.757
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Kasstroomoverzicht 2013
(x € 1.000)
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2013
Kasstroom uit operationele activiteiten
Winst voor interest en belastingen
Aanpassingen voor:
Ongerealiseerde waardeveranderingen
- Beleggingen in aandelen
- Beleggingen in vastrentende waarden
- Mutatie technische voorzieningen
- Mutatie overige voorzieningen
- Mutatie kortlopende schulden
- Mutatie overlopende passiva
- Mutatie vorderingen
- Mutatie overlopende activa

2012
20.135

(21.131)
13.795
6.775
(3.348)
1.143
172
(21.204)
680

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Ontvangen dividend

(23.118)
(2.983)

2.154
2.583

21.598

(12.359)
(9.937)
4.332
0
871
(568)
(5.915)
2.653

3.310
2.453
4.737

Kasstroom uit investerings- en
beleggingsactiviteiten
Investeringen en aankopen
- Beleggingen in deelnemingen
- Beleggingen in aandelen
- Beleggingen in vastrentende waarden
- Immateriële vaste activa

(10.000)
(6.415)
(169.759)
32

5.763

(20.000)
(8.579)
(222.523)
32
(186.142)

Desinvesteringen, aflossingen en verkopen
- Beleggingen in deelnemingen
- Beleggingen in aandelen
- Beleggingen in vastrentende waarden

(20.923)
675

19.996
9.015
133.505

(251.070)
20.339
3.838
213.173

162.516

237.350

Totaal kasstroom uit investerings- en
beleggingsactiviteiten

(23.626)

(13.720)

Mutatie liquide middelen

(21.872)

(7.282)
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt op 27 maart 2014. Alle bedragen in de jaarrekening zijn vermeld in duizenden
euro's, tenzij anders is aangegeven.
Activiteiten
N.V. Univé Schade is statutair gevestigd te Zwolle.
Het doel van de vennootschap zoals opgenomen in artikel 3 van de statuten luidt: "Het uitoefenen van het
schadeverzekeringsbedrijf, het deelnemen in en het voeren van beheer over, het financieren van andere
ondernemingen en vennootschappen, voor zover deze andere ondernemingen en vennootschappen ten dienste
staan aan het doel van de vennootschap, en al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daaraan
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord."
Groepsverhoudingen
De vennootschap maakt deel uit van een groep met Coöperatie Univé U.A. (hierna te noemen “Coöperatie
Univé”) als groepshoofd. De financiële gegevens van de vennootschap zijn verwerkt in de geconsolideerde
jaarrekening van Coöperatie Univé. In de geconsolideerde jaarrekening van Coöperatie Univé zijn naast
Coöperatie Univé en haar 100% deelnemingen tevens de overige groepsmaatschappijen van de Univé
Verzekeringen Groep opgenomen. De geconsolideerde jaarrekening van Coöperatie Univé is gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel te Zwolle.
Verbonden partijen
Alle groepsmaatschappijen van Coöperatie Univé en de partijen waarop een groepsmaatschappij van Coöperatie
Univé direct of indirect zeggenschap uitoefent, worden aangemerkt als verbonden partij van N.V. Univé Schade.
Partijen die direct of indirect zeggenschap uitoefenen op Coöperatie Univé of één van haar
groepsmaatschappijen worden eveneens aangemerkt als verbonden partij van Coöperatie Univé. Alle transacties
met verbonden partijen vinden plaats op basis van het ‘at arms length’-principe.
Schattingswijzigingen
Schattingswijziging voorziening premietekort
Met ingang van 2013 is schatting voor de voorziening premietekort op een aantal punten gewijzigd. Zo wordt
ondermeer bij de bepaling van de voorziening voor Personenauto gesplitst naar WA en Casco waar voorheen de
splitsing naar dekking WA-sec, WA + beperkt casco en WA + vol casco was. Ook wordt de voorziening
gebaseerd op een rendementsanalyse op basis van historische gegevens en wordt bij Personenauto gesaldeerd
op uitkomsten op productnivo op jaarbasis. Het effect hiervan is € 1.572 positief en is verwerkt in het resultaat
over 2013.
Schattingswijziging voorziening schadebehandelingskosten rechtsbijstand intern
In de jaarrekening 2012 is deze voorziening geschat op basis van één jaar historie en afloop van lopende zaken
binnen een jaar na balansdatum. Met ingang van 2013 is de input van de berekening verfijnd qua methodiek (op
basis van afwikkelingsdriehoek) en historische gegevens (historie van vijf jaar). Het effect van deze
schattingswijziging op het resultaat 2013 bedraagt € 4.051 negatief.
Schattingswijziging voorziening schadebehandelingskosten rechtsbijstand extern
Met ingang van 2013 is door verfijning van de methodiek een deel van de expertisekosten in de berekening van
schadebehandelingskosten extern (op basis van afwikkelingsdriehoek) meegenomen in plaats van in de
berekening van de schadebehandelingskosten intern. Het effect van deze schattingswijziging op het resultaat
2013 bedraagt € 2.803 negatief.
Schattingswijziging voorziening verhaalsopbrengsten
Deze voorziening bevat het verwachte verhaal die Univé Rechtshulp nog verwacht te ontvangen op lopende
dossiers. In de jaarrekening 2012 is een prudentieafslag toegepast op het verwachte verhaal. Met ingang van
2013 is deze prudentieafslag komen te vervallen en resteert een ‘best estimate’ voor het werkelijk verwachte
verhaal. Het effect van deze schattingswijziging op het resultaat 2013 bedraagt € 1.282 positief.
Vergelijkende cijfers vorderingen op verzekeringsnemers en voorziening niet verdiende premies
In 2013 en in de vergelijkende cijfers over 2012 zijn de termijndebiteuren die voorheen onder de vorderingen op
directe verzekeringsnemers stonden gesaldeerd met de premievoorziening. Dit omdat dit een beter beeld van de
werkelijke posities tussen verzekeringsnemers en verzekeraar weergeeft. Als gevolg hiervan zijn de vorderingen
uit directe verzekering en de bruto voorziening voor niet verdiende premies en lopende risico’s in de vergelijkende
cijfers over 2012 € 102.261 lager. Tevens zijn de bruto premies en wijziging technische voorzieningen nietverdiende premies en lopende risico’s hierop aangepast.
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Vergelijkende cijfers herwaarderingsreserve en overige reserve
In 2013 en in de vergelijkende cijfers over 2012 zijn voor herwaarderingen in het verleden waarvoor geen
herwaarderingsreserves waren opgenomen herwaarderingsreserves opgenomen. Als gevolg hiervan zijn de
herwaarderingsreserves in de vergelijkende cijfers over 2012 € 4.235 hoger en de overige reserves € 4.235 lager.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgemaakt conform BW 2 Titel 9, afdeling 15 opgenomen voorschriften voor de jaarrekening
van verzekeringsmaatschappijen en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als
financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van financiële instrumenten wordt verwezen naar de
behandeling per balanspost.
Saldering
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend
indien en voor zover het juridisch mogelijk is om beide posten gesaldeerd en simultaan af te wikkelen en het
stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De
geamortiseerde kostprijs benadert in de praktijk de nominale waarde, vanwege het kortlopende en/of direct
opeisbare karakter van de betreffende activa en passiva. Waar dit afwijkt zal dit specifiek worden toegelicht.
In de balans en winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen waarmee wordt verwezen naar de
toelichting.
Immateriële vaste activa
Een immaterieel vast actief wordt in de balans opgenomen als:
 het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die een actief in zich bergt, zullen toekomen
aan N.V. Univé Schade en
 de kosten van het actief betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.
Uitgaven inzake een immaterieel vast actief die niet aan de voorwaarden voor activering voldoen, worden
rechtstreeks in de winst- en verliesrekening verantwoord.
Goodwill
Goodwill is het verschil tussen de verkrijgingprijs en het aandeel van N.V. Univé Schade in de reële waarde van
de verworven activa en passiva. Goodwill wordt geactiveerd en stelselmatig afgeschreven op basis van de
geschatte economische levensduur, dan wel gewaardeerd tegen lagere realiseerbare waarde.
Beleggingen
Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen
Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde. Andere
deelnemingen worden gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde tenzij geen invloed van betekenis op het
zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend. Indien in een deelneming geen invloed van betekenis op het
financiële en zakelijke beleid wordt uitgeoefend, dan wordt de deelneming gewaardeerd tegen de reële waarde.
Indien de waarde van een niet- geconsolideerde deelneming die op netto vermogenswaarde wordt gewaardeerd
negatief wordt, wordt voor het aandeel in die deelneming alleen een voorziening gevormd indien en voor zover er
een verplichting bestaat om de deelneming in staat te stellen haar schulden te betalen. Indien er geen feitelijke
verplichting bestaat, wordt de deelneming niet verder afgewaardeerd dan tot nihil.
Overige financiële beleggingen
Overige financiële beleggingen worden in één van de volgende categorieën ingedeeld. Deze indeling is
afhankelijk van het doel waarvoor deze beleggingen worden verworven.
Beleggingen geclassificeerd als 'reële waarde met waardemutaties in het resultaat'
Deze classificatie wordt aangehouden voor alle beleggingen van N.V. Univé Schade in aandelen,
deelnemingsbewijzen en andere niet-vastrentende waardepapieren, voor alle beleggingen in obligaties en andere
vastrentende waardepapieren en voor andere financiële beleggingen. Deze beleggingen worden gewaardeerd
tegen reële waarde, waarbij de gerealiseerde en ongerealiseerde waardeverminderingen via de winst- en
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verliesrekening worden verwerkt. Onder de reële waarde (marktwaarde) wordt verstaan het bedrag waarvoor een
actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen terzake goed geïnformeerde
partijen, die tot een transactie bereid zijn en onafhankelijk van elkaar zijn. De financiële instrumenten met een
marktnotering en die worden verhandeld op een actieve markt, worden gewaardeerd tegen de genoteerde
marktprijs. Indien geen sprake is van een actieve markt voor een financieel instrument, wordt de reële waarde
vastgesteld op basis van waarderingstechnieken. De gehanteerde waarderingstechnieken worden vastgesteld
door onafhankelijke deskundigen.
Beleggingen geclassificeerd als 'leningen en vorderingen'
Deze classificatie wordt gebruikt voor alle vorderingen van N.V. Univé Schade uit andere leningen. Deze
beleggingen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, waar nodig onder aftrek van een
voorziening voor mogelijke oninbaarheid. Ook alle deposito's bij kredietinstellingen van N.V. Univé Schade vallen
onder deze classificatie. Deze beleggingen worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde met als maximum de
nominale waarde.
Aan- en verkopen van beleggingen geclassificeerd als ‘reële waarde met waardemutaties in het resultaat’, met
uitzondering van beleggingen in private equity fondsen, worden op de balans opgenomen of van de balans
verwijderd op de transactiedatum, dat wil zeggen de datum waarop N.V. Univé Schade zich verplicht tot aan- of
verkoop van de activa. Beleggingen geclassificeerd als ‘leningen en vorderingen’ en beleggingen in private equity
fondsen worden op de afwikkelingsdatum op de balans opgenomen. Voor verstrekte leningen is dat de dag
waarop de lening door N.V. Univé Schade aan de debiteur wordt uitbetaald. Voor beleggingen in private equity
fondsen is dat de dag waarop N.V. Univé Schade de storting op de participaties voldoet.
Financiële beleggingen worden niet langer opgenomen indien het recht op de ontvangst van kasstromen uit de
financiële activa is vervallen of indien N.V. Univé Schade nagenoeg alle risico’s en voordelen van de
rechthebbende op het financieel actief overdraagt.
Een toelichting op de uit beleggingen voortvloeiende risico's en de mate van beheersing daarvan is opgenomen
in het Bestuursverslag.
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, waar nodig onder aftrek van een
voorziening voor mogelijke oninbaarheid.
Overige activa
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Eigen vermogen
Agio
De kapitaalstorting die de nominale waarde van het kapitaal te boven gaat of de storting door een aandeelhouder,
in een ander geval dan de uitgifte van aandelen, wordt onder agio verantwoord.
Technische voorzieningen
Voor niet-verdiende premies en lopende risico's
De voorziening voor niet-verdiende premies heeft een kortlopend karakter en betreft het onverdiende gedeelte
van de in het verslagjaar in rekening gebrachte premies. Het aandeel van herverzekeraars in de overlopende
premies is op de voorziening in mindering gebracht. Daarnaast bevat deze post de wiskundig vastgestelde
voorziening voor lopende risico’s inzake de branchegroep ‘Ongevallen en ziekte’. Deze voorziening heeft een
langlopend karakter en is berekend op basis van actuariële grondslagen volgens marktadvies AOV-individueel
2006. De voorziening voor lopende risico’s heeft een kortlopend karakter en betreft lopende
verzekeringscontracten indien die naar verwachting in volgende perioden verliezen zullen opleveren. Deze
voorziening wordt berekend op basis van schattingen van toekomstige schadelasten, verdiende premies en
bedrijfskosten.
Voor te betalen schaden
De voorziening voor te betalen schaden heeft een overwegend kortlopend karakter en wordt deels bepaald op
basis van statistische gegevens (schadeklok) en deels volgens de post-voor-post-methode. Letselschaden
worden individueel gewaardeerd. Voorts wordt rekening gehouden met in het verslagjaar voorgevallen schaden
die per balansdatum nog niet zijn gemeld (IBN(E)R-schaden). De ingeschatte eindlasten worden, behoudens het
lopende boekjaar, jaarlijks herijkt. De technische voorzieningen worden vastgesteld met een prudentie op
totaalniveau uitgaande van een uitkeringszekerheid binnen een bandbreedte van 90 tot 95%. Voor de
branchegroep ‘Ongevallen en ziekte’ worden Kazo-tabellen gehanteerd. Het aandeel van herverzekeraars in de
overlopende schaden is op de voorziening in mindering gebracht.
De voorziening voor te betalen schaden bevat een voorziening voor schadebehandelingskosten inzake de per
balansdatum nog lopende schaden waarvan de hoogte wordt gesteld op een geschat bedrag.
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Voor winstdeling en kortingen
De voorziening voor winstdeling en kortingen betreft de nog te betalen korting ingevolge het Premie Voordeel
Plan. Deze heeft een overwegend kortlopend karakter.
Overige technische voorzieningen
Onder de overige technische voorzieningen is opgenomen het aandeel in de ‘schadereserve’ van het
Waarborgfonds Motorverkeer; dit betreft een overwegend langlopende voorziening.
Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden
afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is in 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 nominale waarde, tenzij anders
vermeld.
Voor belastingen
De voorziening voor belastingen is ontstaan door verschillen tussen de bedrijfseconomische en de fiscale
waardering van activa en passiva, alsmede door de fiscaal afwijkende verwerking van (on)gerealiseerde
beleggingsresultaten.
Tevens is sprake van een belastinglatentie met betrekking tot de in de loop der jaren fiscaal gevormde
egalisatiereserve. De verplichtingen zijn gewaardeerd tegen een belastingtarief van 25,0% en hebben een
langlopend karakter.
De voorziening is gesaldeerd met een vordering uit hoofde van fiscaal lager gewaardeerde voorzieningen.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, wordt het resultaat bepaald op basis van historische kosten. Baten en lasten
worden zoveel mogelijk toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Winstdelingen en kortingen
Onder winstdelingen en kortingen zijn de lasten begrepen van het Premie Voordeel Plan, een kortingsregeling
waarbij klanten een deel van de betaalde premie gerestitueerd krijgen indien ze meerdere polissen hebben
afgesloten. Uitkering hiervan vindt in oktober plaats.
Toerekening beleggingsopbrengsten
De toerekening van beleggingsopbrengsten aan de technische rekening wordt bepaald door het werkelijke
beleggingsrendement gedurende het verslagjaar te vermenigvuldigen met de gemiddelde omvang van de
technische voorzieningen.
Acquisitiekosten
Acquisitiekosten worden ten laste van het resultaat gebracht in het jaar waarin deze worden gemaakt, met dien
verstande dat betaalde acquisitiekosten voor producten met een looptijd langer dan een jaar worden verantwoord
in het jaar waarop deze betrekking hebben.
Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt berekend over het resultaat voor belastingen, waarbij rekening wordt gehouden
met fiscaal niet belaste baten en fiscaal niet aftrekbare lasten. Verschillen met acuut verschuldigde belastingen,
welke het gevolg zijn van afwijkende fiscale waarderingen van tijdelijke aard, worden via de voorziening voor
belastingen verantwoord.
N.V. Univé Schade maakt deel uit van de fiscale eenheid Coöperatie Univé. De verrekening van een aandeel in
de vennootschapsbelasting van de fiscale eenheid door Coöperatie Univé. aan de afzonderlijke maatschappijen,
welke onderdeel zijn van de fiscale eenheid, vindt plaats als waren deze maatschappijen zelfstandig
belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.
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Toelichting op de balans per 31 december 2013
(voor resultaatbestemming, x € 1.000)
ACTIVA
1. Immateriële vaste activa
Goodw ill

Totaal
2013

Totaal
2012

Aanschafwaarde per 1 januari
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen per 1 januari
Boekwaarde per 1 januari
Afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

643
(289)
354
(32)
322

643
(289)
354
(32)
322

643
(257)
386
(32)
354

Aanschafwaarde per 31 december
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen per 31 december
Boekwaarde per 31 december

643
(321)
322

643
(321)
322

643
(289)
354

De goodwill is betaald bij de verwerving van de deelneming Dispatch Nederland B.V. De betaalde goodwill voor
de deelneming Dispatch Nederland B.V. wordt afgeschreven in 20 jaar overeenkomend met de geschatte
economische levensduur.
De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn als volgt:
- Goodwill
5,0%
2. Beleggingen
Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen
Vorderingen
op
groepsmaatschappijen

Boekwaarde per 1 januari
Investeringen en verstrekkingen
Desinvesteringen en aflossingen
Aandeel resultaat deelnemingen
Dividenduitkeringen
Boekwaarde per 31 december

Andere
deelnemingen

Overige
vorderingen

Totaal
2013

Totaal
2012

50.000
10.000
(20.000)
0
0

373
0
0
78
(75)

0
0
0
0
0

50.373
10.000
(20.000)
78
(75)

50.712
20.000
(20.356)
89
(72)

40.000

376

0

40.376

50.373

De vorderingen op groepsmaatschappijen heeft betrekking op twee leningen u/g aan de Coöperatie Univé. De
eerste lening bedraagt € 30.000 met een rentepercentage van 3,95% en een looptijd tot en met 12 januari 2016.
De tweede lening bedraagt € 10.000 met een rentepercentage van 1,15% en een looptijd tot en met 17
december 2014. Voor beide leningen zijn de verstrekte personeelshypotheken als zekerheid gesteld.
De andere deelnemingen bevatten de volgende deelnemingen waarbij invloed van betekenis op het zakelijke en
financiële beleid wordt uitgeoefend:
Belang
Vestigingsplaats
- Dispatch Nederland B.V.
Apeldoorn
20,83%
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Overige financiële beleggingen
Beleggingen geclassificeerd als 'reële waarde met waardemutaties in het resultaat'
Aandelen,
deelnemingsbew ijzen en
anderen nietvastrentende w aardepapieren

Obligaties
en andere
vastrentende
w aardepapieren

Andere
financiële
beleggingen

Totaal
2013

Totaal
2012

Boekwaarde per 1 januari
Aankopen
Verkopen
Herwaarderingen
Boekwaarde per 31 december

71.891
6.415
(9.015)
18.548
87.839

392.578
128.952
(83.611)
(13.413)
424.506

12.215
0
0
(381)
11.834

476.684
135.367
(92.626)
4.754
524.179

342.447
206.734
(92.339)
19.843
476.685

Aanschafwaarde per 31 dec.

89.206

413.447

6.568

509.221

466.662

De aandelen zijn voor € 4.701 uitgeleend aan de bewaarder. Dit betreft ‘securities lending”. Het juridisch
eigendom is overgedragen, het economisch eigendom blijft bij Univé Schade. Volgens dezelfde methode zijn
obligaties voor € 123.058 uitgeleend aan de bewaarder.
Van de beleggingen gewaardeerd op reële waarde is 98% gewaardeerd op basis van marktnoteringen en 2% op
basis van de berekening van de contante waarde van verwachte kasstromen.
De andere financiële beleggingen betreffen met name kapitaaldeelnemingen die niet worden aangehouden ten
dienste van de eigen werkzaamheid.
De waarde van de participatie in het beleggingsfonds Fagoed Erfpacht wordt bepaald door van alle contracten de
netto contante waarde van gekapitaliseerde canoninkomsten tot het eerste terugkoopmoment en de contante
waarde van de terugkoopsom bij het eerstvolgende terugkoopmoment bij elkaar op te tellen.

Beleggingen geclassificeerd als 'leningen en vorderingen'

Boekwaarde per 1 januari
Verstrekkingen
Aflossingen

Deposito's
bij kredietinstellingen

9.748
40.807
(49.893)

Boekwaarde per 31 december

662

Totaal
2013

Totaal
2012

9.748
40.807
(49.893)

110.052
24.368
(124.672)

662

9.748

31-12-2013

31-12-2012

47.353
629
0
47.982

24.279
462
0
24.741

3. Vorderingen
Overige vorderingen

Vorderingen op groepsmaatschappijen
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Andere vorderingen

Per 31 december 2013 zijn er geen overige vorderingen met een resterende looptijd langer dan één jaar (2012:
idem).
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4. Overige activa
Liquide middelen
Het volledige saldo aan liquide middelen staat ter vrije beschikking.
5. Overlopende acquisitiekosten

Boekwaarde per 1 januari
Mutatie
Boekwaarde per 31 december

31-12-2013

31-12-2012

23.188
(2.995)
20.193

22.394
794
23.188

PASSIVA
6. Eigen vermogen
Herw aarderingsreserve

Geplaatst
kapitaal

Stand per 1 januari
Resultaatverdeling vorig boekjaar
Correctie
Resultaat boekjaar

4.235
0
(286)
0

51
0
0
0

86.229
0
0
0

79.527
18.757
286
0

18.757
(18.757)
0
16.708

188.799
0
0
16.708

Stand per 31 december

3.949

51

86.229

98.570

16.708

205.507

Herw aarderingsreserve

Geplaatst
kapitaal

0
0
0
0

51
0
0
51

Stand per 1 januari
Resultaatverdeling vorig boekjaar
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december

Agio

Agio

86.229
0
0
86.229

Overige
reserves

Overige
reserves

86.862
(3.100)
0
83.762

Onverdeeld
resultaat

Onverdeeld
resultaat

(3.100)
3.100
18.757
18.757

Solvabiliteit
De vereiste solvabiliteitsmarge ingevolge de Wft voor het boekjaar 2013 voor N.V. Univé Schade bedraagt
€ 72.290 (2012: € 72.290) De aanwezige solvabiliteitsmarge per 31 december 2013 bij N.V. Univé Schade
bedraagt € 187.312 (2012: €188.445). Dit is inclusief de voorgestelde dividenduitkering ad € 17.874.
Voor N.V. Univé Schade is in 2013 een nieuw kapitaalbeleid opgesteld. De gestelde interne minimale
solvabiliteitsnorm is afgeleid van de Solvency Capital Requirement (SCR) in Solvency II en bedraagt € 191.955.
Per 31 december 2013 bedraagt het in aanmerking komend eigen vermogen op Solvency II grondslagen
€ 256.363.
Het totaalresultaat voor 2013 is gelijk aan het resultaat na belasting volgens de winst- en verliesrekening.
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Totaal
2013

Totaal
2012
170.042
0
18.757
188.799
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7. Technische voorzieningen
Technische voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico's
Nietverdiende
premies

Bruto
Herverzekeringsdeel
Stand per 31 december

51.851
(4.371)
47.480

Totaal
2013

Lopende
risico's

891
0
891

52.742
(4.371)
48.371

Nietverdiende
premies

Stand per 1 januari
Dotatie
Vrijval
Stand per 31 december

Totaal
2012
61.041
(4.362)
56.679

Totaal
2013

Lopende
risico's

58.332
51.851
(58.332)
51.851

2.709
891
(2.709)
891

61.041
52.742
(61.041)
52.742

Onder het herverzekeringsdeel niet verdiende premies zijn de ultimo verslagjaar vooruit betaalde
herverzekeringspremies verantwoord.
De voorziening voor lopende risico's betreft een zogenaamde premietekort voorziening. De voorziening heeft
betrekking op lopende verzekeringsverplichtingen die een contractuele looptijd van maximaal een jaar hebben.
De voorziening ultimo 2012 van € 2.709 is in 2013 vrijgevallen ten gunste van het resultaat en ultimo 2013 is er
een nieuwe voorziening gevormd op basis van de uitgevoerde analyse van de lopende risico's. Deze voorziening
bedraagt ultimo 2013 in totaliteit € 891.
Technische voorziening voor te betalen schaden
2013

Stand per 1 januari
Dotatie
Geboekte schade
Stand per 31 december
2012

Stand per 1 januari
Dotatie
Geboekte schade
Stand per 31 december
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Technische
voorziening
voor te
betalen
schaden

Herverzekeringsdeel

420.383
272.696
(254.491)
438.588

(62.466)
(7.536)
6.913
(63.089)

Technische
voorziening
voor te
betalen
schaden

Herverzekeringsdeel

411.153
284.276
(275.046)
420.383

(64.966)
(6.944)
9.444
(62.466)

Totaal
2013
357.917
265.160
(247.578)
375.499

Totaal
2012
346.187
277.332
(265.602)
357.917
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Technische voorziening voor winstdeling en kortingen
Premie
Voordeel
Plan

Stand per 1 januari
Dotatie
Onttrekkingen
Stand per 31 december

7.724
15.820
(15.245)
8.299

Totaal
2013

Totaal
2012

7.724
15.820
(15.245)
8.299

10.436
17.782
(17.929)
10.289

31-12-2013

31-12-2012

5.906
(510)
5.396

4.161
1.745
5.906

Overige technische voorzieningen
Waarborgfonds Motorverkeer

Stand per 1 januari
Dotatie
Stand per 31 december

Toereikendheidstoets
Deels op basis van de kwalitatieve benadering en deels op basis van de kwantitatieve benadering is een
toereikendheidstoets uitgevoerd. Op basis van de uitgevoerde analyses is de conclusie dat de voorzieningen in
totaal toereikend zijn.
8. Voorzieningen
Voor belastingen

2013

Stand per 1 januari
Mutaties boekjaar
Stand per 31 december
De latente b elastingen heb b en b etrekking op:
Fiscale egalisatiereserve
Fiscaal lagere waardering beleggingen
Fiscaal lagere waardering voorzieningen

2012

9.512
1.375
10.887

4.789
4.723
9.512

6.105
6.817
(2.035)
10.887

3.038
9.326
(2.852)
9.512

31-12-2013

31-12-2012

15.376
7.735
23.111

9.734
9.342
19.076

De voorziening is gesaldeerd weergegeven. De vergelijkende cijfers zijn hiervoor aangepast.
9. Schulden
Overige schulden

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Andere schulden

Per 31 december 2013 zijn er geen schulden met een resterende looptijd langer dan één jaar (2012: idem).
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Niet in de balans opgenomen regelingen
Fiscale eenheid
De vennootschap maakt deel uit van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting van
Coöperatie Univé. Op grond daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de
fiscale eenheid als geheel.
Verplichting inzake herverzekering terrorismeschaden
De vennootschap is aangesloten bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.
(NHT). De NHT biedt herverzekeringsdekking voor aanspraken tot maximaal € 1 miljard per kalenderjaar. Dit is
de gecombineerde maximumcapaciteit. De eerste layer hiervan (tot € 400 miljoen) betreft een gepoolde
capaciteit, opgebouwd door de aangesloten verzekeraars. Het aandeel van de vennootschap in deze eerste layer
bedraagt € 3,9 miljoen (2012: € 3,9 miljoen). Dit is tevens het maximumbedrag dat de vennootschap in enig jaar
als gevolg van terrorisme aan eigen risico draagt, ongeacht of de schade als gevolg van terrorisme haar eigen
polishouders of die van andere, bij de NHT aangesloten verzekeraars, treft.
Herverzekeringspremies
De herverzekeringspremie 2014 op basis van in 2013 afgesloten herverzekeringscontracten voor Motorrijtuigen
WA, Motorrijtuigen Casco, Algemene Aansprakelijkheid en Pleziervaart bedraagt € 5,2 miljoen (bedrag indicatief,
afhankelijk van ontwikkeling portefeuille).
De herverzekeringspremie 2014 inzake AOV bedraagt € 6,4 miljoen (bedrag indicatief, afhankelijk van
ontwikkeling portefeuille).
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Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2013
(x € 1.000)
10. Brancheoverzichten
Brancheoverzicht 2013

Ongevallen Motorrijen ziekte tuigen w .a.
Verdiende premies eigen rekening
Bruto premies
Uitgaande herverzekeringspremies
Wijziging techn. voorz. niet-verdiende
premies en lopende risico's
- bruto
- aandeel herverzekeraars

Toeger. opbr. uit beleggingen
Schaden eigen rekening
- bruto
- aandeel herverzekeraars
Wijziging voorz. voor te bet. schaden
- bruto
- aandeel herverzekeraars

Wijziging techn. voorz. eigen rekening
Winstdelingen en kortingen
Bedrijfskosten
- Beheerskosten
- Acquisitiekosten
- Winstdeling herverzekeraars
Overige techn. lasten eigen rekening
Resultaat technische rekening

30.596
(6.434)
24.162

158.944
(1.946)
156.998

Motorrijtuigen
overig

138.511
(1.758)
136.753

Brand en
andere
Algemene
schade aansprake- Rechtsbijst Overige
aan zaken
lijkheid
and
branches

3.838
(129)
3.709

33.051
(1.440)
31.611

40.576
0
40.576

24.069
(75)
23.994

(89)
0
(89)

(1.621)
0
(1.621)

111
0
111

(379)
0
(379)

Totaal
2013

429.585
(11.782)
417.803

1.116
9
1.125

4.999
0
4.999

4.162
0
4.162

25.287

161.997

140.915

3.620

29.990

40.687

23.615

426.111

1.445
26.732

6.512
168.509

5.615
146.530

90
3.710

1.370
31.360

646
41.333

317
23.932

15.995
442.106

(13.254)
5.582
(7.672)

(96.865)
1.350
(95.515)

(89.069)
0
(89.069)

(1.725)
0
(1.725)

(17.342)
(20)
(17.362)

(22.286)
0
(22.286)

(4.482)
1.719
(2.763)

(9.710)
(515)
(10.225)

(25)
0
(25)

(2.444)
(583)
(3.027)

(2.107)
0
(2.107)

(10.435)

(105.740)

(1.750)

(20.389)

(24.393)

0

509

483
0
483
(88.586)
0

0

0

0

8.299
9
8.308

(13.950) (254.491)
1
6.913
(13.949) (247.578)
80
2
82
(13.867)
0

(18.205)
623
(17.582)
(265.160)
509

(173)

(4.023)

(3.959)

(116)

(1.850)

(2.664)

(1.305)

(14.090)

(5.029)
(5.486)
0

(22.959)
(28.104)
0

(20.538)
(24.598)
0

(510)
(704)
0

(4.799)
(5.872)
0

(2.469)
(6.714)
0

(3.259)
(4.392)
0

(59.563)
(75.870)
0

(9)

(7.544)

5.600

648
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0

(90)

0

1

8.849

630

(1.640)

5.093

1.110

(7.642)
20.290
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Brancheoverzicht 2012

Ongevallen Motorrijen ziekte tuigen w .a.
Verdiende premies eigen rekening
Bruto premies
Uitgaande herverzekeringspremies
Wijziging techn. voorz. niet-verdiende
premies en lopende risico's
- Bruto
- Aandeel herverzekeraars

Toeger. opbr. uit beleggingen
Schaden eigen rekening
- bruto
- aandeel herverzekeraars
Wijziging voorz. voor te bet. schaden
- bruto
- aandeel herverzekeraars

Wijziging techn. voorz. eigen rekening
Winstdelingen en kortingen
Bedrijfskosten
- Beheerskosten
- Acquisitiekosten
- Winstdeling herverzekeraars
Overige techn. lasten eigen rekening
Resultaat technische rekening

33.310
(9.667)
23.643

163.572
(1.932)
161.640

Motorrijtuigen
overig

144.515
(1.755)
142.760

Brand en
andere
Algemene
schade aansprake- Rechtsbijst Overige
aan zaken
lijkheid
and
branches

3.696
89
3.785

38.751
0
38.751

22.867
(75)
22.792

(82)
0
(82)

342
0
342

(786)
0
(786)

437.185
(14.701)
422.484

1.386
4.362
5.748

1.193
0
1.193

1.759
0
1.759

29.391

162.833

144.519

3.744

29.031

39.093

22.006

430.617

3.175
32.566

14.140
176.973

12.135
156.654

187
3.931

2.648
31.679

1.362
40.455

605
22.611

34.252
464.869

(95.483)
0
(95.483)

(1.883)
0
(1.883)

(18.690)
653
(18.037)

(25.177)
0
(25.177)

(13.079) (107.399)
5.220
3.574
(7.859) (103.825)
(3.470)
1.589
(1.881)

1.108
(2.492)
(1.384)

(3.923)
0
(3.923)

(9.740)

(105.209)

(99.406)

0

(1.745)

0

(41)
0
(41)

30.474
(1.361)
29.113

Totaal
2012

9
0
9
(1.874)
0

(2.488)
(1.602)
(4.090)
(22.127)
0

793
0
793
(24.384)

3.771
4.362
8.133

(13.335) (275.046)
(3)
9.444
(13.338) (265.602)
(1.260)
5
(1.255)

(9.231)
(2.500)
(11.731)

(14.593)

(277.333)

0

0

(1.745)

(334)

(5.583)

(5.416)

(137)

(2.118)

(3.085)

(1.515)

(18.188)

(4.534)
(6.410)
0

(23.876)
(28.904)
0

(21.243)
(25.739)
0

(480)
(695)
0

(4.660)
(5.718)
0

(1.982)
(6.440)
0

(2.957)
(4.166)
0

(59.732)
(78.072)
0

(25)

(7.503)

(12)

(4)

(56)

(42)

(25)

(7.667)

(645)

22.132

11.523

4.153

4.838

741

(3.000)

4.522

In 2012 zijn de aan de branche Ongevallen en ziekte toegerekende posten voor het product SVI geherrubriceerd
naar de branche Motorrijtuigen w.a. De vergelijkende cijfers zijn hiervoor aangepast.
Schade eigen rekening
De aan bruto schaden eigen rekening toegerekende schadebehandelingskosten en kosten veiligheidszaken
bedragen € 10.070 respectievelijk € 1.384 (2012: € 9.514 respectievelijk € 1.267).
Afloopstatistieken
In de afloopstatistieken wordt de IBN(E)R meegeteld in de betaalde schade in het boekjaar. Van het totaal van de
afloopstatistiek is de voorziening schaden ultimo boekjaar aan te sluiten met het saldo van de ultimo standen van
de technische voorziening voor te betalen schade en technische voorziening voor aandeel herverzekeraar in de
balans. De betaalde schade in het boekjaar zoals opgenomen in de afloopstatistiek is aan te sluiten met de
schaden eigen rekening in de winst en verliesrekening voor 2013.
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Toelichting afloopstatistieken
Motorrijtuigen WA
In het reserveringsbeleid is bepaald dat indien uit de toereikendheidstoets blijkt dat de voorziening zich niet
tussen de gestelde bandbreedte voor prudentie bevindt, zal moeten worden gedoteerd c.q. een vrijval geboekt
moet worden. Uit interne toetsing is gebleken dat de voorziening boven de gestelde bandbreedte voor prudentie
uitkwam. De correctie is geheel geboekt op het schadejaar 2012 (bj-1) waardoor er een positieve uitloop ontstaat.
De uitloop bj-2 zit met name op het product tractoren. Deze uitloop komt voort uit de herijking van de voorziening
2011. Conform het huidige reserveringsbeleid zijn de voorzieningen 2011 voor het eerst herijkt in boekjaar 2013.
Op basis van nieuwe informatie komt de voorziening lager uit.
Algemene Aansprakelijkheid
De vrijval op oude jaren is verdeeld over 2005 t/m 2009. Deze vrijval is het gevolg van vrijval op
dossierreserveringen in de betreffende schadejaren.
Rechtsbijstand
De betaalde schadelast is volledig toegewezen aan het huidige schadejaar, omdat de vergoeding aan Stichting
Univé Rechtshulp betaald wordt over in 2013 in behandeling genomen schaden. De dossiervergoedingen voor
oude jaren zijn al in voorgaande jaren betaald. Echter bestaan er nog lopende dossiers waarvoor een voorziening
voor behandelingskosten en nog te ontvangen verhaal is opgenomen. De reden dat de voorziening op oude jaren
sterk daalt houdt verband met de schattingswijziging op voorziening rechtsbijstand, zoals is toegelicht in de
grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Op oude jaren resteert met name een voorziening voor nog te
ontvangen verhaal, hierdoor is sprake van negatieve reserves. De positieve uitloop van € 6.826 voor het resultaat
2013 wordt gemitigeerd doordat het deels bijbehorend overlopend actief ook met hetzelfde bedrag is gemuteerd.
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Afloopstatistiek

Ongevallen en ziekte
oudere jaren
bj-3
bj -2
bj -1
bj
Totaal

Voorz.schaden
ultimo vrg boekjr

Betaalde schade
in boekjaar

Voorz. schaden Afw ikkelresultaat
ultimo boekjr

20.850
3.805
4.685
6.834
0
36.174

1.136
929
964
558
4.085
7.672

20.290
3.534
3.206
5.307
6.602
38.939

-576
-658
515
969

122.071
32.172
51.323
71.594
0
277.160

20.683
5.273
8.738
23.193
37.630
95.517

102.043
27.234
39.326
44.706
74.078
287.387

-655
-335
3.259
3.695

219
-92
-90
5.493
0
5.530

0
-82
-91
6.887
82.355
89.069

30
0
17
-1.700
6.699
5.046

4
0
188
10
0
202

0
0
0
231
1.494
1.725

5
0
0
1
222
228

-1
0
188
-222

8.957
4.576
7.151
11.022
0
31.706

1.307
900
1.094
3.884
10.177
17.362

6.119
3.663
5.582
7.037
12.331
34.732

1.531
13
475
101

Rechtsbijstand
oudere jaren
bj-3
bj -2
bj -1
bj
Totaal

979
196
524
3.771
0
5.470

0
0
0
0
22.286
22.286

-1.584
-284
-268
780
8.932
7.576

Overige branches
oudere jaren
bj-3
bj -2
bj -1
bj
Totaal

14
31
120
1.510
0
1.675

-8
48
133
1.359
12.414
13.946

22
25
28
160
1.356
1.591

153.094
40.688
63.901
100.234
0
357.917

23.118
7.068
10.838
36.112
170.441
247.577

126.925
34.172
47.891
56.291
110.220
375.499

Motorijtuigenverz. w .a.
oudere jaren
bj-3
bj -2
bj -1
bj
Totaal
Motorijtuigenverz. overig
oudere jaren
bj-3
bj -2
bj -1
bj
Totaal
Brand/andere sch. aan zaken
oudere jaren
bj-3
bj -2
bj -1
bj
Totaal
Algemene aansprakelijkheid
oudere jaren
bj-3
bj -2
bj -1
bj
Totaal

Totaal
oudere jaren
bj-3
bj -2
bj -1
bj
Totaal

132

250

5.964
189
-10
-16
306
469

-35

2.120
2.563
480
792
2.991
6.826
0
-42
-41
-9
-92
3.051
-552
5.172
7.831
15.502

Jaarrekening 2013 N.V. Univé Schade

11. Beheers- en personeelskosten; afschrijvingen bedrijfsmiddelen
Afschrijvingen

2013

Afschrijvingen immateriële vaste activa

2012
32

Doorberekende kosten

2013

Doorbelaste beheerskosten
Toegerekende beheerskosten aan schadelast

32

2012

70.985
(11.454)

70.481
(10.781)

59.531

59.700

De doorbelaste beheerskosten bestaan uit personeelskosten, huisvestingskosten, ICT-kosten en overige
beheerskosten die door andere groepsmaatschappijen aan NV Univé Schade worden doorbelast.
Dienstverbanden met werknemers worden gehouden door Univé Services BV.
Op grond van BW 2 artikel 383 lid 1 is vermelding van de bezoldiging van de bestuurder achterwege gebleven.
Voor 2013 wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening in de jaarrekening
van Coöperatie Univé.
Ook voor de bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen wordt verwezen naar de toelichting op
de enkelvoudige winst- en verliesrekening in de jaarrekening van Coöperatie Univé. Dit bedrag heeft betrekking
op de maatschappijen Univé Her en Univé Schade.
Voor de informatie over de omvang en samenstelling van de honoraria per categorie van de accountantskosten
wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening in de jaarrekening van
Coöperatie Univé.
12. Opbrengsten uit beleggingen

2013

Opbrengsten uit deelnemingen
Opbrengsten uit andere beleggingen

13. Beleggingslasten

78
17.306

89
19.184

17.384

19.273

2013

Beheerskosten en rentelasten
Gerealiseerd verlies op beleggingen
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2012

2012

451
4.476

345
1.657

4.927

2.002
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14. Belastingen

2013

2012

Resultaat voor belastingen

22.370

24.990

Belasting berekend tegen het vaste tarief vennootschapsbelasting van 25%
Deelnemingsvrijstelling
Correctie bronbelasting
Overige

(5.593)
20
(75)
(13)

(6.247)
22
0
(8)

Totale winstbelasting ten laste van winst- en verliesrekening

(5.661)

(6.233)

2013

2012

Acuut verschuldigde belastingen boekjaar
Correctie bronbelasting
Aanpassingen inzake definitieve aangiften voorgaande jaren
Acuut verschuldigde belastingen

(4.340)
(75)
0
(4.415)

(1.527)
0
0
(1.527)

Ten gevolge van tijdelijke verschillen
Fiscale egalisatiereserve eerdere jaren
Fiscale waardering beleggingen eerdere jaren
Totaal mutatie latente belastingen door resultatenrekening

(1.376)
0
130
(1.246)

(4.724)
18
0
(4.706)

De effectieve belastingdruk over 2013 bedraagt 25,3% (2012: ca. 24,9%). De afwijking ten opzichte van de
toepasselijke belastingdruk over 2013 van 25,0% wordt veroorzaakt door de afboeking van niet terug te vorderen
bronbelasting en toepassing van de deelnemingsvrijstelling.
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Toelichting op het kasstroomoverzicht 2013
(x € 1.000)
Algemene grondslagen
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
Onder de kasstroom uit operationele activiteiten zijn de ontvangen premies, de betaalde schaden en de
winstdelingen en kortingen opgenomen, alsmede de ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en
ontvangen dividenden. Daarnaast zijn hieronder de betaalde bedrijfs- en acquisitiekosten opgenomen en de
betaalde belastingen.
Kasstromen uit hoofde van aan- en verkopen van beleggingen en materiële en immateriële vaste activa zijn
opgenomen onder de kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten.
Onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten worden de ontvangsten uit hoofde van nieuw opgenomen
langlopende schulden en kasgeldleningen verantwoord, alsmede de aflossingen op deze schulden. Stortingen op
aandelen, dividenduitkeringen en terugbetalingen van kapitaal worden eveneens onder de kasstroom uit
financieringsactiviteiten opgenomen.

Liquide middelen per 31 december 2012
Mutatie liquide middelen in 2013

49.954
(21.872)

Liquide middelen per 31 december 2013

28.082
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Bestuur

E.J.M . de Cooker MBA

ing. M.G. Spronk MBA re

Raad van Commissarissen

mevr. mr. M. Tijssen

drs. C.D. Hage

drs. R. van Dijk AAG

A. van Wincoop
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OVERIGE GEGEVENS
Statutaire regeling winstbestemming
Omtrent de winstbestemming is in artikel 21 van de statuten het volgende opgenomen:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

De winst die in een boekjaar is behaald, staat ter beschikking van de algemene vergadering. Indien de
algemene vergadering niet voorafgaand aan of uiterlijk direct na het besluit tot vaststelling van de
jaarrekening een besluit neemt tot bestemming van de winst, zal de winst worden gereserveerd.
Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
De algemene vergadering kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen op aandelen en/of tot
het doen van uitkeringen op aandelen ten laste van een reserve van de vennootschap. Ook de directie
kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen op aandelen
Uitkeringen op aandelen zijn betaalbaar onmiddellijk na het besluit tot uitkering tenzij in het besluit een
ander tijdstip is vastgesteld.
Uitkeringen op aandelen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste het bedrag van het uitkeerbare
eigen vermogen en , indien het een tussentijdse uitkering betreft, aan dit vereiste is voldaan blijkens een
tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:105 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. De
vennootschap legt de vermogensopstelling ten kantore van het Handelsregister neer binnen acht dagen
na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt.
Bij de berekening van het bedrag van enige uitkering op aandelen, tellen de aandelen in haar kapitaal
die de vennootschap houdt, niet mee.

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2012
De jaarrekening 2012 is vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 6 mei 2013.
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het
daartoe gedane voorstel.

Verwerking van het resultaat 2013
Het resultaat over 2013 is € 16.708 . Het voorstel is het gehele resultaat als dividend uit te keren aan Coöperatie
Univé en daarnaast nog € 1.166 te onttrekken aan de overige reserves.
In afwachting van de goedkeuring van dit voorstel door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is dit
voorstel nog niet in de jaarrekening verwerkt. Het resultaat is opgenomen onder de post onverdeeld resultaat.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, het Bestuur en de Raad van Commissarissen van N.V.
Univé Schade
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen Jaarrekening 2013 van N.V. Univé Schade te Zwolle gecontroleerd.
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de winst-en-verliesrekening over 2013 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 vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en
het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, 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 controle. Wij
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze
controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening
geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen
en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de
accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een
afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten
van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter
niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de
vennootschap. 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 vennootschap gemaakte
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van N.V. Univé Schade per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 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 jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.
Zwolle, 27 maart 2014
Ernst & Young Accountants LLP

w.g. J. Niewold RA
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Geconsolideerde balans per 31 december 2013
(voor resultaatbestemming, x € 1.000)
31-12-2013

31-12-2012

ACTIVA
Beleggingen
Terreinen en gebouwen
Overige financiële beleggingen

(1)
(2)

845
96.929

Vorderingen
Vorderingen uit directe verzekering op
- verzekeringsnemers
Belastingen
Overige vorderingen

(3)
(4)

4.116
1.642
239

97.774

995
94.505

1.396
737
1.241
5.997

Overige activa
Materiële vaste activa
Liquide middelen

(5)

147
13.986

3.374

497
10.381
14.133

Overlopende activa
Lopende rente
Overige overlopende activa

95.500

10.878

(6)
1.232
20

142

1.285
195
1.252

1.480

119.156

111.232
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31-12-2013

31-12-2012

PASSIVA
Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve
Geplaatst kapitaal
Agio
Overige reserves
Onverdeeld resultaat

(7)
690
51
70.651
5.431
1.108

738
51
70.651
(738)
6.121
77.931

Technische voorzieningen
Voor niet-verdiende premies en lopende risico's
Voor te betalen schaden
- bruto
- herverzekeringsdeel

(8)

Voorzieningen
Voor pensioenen
Voor belastingen

(9)

76.823

14.565

23.704

26.666
(2.141)

9.673
(1.903)

39.090

0
985

27
1.235
985

Schulden
Schulden uit directe verzekering
Schulden uit herverzekering
Belastingen
Overige schulden

(10)

Overlopende passiva

143

31.474

0
489
559
0

1.262

0
1.323
76
96
1.048

1.495

102

178

119.156

111.232
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013
(x € 1.000)
2013

2012

TECHNISCHE REKENING
Verdiende premies eigen rekening
Bruto premies
Uitgaande herverzekeringspremies

(11)

Wijziging technische voorzieningen niet-verdiende
premies en lopende risico's

28.890
(13.439)
15.451
9.139

Toegerekende opbrengst uit beleggingen

Schaden eigen rekening
Schaden
- bruto
- aandeel herverzekeraar

25.802
(14.205)
11.597
(1.282)
24.590

10.315

907

1.339

25.497

11.654

(12)

Wijziging voorz. voor te betalen schaden
- bruto
- aandeel herverzekeraar

(9.052)
648
(8.404)

(6.288)
17
(6.271)

(16.993)
239
(16.754)

(1.943)
1.328
(615)
(25.158)
339

Winstdeling en kortingen
Bedrijfskosten
Beheers- en personeelskosten; afschrijvingen
bedrijfsmiddelen
Acquisitiekosten
Provisie en winstdeling herverzekeraar

(6.886)
4.768

0

0

(13)
(2.478)
0
0
(2.478)
1.511

Toegerekend aan niet-technische rekening

Resultaat technische rekening
verzekeringsbedrijf

(967)

(628)

144

(2.207)
(9)
(45)
(2.261)
1.441

(820)

3.948
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2013

2012

NIET-TECHNISCHE REKENING
Resultaat technische rekening
verzekeringsbedrijf
Resultaat uit bemiddeling
Opbrengsten bemiddelingsactiviteiten
Toegerekende kosten vanuit techn. rekening

(628)

3.948

(14)
2.062
(1.511)

2.236
(1.441)
551

795

Opbrengsten uit beleggingen

2.898

3.005

Niet-gerealiseerde winst op beleggingen

2.801

2.556

Beleggingslasten

(1.047)

(482)

Niet-gerealiseerd verlies op beleggingen

(1.968)

(505)

(907)

(1.339)

Toegerekende opbrengst uit beleggingen naar
technische rekening
Andere baten

(15)

157

98

Andere lasten

(16)

(283)

(23)

Resultaat voor belasting
Belastingen

1.574
(17)

Resultaat na belasting

(466)
1.108

145

8.053
(1.932)
6.121
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Kasstroomoverzicht 2013
(x € 1.000)
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2013
Kasstroom uit operationele activiteiten
Winst voor interest en belastingen
Aanpassingen voor:
Beleggingen in terreinen en gebouwen
Beleggingen in deelnemingen
Beleggingen in aandelen
Beleggingen in vastr. waarden en and. fin. bel.
Mutatie technische voorzieningen
Mutatie overige voorzieningen
Mutatie kortlopende schulden
Mutatie overlopende passiva
Mutatie herwaarderingsreserve
Mutatie vorderingen
Mutatie overlopende activa
Mutatie materiële vaste activa
Afschrijvingen immateriële vaste activa
Afschrijvingen materiële vaste activa

2012
1.392

150
0
(2.802)
1.951
7.616
(277)
(447)
(76)
0
(3.089)
107
332
0
32

7.890
505
0
(1.623)
(1.132)
1.896
19
(2.532)
(170)
0
1.416
(40)
34
0
80

3.497
4.889

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Ontvangen dividend
Betaalde winstbelasting

303
0
0

(1.547)
6.343

191
0
447
303

Kasstroom uit investerings- en
beleggingsactiviteiten
Investeringen en aankopen
Beleggingen in aandelen
Beleggingen in vastrentende waarden
Vorderingen uit hypothecaire leningen
Materiële vaste activa

(933)
(100.247)
0
(14)

638

(6.850)
(29.716)
0
(295)
(101.194)

Desinvesteringen, aflossingen en verkopen
Beleggingen in aandelen
Beleggingen in vastrentende waarden
Vorderingen uit hypothecaire leningen

1.363
98.136
108

4.372
32.569
695
99.607

Totaal kasstroom uit investerings- en
beleggingsactiviteiten

(1.587)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Uitkeringen ledenrekening
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen

146

(36.861)

37.636
775

0
0

0
0

3.605

7.756
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt op 27 maart 2014. Alle bedragen in de jaarrekening zijn vermeld in duizenden
euro's, tenzij anders is aangegeven.
N.V. Univé Her (hierna te noemen “Univé Her”) is statutair en feitelijk gevestigd te Zwolle. De maatschappij heeft
ten doel het uitoefenen van het herverzekeringsbedrijf; het deelnemen in, het voeren van bestuur over, het
financieren van andere ondernemingen en vennootschappen, voor zover deze andere ondernemingen en
vennootschappen ten dienste staan aan de uitoefening van het herverzekeringsbedrijf. De maatschappij heeft
tevens tot doel het beperken van risico’s voor (her)verzekeringsnemers en zichzelf door het doen van onderzoek
naar en het geven van toelichting over de mogelijkheden tot beperking van schade en het sluiten van
(her)verzekeringsovereenkomsten met betrekking tot het door haar uitgeoefende (her)verzekeringsbedrijf en de
daarmee verbonden risico’s.
Groepsverhoudingen
De vennootschap maakt deel uit van een groep met Coöperatie Univé U.A. (hierna te noemen “Coöperatie
Univé”) als groepshoofd. De financiële gegevens van de vennootschap zijn verwerkt in de geconsolideerde
jaarrekening van Coöperatie Univé. De geconsolideerde jaarrekening van Coöperatie Univé is gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel te Zwolle.
In de geconsolideerde jaarrekening van Coöperatie Univé zijn naast Coöperatie Univé en haar 100%
deelnemingen tevens de overige groepsmaatschappijen van de Univé Verzekeringen Groep opgenomen.
Verbonden partijen
Alle groepsmaatschappijen van Coöperatie Univé en de partijen waarop een groepsmaatschappij van Coöperatie
Univé direct of indirect zeggenschap uitoefent, worden aangemerkt als verbonden partij van NV Univé Her.
Partijen die direct of indirect zeggenschap uitoefenen op Coöperatie Univé of één van haar
groepsmaatschappijen worden eveneens aangemerkt als verbonden partij van Coöperatie Univé. Alle transacties
met verbonden partijen vinden plaats op basis van het ‘at arms length’-principe.
Vergelijkende cijfers herwaarderingsreserve en overige reserve
In 2013 en in de vergelijkende cijfers over 2012 zijn voor herwaarderingen in het verleden waarvoor geen
herwaarderingsreserves waren opgenomen herwaarderingsreserves opgenomen (betreft overige financiële
beleggingen, Fagoed Erfpacht).
Als gevolg hiervan zijn de herwaarderingsreserves in de vergelijkende cijfers over 2012 € 738 hoger en de
overige reserves € 738 lager.
Consolidatie
In de jaarrekening van Univé Her zijn de financiële gegevens geconsolideerd van Univé Her en haar 100%
dochter Redutch B.V. (hierna Redutch). De geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld met toepassing van de
grondslagen van de waardering en resultaatbepaling van Univé Her. In de consolidatie worden betrokken die
deelnemingen, waarin Univé Her invloed van doorslaggevende betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan
uitoefenen.
Per 1 januari 2014 zullen de activiteiten van Redutch worden overgedragen aan Univé Her.
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Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgemaakt conform BW 2 Titel 9 inclusief afdeling 15; voorschriften voor de jaarrekening van
verzekeringsmaatschappijen en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.
Saldering
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend
indien en voor zover het juridisch mogelijk is om beide posten gesaldeerd en simultaan af te wikkelen en het
stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.
Grondslagen van waardering van activa en passiva
Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld worden de activa en passiva gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
De geamortiseerde kostprijs benadert in de praktijk de nominale waarde, vanwege het kortlopende en/of direct
opeisbare karakter van de betreffende activa en passiva. Waar dit afwijkt zal dit specifiek worden toegelicht.
In de balans en winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen waarmee wordt verwezen naar de
toelichting.
Beleggingen
Terreinen en gebouwen
Bij eerste opname worden de beleggingen in terreinen en gebouwen verantwoord tegen de aankoopprijs
vermeerderd met aan de aankoop toe te rekenen kosten, zoals overdrachtsbelasting. Na de eerste verwerking
worden de beleggingen in terreinen en gebouwen gewaardeerd tegen reële waarde op basis van interne
waarderingen of minimaal eens in de drie jaar en roulerend van taxaties door externe taxateurs. Deze waardering
betreft een schatting waarbij een wezenlijk risico bestaat dat zich in een volgend jaar materiële aanpassingen
kunnen voordoen in deze waardering. De waardering wordt bepaald door de kapitalisatie van de netto
huurwaarde (bruto huurwaarde minus onroerende zaak gebonden lasten) mogelijk gecorrigeerd voor
kapitaalscorrecties zoals bijvoorbeeld leegstand en achterstallig onderhoud. De huurwaarden worden bepaald
door vergelijking van aanbod en/of gerealiseerde transacties met soortgelijke objecten en is gebaseerd op
beoordeling van de markt. De uitkomst van de berekening is het bedrag dat nodig zou zijn om in de plaats van het
onroerend goed dat bij de bedrijfsuitoefening is of wordt gebruikt, een ander onroerend goed te verkrijgen dat
voor de bedrijfsuitoefening een in economisch opzicht gelijke betekenis heeft. De taxaties vinden roulerend, eens
per drie jaar plaats en indien de omstandigheden dat vereisen wordt vaker getaxeerd. Eventueel hieruit
voortvloeiende waardecorrecties worden verantwoord in de herwaarderingsreserve indien de waarde meer dan
de oorspronkelijke aanschafprijs vermeerderd met eventuele investeringen bedraagt. De meest recente taxatie
dateert van december 2012. De meest recente interne waardering van december 2013.
Overige financiële beleggingen
Overige financiële beleggingen worden in één van de volgende categorieën ingedeeld. Deze indeling is
afhankelijk van het doel waarvoor deze beleggingen worden verworven.
Beleggingen geclassificeerd als 'reële waarde met waardemutaties in het resultaat'
Deze classificatie wordt aangehouden voor alle beleggingen van Univé Her in aandelen, deelnemingsbewijzen en
andere niet-vastrentende waardepapieren, voor alle beleggingen in obligaties en andere vastrentende
waardepapieren en voor andere financiële beleggingen. Deze beleggingen worden gewaardeerd tegen reële
waarde, waarbij de gerealiseerde en ongerealiseerde waardeverminderingen via de winst- en verliesrekening
worden verwerkt. Onder de reële waarde (marktwaarde) wordt verstaan het bedrag waarvoor een actief kan
worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot
een transactie bereid zijn en onafhankelijk van elkaar zijn. De financiële instrumenten met een marktnotering en
die worden verhandeld op een actieve markt, worden gewaardeerd tegen de genoteerde marktprijs. Indien geen
sprake is van een actieve markt voor een financieel instrument, wordt de reële waarde vastgesteld op basis van
waarderingstechnieken. De gehanteerde waarderingstechnieken worden vastgesteld door onafhankelijke
deskundigen.
Beleggingen geclassificeerd als 'leningen en vorderingen'
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Deze classificatie wordt gebruikt voor alle vorderingen van Univé Her uit hypothecaire leningen en uit andere
leningen. Deze beleggingen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, waar nodig onder aftrek van
een voorziening voor mogelijke oninbaarheid. Ook alle deposito's bij kredietinstellingen vallen onder deze
classificatie. Deze beleggingen worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde met als maximum de nominale
waarde.
Aan- en verkopen van beleggingen geclassificeerd als ‘reële waarde met waardemutaties in het resultaat’, met
uitzondering van beleggingen in private equity fondsen, worden op de balans opgenomen of van de balans
verwijderd op de transactiedatum, dat wil zeggen de datum waarop Univé Her zich verplicht tot aan- of verkoop
van de activa. Beleggingen geclassificeerd als ‘leningen en vorderingen’ en beleggingen in private equity fondsen
worden op de afwikkelingsdatum op de balans opgenomen. Voor verstrekte leningen is dat de dag waarop de
lening door Univé Her aan de debiteur wordt uitbetaald. Voor beleggingen in private equity fondsen is dat de dag
waarop Univé Her de storting op de participaties voldoet.
Financiële beleggingen worden niet langer opgenomen indien het recht op de ontvangst van kasstromen uit de
financiële activa is vervallen of indien Univé Her nagenoeg alle risico’s en voordelen van de rechthebbende op
het financieel actief overdraagt.
Een toelichting op de uit beleggingen voortvloeiende risico's en de mate van beheersing daarvan is opgenomen
in het Bestuursverslag.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, waar nodig onder aftrek van een
voorziening voor het risico van oninbaarheid.
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, dan wel lagere realiseerbare waarde. 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.
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Technische voorzieningen
Niet-verdiende premies en lopende risico’s
Dit betreft een catastrofevoorziening. Deze voorziening heeft betrekking op een afdekking van het eigen behoud
van de vennootschap inzake omvangrijke stormschaden en maakt onderdeel uit van het herverzekeringsbeleid
van de vennootschap. De dotatie is gebaseerd op recente uitkomsten van in de herverzekeringsmarkt
gebruikelijke catastrofemodellen. Een onttrekking zal plaatsvinden bij een evenement binnen 72 uur met een
schade groter dan € 1.361.
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 ontvangsten 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 2013 is er sprake van een ongewijzigd reserveringsbeleid.
Winstdeling en kortingen
Betreft reeds verschuldigde, nog niet opeisbare winstdeling.
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Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen 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.
Pensioenen
Pensioenverplichtingen
Pensioenverplichtingen worden op de balans opgenomen indien er voor zover er op balansdatum een verplichting
bestaat jegens de pensioenuitvoerder of de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de contante
waarde van de uitgaven die naar verwachting nodig zijn om de verplichtingen af te wikkelen, voor zover relevant
gebaseerd op actuariële grondslagen.
Voor belastingen
De voorziening voor belastingen is ontstaan door verschillen tussen de bedrijfseconomische en de fiscale
waardering van activa en passiva, alsmede door de fiscaal afwijkende verwerking van (on)gerealiseerde
beleggingsresultaten.
Tevens is sprake van een belastinglatentie met betrekking tot de in de loop der jaren fiscaal gevormde
egalisatiereserve. De verplichtingen zijn gewaardeerd tegen een belastingtarief van 25% en hebben een
langlopend karakter.
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 beleggingsopbrengsten
De beleggingsopbrengsten worden verdeeld op basis van de verhouding gemiddeld eigen vermogen en
gemiddeld technische voorzieningen.
Premie
De premiebaten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. De premieopbrengsten 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 boekjaar 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.
Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt berekend over het resultaat voor belastingen, waarbij rekening wordt gehouden
met fiscaal niet belaste baten en fiscaal niet aftrekbare lasten. Verschillen met acuut verschuldigde belastingen,
welke het gevolg zijn van afwijkende fiscale waarderingen van tijdelijke aard, worden via de voorziening voor
belastingen verantwoord.
Univé Her en Redutch maken per 6 september 2012 deel uit van de fiscale eenheid Coöperatie Univé. De
verrekening van een aandeel in de vennootschapsbelasting van de fiscale eenheid door Coöperatie Univé aan de
afzonderlijke maatschappijen, welke onderdeel zijn van de fiscale eenheid, vindt plaats als waren deze
maatschappijen zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.
Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode, waarbij onderscheid is gemaakt tussen
kasstromen uit operationele, financierings-, investerings- en beleggingsactiviteiten.
Risicobeheersing
Voor een uiteenzetting van de risico’s verwijzen wij naar het Bestuursverslag.

150

Jaarrekening 2013 N.V. Univé Her

Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2013
(voor resultaatbestemming, x € 1.000)
ACTIVA
1. Terreinen en gebouwen

2013

Stand per 1 januari
Herwaarderingen
Afschrijvingen
Stand per 31 december

2012

995
(150)
0

1.500
(505)
0

845

995

Univé Her is eigenaar en gebruiker van het kantoorpand aan de Dokter van Lookeren Campagneweg 17 te
Zwolle.
Het niet-gerealiseerde resultaat is verwerkt in de winst- en verliesrekening.
De reële waarde is gebaseerd op onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik.
De aanschafwaarde van het kantoorpand van Univé Her bedraagt ultimo 2013 € 1.760 (2012: € 1.760)
2. Overige financiële beleggingen

Aandelen

Vastrentende
w aarden

Vorderinge
n uit hyp.
leningen

Andere
financiële
belegginge
n

Totaal
2013

Totaal
2012

Stand per 1 januari
Aankopen en verstrekkingen
Verkopen en aflossingen
Herwaardering

10.868
933
(1.363)
2.802

80.077
100.247
(98.136)
(1.886)

1.460
0
(108)
0

2.100
0
0
(66)

94.505
101.180
(99.606)
850

92.820
36.566
(37.636)
2.755

Stand per 31 december

13.239

80.303

1.352

2.034

96.929

94.505

Verkrijgingsprijs per 31 december

13.445

80.561

1.340

1.115

96.461

95.504

De middelen van Univé Her worden door Insurance Asset Management B.V. (IAM) voornamelijk belegd binnen
een tweetal beleggingsfondsen. Dit zijn het Euro Aandelenfonds en het Euro Obligatiefonds (kortlopend).
De aandelen zijn voor € 709 uitgeleend aan de bewaarder. Dit betreft “securities lending”. Het juridisch
eigendom is overgedragen, het economisch eigendom blijft bij Univé Her. Volgens dezelfde methode zijn
obligaties voor € 29.826 uitgeleend aan de bewaarder. Van de beleggingen gewaardeerd op reële waarde is 98%
gewaardeerd op basis van marktnoteringen en 2% op basis van de berekening van de contante waarde van
verwachte kasstromen.
De andere financiële beleggingen betreffen met name kapitaaldeelnemingen die niet worden aangehouden ten
dienste van de eigen werkzaamheid. De waarde van de participatie in het beleggingsfonds Fagoed Erfpacht
wordt bepaald door van alle contracten de netto contante waarde van gekapitaliseerde canoninkomsten tot het
eerste terugkoopmoment en de contante waarde van de terugkoopsom bij het eerstvolgende terugkoopmoment
bij elkaar op te tellen.
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3. Belastingen
2013
Stand per 1 januari
Mutatie voorgaande jaren
Mutatie huidig jaar
Stand per 31 december

2012

737
330
575
1.642

1.124
(387)
0
737

4. Overige vorderingen
2013
Debiteuren
Rekening courant groepsmaatschappijen
Overige vorderingen

2012

43
196
0

46
1.195
0

239

1.241

Per 31 december 2013 zijn er geen overige vorderingen met een resterende looptijd langer dan één jaar (2012:
idem).
5. Overige activa
Materiële vaste activa
Inventaris

Stand per 1 januari
Aankopen
Desinvesteringen
Af: Afboeken projecturen
Afschrijvingen
Afschrijving op desinvestering
Bij: Afschrijving projecturen
Stand per 31 december
Cum.afschrijvingen t/m boekjaar

Vervoersmiddelen

ICT
hardw are

13
0
0
0
13
(8)
0
0

114
0
0
0
114
(28)
0
0

2
0
0
0
2
(2)
0
0

5

86

0

31

92

18

ICT
softw are

368
14
0
(332)
50
(84)
0
90

Totaal
2013

Totaal
2012

497
14
0
(332)
179
(122)
0
90

316
295
(34)
0
577
(94)
14
0

56

147

497

58

199

169

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn als volgt:
- Inventaris
- Vervoersmiddelen
- ICT hardware
- ICT software

20%
25% (met een restwaarde van 25%)
25%
33% / 14%

Conform de waarderingsgrondslagen binnen Univé zijn de voorheen geactiveerde ICT – software ad € 242
(aanschafprijs € 332 minus cumulatieve afschrijving € 90) afgeboekt.
Liquide middelen
Het volledige saldo aan liquide middelen staat ter vrije beschikking.
6. Overlopende activa
Lopende rente
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Het gehele bedrag aan lopende rente is kortlopend.

PASSIVA
7. Eigen vermogen

Stand per 1 januari
Winstuitkering
Resultaatverdeling vorig boekjaar
Resultaat boekjaar
Herw aardering Fagoed Erfpacht
Stand per 31 december

Herw aarde
ringsreserv
e

Geplaatst
kapitaal

738
0
0
0
(48)
690

51
0
0
0
0
51

Agio
reserve
70.651
0
0
0
0
70.651

Overige
reserves
(738)
0
6.121
0
48
5.431

Onverdeeld
resultaat
6.121
0
(6.121)
1.108
0
1.108

Totaal
2013
76.823
0
0
1.108
0
77.931

8. Technische voorzieningen
Niet-verdiende premies en lopende risico’s
Catastrofe
voorziening

Stand per 1 januari
Dotatie
Onttrekking
Stand per 31 december

23.704
1.461
(10.600)
14.565

Te betalen schaden

Bruto
schaden

Aandeel
herverz.

Totaal
2013

Totaal
2012

23.704
1.461
(10.600)
14.565

22.422
1.300
(18)
23.704

Totaal
2013

Totaal
2012

Stand per 1 januari
Dotatie
Af: Schade-uitkeringen

9.673
26.044
(9.052)

(1.903)
(886)
648

7.770
25.158
(8.404)

7.156
6.885
(6.271)

Stand per 31 december

26.666

(2.141)

24.524

7.770
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Afloopstatistiek Bruto schaden

Stand
ultimo 2012

Betaalde
schade

Stand
ultimo 2013

Afw ikkelresultaat

Oudere jaren
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

0
267
129
14
20
6
264
530
7
896
1.246
6.295
0

0
(466)
0
3
22
4
62
(100)
86
498
991
4.849
3.102

0
753
129
11
0
2
215
654
51
319
534
2.598
21.399

0
(20)
0
0
(2)
(0)
(13)
(24)
(131)
79
(279)
(1.153)

Totaal

9.673

9.052

26.666

(1.544)

Afloopstatistiek Aandeel herverzekeraars

Stand
ultimo 2012

Betaalde
schade

Stand
ultimo 2013

Afw ikkelresultaat

Oudere jaren
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

0
14
49
14
0
0
0
500
0
0
150
1.176
0

0
28
0
3
0
0
0
161
0
0
0
457
0

0
210
36
8
0
0
0
339
0
0
143
1.055
350

0
(224)
13
4
0
0
0
0
0
0
7
(336)

Totaal

1.903

648

2.141

(536)

Het afwikkelresultaat op de bruto schaden oude jaren bedraagt € 1.544 negatief. Dit resultaat wordt met name
veroorzaakt door de bij-reserveringen in de jaren 2009, 2011 en 2012.
Dit negatieve resultaat wordt deels gecompenseerd door een positief resultaat op het aandeel herverzekeraars
oude jaren van € 536.
Per saldo een afwikkelresultaat oude jaren van € 1.008 negatief.
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.
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9. Voorzieningen
Voor pensioenen

2013

Stand per 1 januari
Vrijval
Mutaties boekjaar

2012

27
(27)
0

Stand per 31 december

0

Voor belastingen

2013

Stand per 1 januari
Mutaties boekjaar

De latente b elastingen heb b en b etrekking op:
Fiscale egalisatiereserve verzekeraars
Fiscaal hogere waardering bedrijfspand
Fiscaal lagere waardering materiële vaste activa
Fiscaal lagere waardering beleggingen
Stand per 31 december

27

2012

1.235
(250)

Stand per 31 december

8
0
19

739
496

985

1.235

495
(240)
(13)
743

379
(211)
(14)
1.081

985

1.235

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

2013

Rekening courant Coöperatie Univé
Diversen

2012
0
0

0
96

0

96

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

Niet in de balans opgenomen regelingen
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.
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Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013
(x € 1.000)
11. Verdiende premies eigen rekening
Bruto
premie

Verdiende premie

Uitgaande
herverz.
premie

28.890

Mutatie technische voorz. nietverdiende prem. en lopende risico's

(13.439)

9.139

Premie eigen rekening

0

38.029

12. Schaden eigen rekening
Bruto
schaden

(13.439)

Aandeel
herverzekeraar

Totaal
2013

Totaal
2012

15.451
9.139
24.590

Totaal
2013

11.597
(1.282)
10.315

Totaal
2012

Schaden
Wijziging voorziening voor te
betalen schaden

9.052

(648)

8.404

6.271

16.993

(239)

16.754

615

Schaden eigen rekening

26.045

(887)

25.158

6.886

13. Beheers- en personeelskosten; afschrijvingen bedrijfsmiddelen
Afschrijvingen

2013

Afschrijvingen materiële vaste activa

2012
0
0

94
94

De afschrijvingskosten worden vanaf 2013 conform de overige beheerskosten,
verantwoord binnen Univé Services B.V.
Doorberekende kosten

2013

Doorbelaste beheerskosten
Provisie en winstdeling herverzekeraar

2.478
0
2.478
(1.511)
967

Toegerekend aan niet-technische rekening
Totaal bedrijfskosten Univé Her

De doorbelaste beheerskosten bestaan uit personeelskosten, huisvestingskosten, ICT-kosten en overige
beheerskosten die door andere groepsmaatschappijen aan NV Univé Her worden doorbelast.
Dienstverbanden met werknemers worden gehouden door Univé Services BV.
Op grond van BW 2 artikel 383 lid 1 is vermelding van de bezoldiging van de bestuurder achterwege gebleven.
Voor de bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen wordt verwezen naar de toelichting op de
enkelvoudige winst- en verliesrekening in de jaarrekening van Coöperatie Univé.
Voor de informatie over de omvang en samenstelling van de honoraria per categorie van de accountantskosten
wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening in de jaarrekening van
Coöperatie Univé.
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2.216
45
2.261
(1.441)
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14. Opbrengsten uit bemiddeling

2013

Opbrengsten bemiddelingsactiviteiten
Mobiliteit & aansprakelijkheid
Brand
Zorg & inkomen
Ondersteuning

765
1.271
8
18
2.062
(1.511)

Toegerekende kosten vanuit technische rekening

551

15. Andere baten

2013

Intrest banken
Overige (intrest) baten

16. Andere lasten

157

822
1.379
8
27
2.236
(1.441)
795

2012

149
8

73
25

157

98

2013

Overige (intrest) lasten

2012

2012

283

23

283

23
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17. Belastingen
Vennootschapsbelasting

2013

Resultaat voor belastingen

2012

1.574

Belasting berekend tegen het vaste tarief vennootschapsbelasting van 25%
Deelnemingsvrijstelling
Correctie verliesverrekening
Correctie bronbelasting
Overige
Totale winstbelasting ten laste van winst- en verliesrekening

(393)
0
0
(61)
(12)
(466)

2013

8.053
(2.151)
149
71
0
(1)
(1.932)

2012

Acuut verschuldigde belastingen boekjaar
Correctie bronbelasting
Aanpassingen inzake definitieve aangiften voorgaande jaren

(1.217)
(61)
(12)

(1.759)
0
71

Acuut verschuldigde belastingen

(1.290)

(1.687)

Ten gevolge van tijdelijke verschillen
Fiscale egalisatiereserve eerdere jaren
Fiscale waardering beleggingen eerdere jaren

824
0
0

(495)
250
0

Totaal mutatie latente belastingen door resultatenrekening

824

(245)

Totale winstbelasting

(466)

(1.932)

De effectieve belastingdruk over 2013 bedraagt 29,7% (2012: 24,0 %). De afwijking ten opzichte van de
toepasselijke belastingdruk over 2013 van 25,0% wordt veroorzaakt door de afboeking van niet terug te vorderen
bronbelasting.
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Toelichting op het kasstroomoverzicht 2013
(x € 1.000)
Algemene grondslagen
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
Onder de kasstroom uit operationele activiteiten zijn de ontvangen premies, de betaalde schaden en de
winstdelingen en kortingen opgenomen, alsmede de ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en
ontvangen dividenden. Daarnaast zijn hieronder de betaalde bedrijfs- en acquisitiekosten opgenomen en de
betaalde belastingen.
Kasstromen uit hoofde van aan- en verkopen van beleggingen en materiële en immateriële vaste activa zijn
opgenomen onder de kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten.
Onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten worden de ontvangsten uit hoofde van nieuw opgenomen
langlopende schulden en kasgeldleningen verantwoord, alsmede de aflossingen op deze schulden. Stortingen op
aandelen, dividenduitkeringen en terugbetalingen van kapitaal worden eveneens onder de kasstroom uit
financieringsactiviteiten opgenomen.
Liquide middelen per 31 december 2012
Mutatie liquide middelen in 2013

10.381
3.605

Liquide middelen per 31 december 2013

13.986
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Zwolle, 27 maart 2014
N.V. Univé Her
Bestuur

E.J.M. de Cooker MBA

ing. M.G. Spronk MBA re

Raad van Commissarissen

mevr. mr. M. Tijssen

drs. C.D. Hage

drs. R. van Dijk AAG

A. van Wincoop
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Enkelvoudige balans per 31 december 2013
(voor resultaatbestemming, x € 1.000)
31-12-2013

31-12-2012

ACTIVA
Beleggingen
Terreinen en gebouwen
Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Overige financiële beleggingen

(18)

845
918
96.929

995
1.110
94.505
98.692

Vorderingen
Vorderingen uit directe verzekering op
- verzekeringsnemers
Belastingen
Overige vorderingen

(19)

4.116
1.642
123

96.610

1.396
986
2.124
5.881

Overige activa
Materiële vaste activa
Liquide middelen

(20)

147
13.152

4.506

497
7.683
13.299

Overlopende activa
Lopende rente
Overige overlopende activa

(21)

162

1.224
20

8.180

1.285
655
1.244

1.940

119.116

111.236
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31-12-2013

31-12-2012

PASSIVA
Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve
Geplaatst kapitaal
Agio
Overige reserves
Onverdeeld resultaat

(22)
690
51
70.651
5.431
1.108

738
51
70.651
(738)
6.121
77.931

Technische voorzieningen
Catastrofereserve
Voorziening te betalen schaden
- bruto
- herverzekeringsdeel

Voorzieningen
Voor pensioenen
Voor belastingen

76.823

14.565

23.704

26.666
(2.141)

9.673
(1.903)

39.090

0
984

27
1.235
984

Schulden
Schulden uit directe verzekering
Schulden uit herverzekering
Belastingen
Overige schulden

(23)

Overlopende passiva

163

31.474

0
489
533
0

1.262

0
1.329
76
96
1.022

1.501

89

176

119.116

111.236
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Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2013
(x € 1.000)
2013

2012

TECHNISCHE REKENING
Verdiende premies eigen rekening
Bruto premies
Uitgaande herverzekeringspremies

28.890
(13.439)
15.451

Wijziging technische voorzieningen niet-verdiende
premies en lopende risico's

25.802
(14.205)
11.597

9.139

Toegerekende opbrengst uit beleggingen

Schade eigen rekening
Bruto
Aandeel herverzekeraar
Wijziging voorziening voor te betalen schaden
Bruto
Aandeel herverzekeraar

(1.282)
24.590

10.315

907

1.339

25.497

11.654

(9.052)
648
(8.404)

(6.288)
17
(6.271)

(16.993)
239
(16.754)

(1.943)
1.328
(615)
(25.158)
339

Winstdeling en kortingen
Bedrijfskosten
Beheers- en personeelskosten; afschrijvingen
bedrijfsmiddelen
Acquisitiekosten
Provisie en winstdeling herverzekeraar

(6.886)
4.768

0

0

(24)
(967)
0
0

(766)
(9)
(45)
(967)

Resultaat technische rekening
verzekeringsbedrijf

(628)

164

(820)

3.948
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2013

2012

NIET-TECHNISCHE REKENING
Resultaat technische rekening
verzekeringsbedrijf
Opbrengsten uit beleggingen

(628)
(25)

Niet-gerealiseerde winst op beleggingen

3.948

3.316

3.615

2.801

2.556

Beleggingslasten

(1.047)

(482)

Niet-gerealiseerd verlies op beleggingen

(1.968)

(505)

(907)

(1.339)

Toegerekende opbrengst uit beleggingen naar
technische rekening
Andere baten

(26)

144

93

Andere lasten

(27)

(276)

(23)

Resultaat voor belasting
Belastingen

1.435
(28)

Resultaat na belasting

(327)
1.108
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Grondslagen voor de enkelvoudige jaarrekening
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt op 27 maart 2014.
Voor de algemene grondslagen voor de opstelling 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 geconsolideerde 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 vermogensmutatiemethode 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 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 volgens 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 passiva
opgenomen ter grootte van de uit deze hoofde mogelijkerwijs te verwachten nadelen.
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Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2013
(voor resultaatbestemming, x € 1.000)
ACTIVA
18. Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Redutch B.V.

2013

Stand per 1 januari
Aandeel in resultaat deelneming
Dividenduitkering Redutch
Stand per 31 december

2012

1.110
418
(610)

1.057
609
(556)

918

1.110

Univé Her bezit 100% van de 18.000 aandelen van Redutch te Zwolle. De verkrijgingprijs bedraagt € 18.
Per 1 januari 2014 zullen de activiteiten van Redutch worden overgedragen aan Univé Her.

19. Overige vorderingen

2013

Rekening Courant Coöperatie Univé
Rekening Courant Redutch

2012

196
(73)

1.195
929

123

2.124

20. Overige activa
Liquide middelen
Het volledige saldo aan liquide middelen staat ter vrije beschikking.
21. Overlopende activa
Lopende rente
Het gehele bedrag aan lopende rente is kortlopend.

PASSIVA
22. Eigen vermogen

Herw aard
eringsrese
rve

Geplaatst
kapitaal

Stand per 1 januari
Winstuitkering
Resultaatverdeling vorig boekjaar
Resultaat boekjaar
Herw aardering Fagoed Erfpacht

738
0
0
0
(48)

51
0
0
0
0

70.651
0
0
0
0

(738)
0
6.121
0
48

6.121
0
(6.121)
1.108
0

76.823
0
0
1.108
0

70.702
0
0
6.121
0

Stand per 31 december

690

51

70.651

5.431

1.108

77.931

76.823

Agio
reserve

Overige
reserves

Onverdeeld
resultaat

Totaal
2013

De vereiste solvabiliteitsmarge ingevolge de Wft voor het boekjaar 2013 voor N.V. Univé Her bedraagt € 5.164
(2012: € 4.412). De aanwezige solvabiliteitsmarge per 31 december 2013 bij N.V. Univé Her bedraagt € 77.931
(2012: € 76.823).
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In 2013 is een nieuw kapitaalbeleid opgesteld. De interne minimale solvabliteitsnorm bedraagt € 112.444 en is
gebaseerd op de Solvency Capital Requirement (SCR) in Solvency II.
Per 31 december 2013 bedraagt het in aanmerking komend eigen vermogen op Solvency II grondslagen €
87.424. De directie van N.V. Univé Her en het bestuur van Coöperatie Univé zijn van mening dat N.V. Univé Her
voldoende gekapitaliseerd is en maken gebruik van de optie om op grond van zwaarwegende redenen niet tot
een kapitaalstorting over te gaan. De directie is het huidige kapitaalbeleid aan het evalueren en zal in 2014 het
beleid aanscherpen.
23. Overige schulden

2013

Rekening Courant Coöperatie Univé
Rekening Courant Redutch
Overige

2012
0
0
0

0
0
96

0

96

De kortlopende schulden hebben naar verwachting een looptijd korter dan één jaar.
Niet in de balans opgenomen regelingen
Voorwaardelijke verplichtingen
Fiscale eenheid
Univé Her maakt deel uit van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting samen met Redutch, op grond daarvan
is de maatschappij hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.
Univé Her maakt tezamen met Redutch per 6 september 2012 voor de vennootschapsbelasting deel uit van de
fiscale eenheid Coöperatie Univé, 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.
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Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2013
(x € 1.000)
24. Beheers- en personeelskosten
2013

Afschrijvingen
Afschrijvingen materiële vaste activa

2012
0
0

94
94

De afschrijvingskosten worden vanaf 2013 conform de overige beheerskosten,
verantwoord binnen Univé Services B.V.
2013

Doorberekende kosten
Doorbelaste beheerskosten
Provisie en winstdeling herverzekeraar

2.478
0
2.478
(1.511)
967

Doorbelast aan Redutch
Totaal bedrijfskosten Univé Her

2012
2.216
45
2.261
(1.441)
820

De doorbelaste beheerskosten bestaan uit personeelskosten, huisvestingskosten, ICT-kosten en overige
beheerskosten die door andere groepsmaatschappijen aan NV Univé Her worden doorbelast.
Dienstverbanden met werknemers worden gehouden door Univé Services BV.
Op grond van BW 2 artikel 383 lid 1 is vermelding van de bezoldiging van de bestuurder achterwege gebleven.
Voor de bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen wordt verwezen naar de toelichting op de
enkelvoudige winst- en verliesrekening in de jaarrekening van Coöperatie Univé.
Voor de informatie over de omvang en samenstelling van de honoraria per categorie van de accountantskosten
wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening in de jaarrekening van
Coöperatie Univé.
25. Opbrengsten uit beleggingen

2013

Opbrengst deelneming Redutch
Toegerekende huisvestingskosten
Opbrengst uit overige beleggingen
Waardeverandering van beleggingen

418
81
2.817
0
3.316

26. Andere baten

2013

Intrest banken
Overige (intrest) baten

136
8
144

27. Andere lasten

2013

Intrest rekening-courant Coöperatie Univé
Overige (intrest) lasten

1
275
276
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2012
610
63
2.758
184
3.615

2012
68
25
93

2012
0
23
23
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28. Belastingen
Vennootschapsbelasting
De effectieve belastingdruk over 2013 bedraagt 22,9% (2012: 24,0 %). De afwijking ten opzichte van de
toepasselijke belastingdruk over 2013 van 25,0% wordt veroorzaakt door de afboeking van niet terug te vorderen
bronbelasting en toepassing van de deelnemingsvrijstelling.
Zwolle, 27 maart 2014
Univé Her
Bestuur

E.J.M. de Cooker MBA

ing. M.G. Spronk MBA re

Raad van Commissarissen

mevr. mr. M. Tijssen

drs. C.D. Hage

drs. R. van Dijk AAG

A. van Wincoop
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OVERIGE GEGEVENS
Statutaire regeling winstbestemming
De statuten bepalen met betrekking tot ‘winstverdeling’ en ‘bijdrage in het tekort’
het volgende:
Verdeling van de winst (artikel 21)
1. De winst die in een boekjaar is behaald, staat ter beschikking van de Algemene Vergadering. Indien de
Algemene Vergadering niet voorafgaand aan of uiterlijk direct na het besluit tot vaststelling van de
jaarrekening een besluit neemt tot bestemming van de winst, zal de winst worden gereserveerd.
2. Uitkering van de winst geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

Winstverdeling 2013 (voorstel)
Door het Bestuur zal aan de Algemene Vergadering worden voorgesteld deze winst als volgt te verdelen:
Toevoeging aan de Algemene reserve

1.108
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, de Directie en de Raad van Commissarissen van N.V.
Univé Her
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2013 van N.V. Univé Her te Zwolle gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2013 en de
geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2013 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 vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en
het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, 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 controle. Wij
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze
controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening
geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen
en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de
accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een
afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten
van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter
niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de
vennootschap. 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 vennootschap gemaakte
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van N.V. Univé Her per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 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 jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.
Zwolle, 27 maart 2014
Ernst & Young Accountants LLP

w.g. J. Niewold RA
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Balans per 31 december 2013
(voor resultaatbestemming, x € 1.000)
31-12-2013

31-12-2012

ACTIVA
Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen
Overlopende activa

Liquide middelen

43
73
8

(1)

46
0
101
124

147

834

2.699

958

2.846

31-12-2013

31-12-2012

PASSIVA
Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Overige reserves
Onverdeeld resultaat

(2)
18
482
417

18
482
610
917

Schulden
Belastingen
Overige schulden
Overlopende passiva

26
0
15

176

1.110
249
931
556

41

1.736

958

2.846
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Winst- en verliesrekening over 2013
(x € 1.000)
2013
Netto omzet
Bedrijfskosten
Kosten van uitbesteed w erk en andere externe kosten

(3)

2.062

2.236

(4)

(1.511)

(1.441)

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Rentebaten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor
belastingen
Belastingen

2012

(5)

Resultaat na belastingen

177

551

795

5

5

556
(139)

800
(190)

417

610
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt op 27 maart 2014. Alle bedragen in de jaarrekening zijn vermeld in duizenden
euro's, tenzij anders is aangegeven.
Verslaglegging
Op de rechtspersoon is het kleine jaarrekeningregime zoals bedoeld in artikel 2:396 BW van toepassing.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld worden de activa en passiva gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
In de balans en winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen waarmee wordt verwezen naar de
toelichting.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, waar nodig onder aftrek van een
voorziening voor het risico van oninbaarheid.
Schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
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.
Opbrengsten
Onder netto omzet wordt verstaan de opbrengst van levering van diensten onder aftrek van kortingen en
dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. Indien het resultaat van een transactie aangaande het
verlengen van een dienst betrouwbaar kan worden geschat en ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is,
wordt de opbrengst met betrekking tot die dienst verwerkt naar rato van de verrichte prestaties.
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, deels rekening houdend met een restwaarde. Op in de loop van het jaar
verkregen activa wordt naar tijdsgelang afgeschreven.
Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt berekend over het resultaat voor belastingen, waarbij rekening wordt gehouden
met fiscaal niet belaste baten en fiscaal niet aftrekbare lasten. Verschillen met acuut verschuldigde belastingen,
welke het gevolg zijn van afwijkende fiscale waarderingen van tijdelijke aard, worden via de voorziening voor
belastingen verantwoord.
Redutch en Univé Her maken per 6 september 2012 deel uit van de fiscale eenheid Coöperatie Univé U.A.
(hierna te noemen “Coöperatie Univé”).
De verrekening van een aandeel in de vennootschapsbelasting van de fiscale eenheid door Coöperatie Univé aan
de afzonderlijke maatschappijen, welke onderdeel zijn van de fiscale eenheid, vindt plaats als waren deze
maatschappijen zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.
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Toelichting op de balans voor resultaatbestemming per 31 december 2013
(x € 1.000)
ACTIVA
1. Liquide middelen
De liquide middelen zijn volledig direct opeisbaar.

PASSIVA
2. Eigen vermogen
Geplaatst
kapitaal

Stand per 1 januari
Resultaatverdeling vorig boekjaar
Resultaat boekjaar
Dividenduitkering
Stand per 31 december

Overige
reserves

Onverdeeld
resultaat

Totaal
2013

Totaal
2012

18
0
0
0

482
0
0
0

610
0
417
(610)

1.110
0
417
(610)

1.056
0
610
(556)

18

482

417

917

1.110

N.V. Univé Her, statutair en feitelijk gevestigd te Zwolle, bezit 100% van de aandelen van Redutch B.V. te Zwolle.
De verkrijgingprijs bedraagt € 18.
Niet in de balans opgenomen regelingen
Fiscale eenheid
Redutch B.V. maakt deel uit van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting samen met N.V. Univé Her, op grond
daarvan is de maatschappij hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.
Redutch B.V. maakt tezamen met Univé Her per 6 september 2012 voor de vennootschapsbelasting deel uit van
de fiscale eenheid Coöperatie Univé, op grond daarvan is de maatschappij hoofdelijk aansprakelijk voor de
belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.
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Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2013
(x € 1.000)
3. Netto omzet
Univé Her, de moedermaatschappij van Redutch B.V., maakt sinds september 2012 weer deel uit van de
Coöperatie Univé.
Passend bij de strategie van Univé heeft de directie van Univé Her in het najaar van 2013 besloten haar
dienstverlening uitsluitend te richten op de Univé-groep.
Dit betekent dat het merk Redutch per 1 januari 2014 verdwijnt en dat alle activiteiten ten behoeve van de Univé
organisatie vanaf deze datum worden uitgevoerd door Univé Her.
De impact van de afbouw van de Redutch-activiteiten voor niet-Univé klanten heeft voor 2014 een orde van
grootte van € 0,3 miljoen (omzet).
4. Bedrijfskosten

2013

Personeelskosten
Overige kosten

962
549

1.008
433

1.511

1.441

Het personeel is in dienst van Univé Services B.V. De relevante personeelskosten worden met behulp van een
kostenverdeelstaat aan Redutch B.V. doorbelast.
5. Belastingen
De effectieve belastingdruk over 2013 bedraagt 25% (2012: 25 %). Er zijn geen permanente verschillen.
Zwolle, 27 maart 2014
Bestuur

E.J.M . de Cooker MBA

ing. M.G.Spronk MBA re
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OVERIGE GEGEVENS
Statutaire regeling winstbestemming
Omtrent de winstbestemming is in artikel 18 van de statuten het volgende opgenomen:
1. De winst die in een boekjaar is behaald, staat ter beschikking van de algemene vergadering, Indien de
algemene vergadering niet voorafgaand aan of uiterlijk direct na het besluit tot vaststelling van de
jaarrekening een besluit neemt tot bestemming van de winst, zal de winst worden gereserveerd.
2. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
3. De algemene vergadering kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen op aandelen en/of tot
het doen van uitkeringen op aandelen ten laste van een reserve van de vennootschap. Ook de directie
kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen op aandelen.
4. Uitkeringen op aandelen zijn betaalbaar onmiddellijk na het besluit tot uitkering, tenzij in het besluit een
ander tijdstip is vastgesteld.
5. Uitkeringen op aandelen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste het bedrag van het uitkeerbare
eigen vermogen.
6. Bij de berekening van het bedrag van enige uitkering op aandelen, tellen de aandelen in haar kapitaal
die de vennootschap houdt, niet mee.

Bestemming van het resultaat 2013
Het bestuur stelt voor het resultaat over 2013 als volgt te bestemmen:

Uit te keren dividend aan N.V. Univé Her (voorstel)

417
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Balans per 31 december 2013
(voor resultaatbestemming, x € 1.000)
31-12-2013

31-12-2012

ACTIVA

Vorderingen
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Vennootschapsbelasting
Overlopende activa

Liquide middelen

Eigen vermogen
Overige reserves
Onverdeeld resultaat

(1)
1.823
220
58

(2)

1.553
180
79
2.101

1.812

14.548

13.780

16.649

15.592

(3)
8.167
275

Voorzieningen
Overige voorzieningen

(4)

Schulden
Schulden aan groepsmaatschappijen
Overlopende passiva

(5)

6.938
1.229
8.442

8.167

7.576

5.469

399
232
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1.624
332
631

1.956

16.649

15.592
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Winst- en verliesrekening over 2013
(x € 1.000)
Opbrengsten
Opbrengst schadebehandeling
Bedrijfskosten
Externe expertise- en behandelingskosten
Interne expertise-, behandelings-, en beheerskosten

Overige bedrijfskosten

24.226

(6)
(7)
(8)

600
(21.650)
(3.288)

(1.330)
(21.721)
886
(24.338)

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor
belastingen
Belastingen
Resultaat na belastingen

23.280

(112)

(22.165)
1.115

(9)

131

150

(11)

19
256

1.265
(36)

275

1.229
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt op 27 maart 2014. Alle bedragen in de jaarrekening zijn vermeld in duizenden
euro's, tenzij anders is aangegeven.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Univé Rechtshulp, statutair gevestigd te Zwolle, bestaan uit het verlenen van
rechtshulp, in de ruimste zin des woords aan:

degenen die daar recht op hebben krachtens een verzekering, gesloten bij een verzekeraar;

anderen, die zich daartoe tot de stichting wenden.
Onder verzekeraar wordt in de statuten verstaan een rechtshulpverzekeraar, die de feitelijke rechtshulpverlening
heeft overgedragen aan de stichting.
Groepsverhoudingen
De stichting maakt deel uit van een groep met Coöperatie Univé UA (hierna te noemen “Coöperatie Univé”) als
groepshoofd. De financiële gegevens van de stichting zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening van
Coöperatie Univé. In de geconsolideerde jaarrekening van Coöperatie Univé zijn naast Coöperatie Univé en haar
100% deelnemingen tevens de overige groepsmaatschappijen van de Coöperatie Univé opgenomen. De
geconsolideerde jaarrekening van Coöperatie Univé is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle.
Verbonden partijen
Alle groepsmaatschappijen van Coöperatie Univé en de partijen waarop een groepsmaatschappij van Coöperatie
Univé direct of indirect zeggenschap uitoefent, worden aangemerkt als verbonden partij van Coöperatie Univé.
Partijen, die direct of indirect zeggenschap uitoefenen op Coöperatie Univé of op één van haar
groepsmaatschappijen, worden eveneens aangemerkt als verbonden partij van Coöperatie Univé.
Alle transacties met verbonden partijen vinden plaats op basis van het 'at arms length'-principe.
Schattingswijziging voorziening schadebehandelingskosten intern
In de jaarrekening 2012 is deze voorziening geschat op basis van één jaar historie en afloop van lopende zaken
binnen een jaar na balansdatum. Met ingang van 2013 is de input van de berekening verfijnd qua methodiek (op
basis van afwikkelingsdriehoek) en historische gegevens (historie van vijf jaar). Het effect van deze
schattingswijziging op het resultaat 2013 bedraagt € 4.051 negatief.
Schattingswijziging voorziening schadebehandelingskosten extern
Met ingang van 2013 is door verfijning van de methodiek een deel van de expertisekosten in de berekening van
schadebehandelingskosten extern (op basis van afwikkelingsdriehoek) meegenomen in plaats van in de
berekening van de schadebehandelingskosten intern. Het effect van deze schattingswijziging op het resultaat
2013 bedraagt € 2.803 negatief.
Schattingswijziging voorziening verhaalsopbrengsten
Deze voorziening bevat het verwachte verhaal die Univé Rechtshulp nog verwacht te ontvangen op lopende
dossiers. In de jaarrekening 2012 is een prudentieafslag toegepast op het verwachte verhaal. Met ingang van
2013 is deze prudentieafslag komen te vervallen en resteert een ‘best estimate’ voor het werkelijk verwachte
verhaal. Het effect van deze schattingswijziging op het resultaat 2013 bedraagt € 1.282 positief.
Saldering
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend
indien en voor zover het juridisch mogelijk is om beide posten gesaldeerd en simultaan af te wikkelen en het
stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgemaakt conform BW 2 Titel 9 en Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De
geamortiseerde kostprijs benadert in de praktijk de nominale waarde vanwege het kortlopende en/of direct
opeisbare karakter van de betreffende activa en passiva. Waar dit afwijkt zal dit specifiek worden toegelicht.
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In de balans en winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen waarmee wordt verwezen naar de
toelichting.
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, waar nodig onder aftrek van een
voorziening voor mogelijke oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen 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 nominale waarde van de uitgaven die
naar verwachting noodzakelijk zijn om verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Overige voorzieningen
Voorziening schadebehandelingskosten
De voorziening voor interne en externe schadebehandelingskosten heeft betrekking op de per balansdatum nog
lopende zaken. De voorziening voor externe schadebehandelingskosten wordt actuarieel bepaald, uitgaande van
de externe kosten samenhangend met de afwerking van schadedossiers minus de dekking vanuit de opbrengsten
uit schadeverhaal. De voorziening voor interne schadebehandelingskosten wordt berekend aan de hand van de
op balansdatum onderhanden zijnde dossiers en de daarmee samenhangende inspanning van intern personeel.
Op de voorziening is de verwachte toekomstige verhaalsopbrengst in mindering gebracht. Ook deze is actuarieel
bepaald.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, wordt het resultaat bepaald op basis van historische kosten. Baten en lasten
worden zoveel mogelijk toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Opbrengsten
De opbrengst schadebehandeling heeft betrekking op opdrachten die in behandeling zijn genomen. Er bestaan
afzonderlijke tarieven voor de verschillende rechtsgebieden: Werk en Inkomen, Bestuursrecht, Verkeersschade,
Personenschade en Consument en Wonen.
Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt berekend over het resultaat voor belastingen, waarbij rekening wordt gehouden
met fiscaal niet belaste baten en fiscaal niet aftrekbare lasten. Eventuele verschillen met acuut verschuldigde
belastingen, welke het gevolg zijn van afwijkende fiscale waarderingen van tijdelijke aard, worden via de
voorziening voor belastingen verantwoord.
Voor eventuele voorwaartse verliescompensatie wordt een latente belastingvordering opgenomen voor zover het
waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee verliezen kunnen worden
gecompenseerd.
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Toelichting op de balans per 31 december 2013
(voor resultaatbestemming, x € 1.000)
ACTIVA
1. Vorderingen
Vorderingen op groepsmaatschappijen

31-12-2013

NV Univé Schade

31-12-2012

1.823

1.553

1.823

1.553

De vorderingen op groepsmaatschappijen bestaat uit de nog te factureren bedragen over december 2013 aan NV
Univé Schade. Deze bedragen worden maandelijks afgerekend.
2. Liquide middelen
De liquide middelen zijn volledig direct opeisbaar.

PASSIVA
3. Eigen vermogen

Overige
reserves

Stand per 1 januari
Resultaatverdeling vorig boekjaar
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december

Onverdeeld
resultaat

2013

6.938
1.229
0

0
0
275

6.938
1.229
275

6.938
0
1.229

8.167

275

8.442

8.167

De toename in het eigen vermogen per 31 december 2013 heeft betrekking op het resultaat ultimo boekjaar.
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4. Voorzieningen
Overige voorzieningen

Interne
dossierbe
handelings
kosten

Stand per 1 januari
Dotatie
Onttrekking
Vrijval
Stand per 31 december

Verhaal

Externe
dossierbe
handelings
kosten

Vrije
Advocaat
keuze

2013

2012

2.701
3.288
0
0

(9.969)
(11.371)
5.109
0

12.737
7.313
(1.236)
(2.604)

0
1.608
0
0

5.469
838
3.873
(2.604)

6.263
1.461
(341)
(1.914)

5.989

(16.231)

16.210

1.608

7.576

5.469

Vrije advocaatkeuze
Op 7 november 2013 heeft het Europese Hof van Justitie zich uitgesproken over de zogenaamde vrije
advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekeringen. Hierdoor kan een extra schadelast in de toekomst ontstaan. Deze
kosten zijn daarom ultimo 2013 meegenomen in de berekening van de voorziening.

5. Schulden
Overlopende passiva

31-12-2013

Nog te betalen externe kosten
Nog toe te wijzen verhaalontvangsten
Overige overlopende passiva

39
193
0
232
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13
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Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2013
(x € 1.000)
6. Externe expertise- en behandelingskosten

2013

Externe kosten (onder aftrek van verhaal)
Doorbelaste kosten Univé Expertise Services BV

2012

1.506
(906)

(204)
(1.126)

600

(1.330)

De externe expertise- en behandelingskosten bestaan uit de externe kosten van de behandeling van
schadedossiers, verminderd met de opbrengsten uit schadeverhaal.
7. Interne expertise-, behandelings-, en beheerskosten
Overige doorbelaste beheerskosten
Doorbelaste personeelskosten, inclusief inhuur

2013

2012

6.556
15.094

7.020
14.701

21.650

21.721

Dienstverbanden met werknemers worden gehouden door Univé Services BV. Personeels- en overige
beheerskosten worden doorbelast door groepsmaatschappijen.
Voor de informatie over de omvang en samenstelling van de honoraria per categorie van de accountantskosten
wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening in de jaarrekening van
Coöperatie Univé.
Voor een toelichting op de bezoldiging van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen wordt verwezen
naar de enkelvoudige winst- en verliesrekening in de jaarrekening van Coöperatie Univé.
8. Overige bedrijfskosten
Dit betreft de dotatie op de voorziening interne schadebehandelingskosten.
9. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

2013

Rente rekening-courant groepsmaatschappijen
Rente rekening-courant banken

2012

(3)
134

(4)
154

131

150

10. Belastingen
2013
Resultaat voor belastingen

2012
19

Belasting berekend tegen het vaste tarief vennootschapsbelasting van 25,0%
Mark-up
Totale winstbelasting ten laste van winst- en verliesrekening

(4)
260
256

De effectieve belastingdruk over 2013 bedraagt -12,8% (2012: 3,0 %). De afwijking ten opzichte van de
toepasselijke belastingdruk over 2013 van 25,0% wordt veroorzaakt door de toepassing van een interne
winstopslag en de progressiviteit in het vennootschapsbelastingtarief.
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Zwolle, 27 maart 2014
Coöperatie Univé U.A.
voor deze het Bestuur

drs. C.D. Hage (voorzitter)

mevr. mr. M. Tijssen (vice-voorzitter)

drs. R. van Dijk AAG

drs. C.P.J. Rombout

drs. H.H. Roozen RA

A. van Wincoop
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OVERIGE GEGEVENS
Statutaire regeling winstbestemming
Omtrent de winstbestemming is in de statuten niets vermeld.

Bestemming van het resultaat 2013
Het bestuur stelt voor het resultaat over 2013 als volgt te bestemmen:
Toevoeging aan de overige reserves

275
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het Bestuur van Stichting Univé Rechtshulp
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting Univé Rechtshulp te Zwolle
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de winst-en-verliesrekening
over 2013 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 stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het
resultaat getrouw dient weer te geven, 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 controle. Wij
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze
controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening
geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen
en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de
accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een
afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten
van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter
niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting.
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 stichting 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 Stichting Univé Rechtshulp per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met
Titel 9 Boek 2 BW.
Zwolle, 27 maart 2014
Ernst & Young Accountants LLP

w.g. J. Niewold RA
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Balans per 31 december 2013
(voor resultaatbestemming, x € 1.000)
31-12-2013

31-12-2012

ACTIVA
Vorderingen
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Vorderingen op handelsdebiteuren
Overlopende activa

Liquide middelen

(1)
787
6
4

(2)

674
588
372
797

1.634

581

1.044

1.378

2.678

31-12-2013

31-12-2012

PASSIVA
Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Agio
Overige reserves
Onverdeeld resultaat

(3)
18
500
1.320
(533)

18
500
1.831
(511)
1.305

Schulden
Schulden aan handelscrediteuren
Schulden aan groepsmaatschappijen
Overige belastingen en premies sociale verz.
Overige schulden
Overlopende passiva

1.838

(4)
0
0
4
69
0

200

63
227
166
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71
73

840

1.378

2.678
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Winst- en verliesrekening over 2013
(x € 1.000)

2013
Netto omzet
Omzet expertises
Bedrijfskosten
Expertisekosten
Overige bedrijfskosten
Doorberekende kosten

(5)
6.880

(6)

(1.138)
(718)
(5.732)

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor
belastingen
Belastingen
Resultaat na belastingen

2012

(1.494)
(779)
(9.477)
(7.588)

(11.750)

(708)

(678)

1
(3)

(7)
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4
(7)
(2)

(3)

(710)
177

(681)
170

(533)

(511)
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt op 27 maart 2014. Alle bedragen in de jaarrekening zijn vermeld in duizenden
euro's, tenzij anders is aangegeven.
De vennootschap is statutair gevestigd te Zwolle. De vennootschap heeft ten doel het samenwerken met haar
klanten, te weten verzekeraars, (semi)overheidsinstellingen, ondernemingen en particulieren, op het gebied van
risicobeheer, schademanagement en onderzoek in de ruimste zin van het woord, alsmede het uitvoeren van
recherchewerkzaamheden, het deelnemen, het voeren van beheer over, het financieren van andere
ondernemingen en vennootschappen, het stellen van zekerheid voor schulden van anderen, en al hetgeen
daarmede verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Groepsverhoudingen
De vennootschap maakt deel uit van een groep met Coöperatie Univé U.A. (hierna te noemen “Coöperatie
Univé”) als groepshoofd. De financiële gegevens van de vennootschap zijn verwerkt in de geconsolideerde
jaarrekening van Coöperatie Univé. De geconsolideerde jaarrekening van Coöperatie Univé is gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel te Zwolle.
In de geconsolideerde jaarrekening van Coöperatie Univé zijn naast Coöperatie Univé en haar 100%
deelnemingen tevens de overige groepsmaatschappijen van de Coöperatie Univé opgenomen. De
geconsolideerde jaarrekening van Coöperatie Univé is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle.
Verbonden partijen
Alle groepsmaatschappijen van Coöperatie Univé en de partijen waarop een groepsmaatschappij van Coöperatie
Univé direct of indirect zeggenschap uitoefent, worden aangemerkt als verbonden partij van Coöperatie Univé.
Partijen die direct of indirect zeggenschap uitoefenen op Coöperatie Univé of op één van haar
groepsmaatschappijen worden eveneens aangemerkt als verbonden partij van Coöperatie Univé.
Alle transacties met verbonden partijen vinden plaats op basis van het 'at arms length'-principe.
Saldering
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend
indien en voor zover het juridisch mogelijk is om beide posten gesaldeerd en simultaan af te wikkelen en het
stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.
Overdracht activiteiten
In het boekjaar 2013 zijn alle activiteiten van Univé Expertise Services B.V. deels overgedragen aan N.V. Univé
Schade en deels aan CED.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgemaakt conform BW 2 Titel 9 en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De
geamortiseerde kostprijs benadert in de praktijk de nominale waarde vanwege het kortlopende en/of direct
opeisbare karakter van de betreffende activa en passiva. Waar dit afwijkt zal dit specifiek worden toegelicht.
In de balans en winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen waarmee wordt verwezen naar de
toelichting.
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, waar nodig onder aftrek van een
voorziening voor mogelijke oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, wordt het resultaat bepaald op basis van historische kosten. Baten en lasten
worden zoveel mogelijk toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Netto-omzet
De netto-omzet betreft de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde diensten na aftrek van
kortingen en omzetbelasting. Indien slechts een gedeelte van de opdracht is uitgevoerd, wordt de opbrengst van
de dienst verwerkt naar rato van de in het boekjaar verrichte prestaties.
Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt berekend over het resultaat voor belastingen, waarbij rekening wordt gehouden
met fiscaal niet belaste baten en fiscaal niet aftrekbare lasten. Eventuele verschillen met acuut verschuldigde
belastingen, welke het gevolg zijn van afwijkende fiscale waarderingen van tijdelijke aard, worden via de
voorziening voor belastingen verantwoord. Univé Expertise Services BV maakt deel uit van de fiscale eenheid
Coöperatie Univé. De verrekening van een aandeel in de vennootschapsbelasting van de fiscale eenheid door
Coöperatie Univé aan de afzonderlijke maatschappijen, welke onderdeel zijn van de fiscale eenheid, vindt plaats
als waren deze maatschappijen zelfstandig belastingplichtig.
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Toelichting op de balans per 31 december 2013
(voor resultaatbestemming, x € 1.000)
ACTIVA
1. Vorderingen
Vorderingen op groepsmaatschappijen
De vorderingen op groepsmaatschappijen zijn vorderingen uit hoofde van de diensten, die Univé Expertise
Services B.V. verricht voor andere groepsmaatschappijen van Coöperatie Univé. Tevens bestaat dit uit
vorderingen in rekening-courant. Beide zijn kortlopend van aard.

2. Liquide middelen
De liquide middelen zijn volledig direct opeisbaar.

PASSIVA
3. Eigen vermogen
Geplaatst
kapitaal

Stand per 1 januari
Resultaatverdeling vorig boekjaar
Resultaat boekjaar
Uitgekeerd dividend
Stand per 31 december

Agio

Overige
reserves

Onverdeeld
resultaat

Totaal
2013

Totaal
2012

18
0
0
0

500
0
0
0

1.831
(511)
0
0

(511)
511
(533)
0

1.838
0
(533)
0

2.349
0
(511)
0

18

500

1.320

(533)

1.305

1.838

4. Schulden
Schulden aan groepsmaatschappijen
De schulden aan groepsmaatschappijen bestaan uit schulden in rekening-courant en zijn kortlopend van aard.
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting

31-12-2013

31-12-2012

4

166

Niet in de balans opgenomen regelingen
Fiscale eenheid
De vennootschap maakt deel uit van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met Coöperatie Univé.
Op grond daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als
geheel.
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Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2013
(x € 1.000)
5. Netto omzet
Omzet expertises

2013

Omzet expertises voor groepsmaatschappijen
Omzet expertises overige opdrachtgevers
Omzet expertises Regionale Univés
Mutatie onderhanden werk

2012

5.311
1.209
360
0
6.880

6. Doorberekende kosten

2013

Doorberekende personeelskosten
Overige doorberekende kosten

7.938
2.109
1.058
(33)
11.072

2012

4.264
1.468

6.573
2.904

5.732

9.477

Dienstverbanden met werknemers worden gehouden door Univé Services B.V.
De overige doorberekende kosten bestaan uit huisvestingskosten, ICT-kosten en overige beheerskosten die door
andere groepsmaatschappijen aan Univé Expertise Services B.V. worden doorbelast.
7. Belastingen
De effectieve belastingdruk over 2013 bedraagt 25% (2012: 25%). Er zijn geen permanente verschillen.
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Zwolle, 27 maart 2014
Coöperatie Univé U.A.
voor deze het Bestuur
drs. C.D. Hage (voorzitter)
mevr. mr. M. Tijssen (vice-voorzitter)
drs. R. van Dijk AAG
drs. C.P.J. Rombout
drs. H.H. Roozen RA
A. van Wincoop

206

Jaarrekening 2013 Univé Expertise Services B.V.

OVERIGE GEGEVENS
Statutaire regeling winstbestemming
Omtrent de winstbestemming is in artikel 31 van de statuten het volgende opgenomen:
1. de winst staat ter beschikking van de algemene vergadering;
2. uitkeringen kunnen slechts plaatshebben tot ten hoogste het uitkeerbare deel van het eigen vermogen;
3. uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is;
4. de algemene vergadering kan, met inachtneming van het dienaangaande in het tweede lid bepaalde,
besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen en tot uitkeringen ten laste van een reserve;
5. de vordering van de aandeelhouder tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren.

Bestemming van het resultaat 2013
Het bestuur stelt voor het resultaat over 2013 als volgt te bestemmen:
Onttrekking aan de overige reserves

(533)
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Balans per 31 december 2013
(voor resultaatbestemming, x € 1.000)

31-12-2013

31-12-2012

ACTIVA
Immateriële vaste activa

(1)

Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen

(2)

Vorderingen
Debiteuren
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Overige vorderingen
Overlopende activa

(3)

Liquide middelen

3.629

1.539

2.509

3.082

34.386
3.246
1.206
9.068

(4)

27.779
4.107
14.278
10.486
47.906

56.650

27.897

11.826

81.941

73.097

31-12-2013

31-12-2012

PASSIVA
Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Agio
Overige reserves
Onverdeeld resultaat

(5)
18
232
152
0

18
232
152
0
402

Voorzieningen
Voor pensioenen
Overige voorzieningen

402

(6)
101
7.290

2.524
6.366
7.391

Schulden
Schulden aan groepsmaatschappijen
Overige belastingen en premies sociale verz.
Overige schulden
Overlopende passiva

8.890

(7)
47.629
2.592
12.906
11.021

212

29.612
2.745
14.043
17.405
74.148

63.805

81.941

73.097
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Winst- en verliesrekening over 2013
(x € 1.000)

2013
Opbrengsten

(8)

Bedrijfskosten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten
Doorberekende kosten

(9)

2012
146.171

(98.540)
(3.110)
(64.145)
19.552

141.076

(85.239)
(2.317)
(72.780)
19.319
(146.243)

Bedrijfsresultaat

(72)

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor
belastingen
Belastingen
Resultaat na belastingen

(141.017)

88
(16)

(10)

213

59

111
(170)
72

(59)

0
0

0
0

0

0
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Kasstroomoverzicht 2013
(x € 1.000)
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2013
Kasstroom uit operationele activiteiten
Winst voor interest en belastingen

2012
(72)

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutatie overige voorzieningen
Mutatie kortlopende schulden
Mutatie overlopende passiva
Mutatie vorderingen
Mutatie overlopende activa

3.014
(1.499)
16.727
(6.384)
7.326
1.444

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

20.628
20.556

62
(16)

59

2.317
2.654
(35.671)
5.261
(15.075)
8.231

215
(170)
46

Kasstroom uit investerings- en
beleggingsactiviteiten
Investeringen en aankopen
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

(3.251)
(1.280)

45

(2.511)
(475)
(4.531)

Desinvesteringen, aflossingen en verkopen
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

0
0

(2.986)
0
0

0
Totaal kasstroom uit investerings- en
beleggingsactiviteiten

(4.531)

Mutatie liquide middelen

16.071

214

(32.283)
(32.224)

0
(2.986)
(35.165)

Jaarrekening 2013 Univé Services B.V.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt op 27 maart 2014. Alle bedragen in de jaarrekening zijn vermeld in duizenden
euro's, tenzij anders is aangegeven.
Activiteiten
De vennootschap is statutair gevestigd te Zwolle.
Het doel van de vennootschap zoals opgenomen in artikel 3 van de statuten luidt (onder meer): "Het fungeren als
werkorganisatie en facilitair bedrijf ten behoeve van de groep en/of de Regionale Univé’s, het daartoe in opdracht
van de groep en/of de Regionale Univé’s uitvoeren van werkzaamheden, het verlenen van diensten in het kader
van het facilitair bedrijf, het aangaan van arbeidsovereenkomsten, het inlenen van arbeidskrachten en het ter
beschikking stellen van arbeidskrachten aan de groep en/of de Regionale Univé’s.“
Groepsverhoudingen
De vennootschap maakt deel uit van een groep met Coöperatie Univé U.A. (hierna te noemen “Coöperatie
Univé”) als groepshoofd. De financiële gegevens van de vennootschap zijn verwerkt in de geconsolideerde
jaarrekening van Coöperatie Univé. In de geconsolideerde jaarrekening van Coöperatie Univé zijn naast
Coöperatie Univé en haar 100% deelnemingen tevens de overige groepsmaatschappijen van de Coöperatie
opgenomen. De geconsolideerde jaarrekening van Coöperatie Univé is gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te Zwolle.
Verbonden partijen
Alle groepsmaatschappijen van Coöperatie Univé en de partijen waarop een groepsmaatschappij van Coöperatie
Univé direct of indirect zeggenschap uitoefent, worden aangemerkt als verbonden partij van Coöperatie Univé
UA. Partijen die direct of indirect zeggenschap uitoefenen op Coöperatie Univé of op één van haar
groepsmaatschappijen worden eveneens aangemerkt als verbonden partij van Coöperatie Univé.
Alle transacties met verbonden partijen vinden plaats op basis van het 'at arms length'-principe.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgemaakt conform BW 2 Titel 9 en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.
Saldering
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend
indien en voor zover het juridisch mogelijk is om beide posten gesaldeerd en simultaan af te wikkelen en het
stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De
geamortiseerde kostprijs benadert in de praktijk de nominale waarde, vanwege het kortlopende en/of direct
opeisbare karakter van de betreffende activa en passiva. Waar dit afwijkt zal dit specifiek worden toegelicht.
In de balans en winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen waarmee wordt verwezen naar de
toelichting.
Immateriële vaste activa
Een immaterieel actief wordt in de balans opgenomen als:

het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die een actief in zich bergt, zullen
toekomen aan de Univé Services B.V.; en

de kosten van het actief betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.
Uitgaven inzake een immaterieel actief die niet aan de voorwaarden voor activering voldoen, worden rechtstreeks
in de winst- en verliesrekening verantwoord.
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Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom
De concessies, vergunningen en intellectuele eigendommen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde
verminderd met lineair bepaalde afschrijving op basis van de geschatte economische levensduur, dan wel lagere
realiseerbare waarde.
Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Andere vaste bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs verminderd met lineair bepaalde
afschrijving op basis van de geschatte economische levensduur, dan wel lagere realiseerbare waarde.
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, waar nodig onder aftrek van een
voorziening voor mogelijke oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Eigen vermogen
Agio
De kapitaalstorting die de nominale waarde van het kapitaal te boven gaat of de storting door een aandeelhouder,
in een ander geval dan de uitgifte van aandelen, wordt onder agio verantwoord.
Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen 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 nominale waarde, tenzij anders
vermeld.
Voor pensioenen
Pensioenverplichtingen worden op de balans opgenomen indien en voor zover er op balansdatum een
verplichting bestaat jegens de pensioenuitvoerder of de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen
de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting nodig zijn om de verplichtingen af te wikkelen. De
voorziening heeft een overwegend kortlopend karakter.
Overige voorzieningen
Voorziening in verband met toekomstige jubilea kosten
Deze voorziening is gevormd ten behoeve van mogelijke verplichtingen aan medewerkers in verband met
uitkeringen inzake jubilea (CAO) gedurende de periode dat men mogelijk werkzaam zal zijn. Deze voorziening
wordt tegen contante waarde opgenomen gebaseerd op actuariële grondslagen en heeft een overwegend
langlopend karakter.
Ziektekostenvoorziening
Deze voorziening is gevormd ten behoeve van de bijdrage in de ziektekostenverzekering die aan
gepensioneerde medewerkers wordt verstrekt. Deze voorziening is gevormd voor gepensioneerden maar ook
voor actieve medewerkers. Deze voorziening wordt tegen contante waarde opgenomen gebaseerd op actuariële
grondslagen en heeft een overwegend langlopend karakter.
Reorganisatievoorziening
Deze voorziening is gevormd ten behoeve van de reorganisatie. De voorziening wordt tegen contante waarde
gewaardeerd en heeft een kortlopend karakter.
Overige voorzieningen
De overige voorzieningen worden in de balans opgenomen wanneer een wettelijke of feitelijke verplichting, die op
betrouwbare wijze kan worden ingeschat, ontstaat als gevolg van een gebeurtenis in het verleden en het
waarschijnlijk is dat een uitstroom van economische voordelen nodig zal zijn om de verplichting af te wikkelen. De
voorziening wordt gewaardeerd tegen contante waarde als het effect van de tijdswaarde van geld materieel is. De
dan gehanteerde discontovoet wordt gebaseerd op het rendement van hoogwaardige ondernemingsobligaties per
balansdatum. De overige voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.
Er is geen voorziening getroffen voor arbeidsongeschiktheid. Dit risico is elders verzekerd.
Bij de voorzieningen die tegen contante waarde worden gewaardeerd, wordt de toeneming van de boekwaarde
als gevolg van het verloop in tijd verantwoord als dotatie aan de voorziening.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, wordt het resultaat bepaald op basis van historische kosten. Baten en lasten
worden zoveel mogelijk toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Opbrengsten
Onder de opbrengsten wordt verstaan de aan groepsmaatschappijen doorbelaste bedragen.
Kosten algemeen
De kosten worden bepaald met in achtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het
opnemen van voorzieningen.
Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt berekend over het resultaat voor belastingen, waarbij rekening wordt gehouden
met fiscaal niet belaste baten en fiscaal niet aftrekbare lasten. Eventuele verschillen met acuut verschuldigde
belastingen, welke het gevolg zijn van afwijkende fiscale waarderingen van tijdelijke aard, worden via de
voorziening voor belastingen verantwoord. De voorziening voor latente belastingen is opgenomen in de
jaarrekening van Coöperatie Univé, het hoofd van de fiscale eenheid waartoe Univé Services B.V. behoort.
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Toelichting op de balans per 31 december 2013
(voor resultaatbestemming, x € 1.000)
ACTIVA
1. Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa bestaan uit concessies, vergunningen en intellectuele eigendommen. Het verloop
hiervan is als volgt:
2013
Boekwaarde per 1 januari
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Mutaties
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december
Boekwaarde per 31 decemb er
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

2012

3.805
(2.266)
1.539

1.211
(996)
215

3.251
0
(1.161)
3.629

2.511
0
(1.187)
1.539

7.057
(3.428)
3.629

3.805
(2.266)
1.539

De in 2012 geheel afgeschreven activa zijn niet meer opgenomen in de aanschafwaardes en cumulatieve
afschrijvingen per 1 januari 2013.
De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn als volgt:
- Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom

14,3-33,3%

2. Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit ‘andere vaste bedrijfsmiddelen’. De ontwikkeling van de waarde hiervan
was:
Verbouw ingen /
installaties
pand

Boekwaarde per 1 januari
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Mutaties
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december
Boekwaarde per 31 decemb er
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Inventaris

ICThardw are

Totaal
2013

Totaal
2012

3.323
(1.860)
1.463

4.051
(2.602)
1.449

375
(205)
170

7.749
(4.667)
3.082

7.287
(3.550)
3.737

126
0
(968)
621

72
0
(633)
888

1.082
0
(252)
1.000

1.280
0
(1.853)
2.509

475
0
(1.130)
3.082

3.449
(2.828)
621

4.123
(3.235)
888

1.457
(457)
1.000

9.029
(6.520)
2.509

7.749
(4.667)
3.082
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De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn als volgt:
- Machines en installaties
- Inventaris
- Computerapparatuur

10%
10% - 12,5%
25%

3. Vorderingen

Vordering uit hoofde van de distributieovereenkomst VGZ
Overige vorderingen

31-12-2013

31-12-2012

1.206
0
1.206

13.953
325
14.278

4. Liquide middelen
De liquide middelen zijn volledig direct opeisbaar.

PASSIVA
5. Eigen vermogen
Geplaatst
kapitaal

Stand per 1 januari
Resultaatverdeling vorig boekjaar
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december

Agio

Overige
reserves

Onverdeeld
resultaat

Totaal
2013

Totaal
2012

18
0
0

232
0
0

152
0
0

0
0
0

402
0
0

402
0
0

18

232

152

0

402

402

6. Voorzieningen
Pensioenen
Pensioenen

Stand per 1 januari
Overdracht voorziening van VGZ
Dotatie
Onttrekking
Vrijval

1.738
0
523
(33)
(2.228)

Stand per 31 december

0

VUT

786
0
10
(682)
(13)
101

Totaal
2013

Totaal
2012

2.524
0
533
(715)
(2.241)
101

Univé Services B.V. is met haar medewerkers pensioenregelingen op basis van vaste toezeggingen
overeengekomen. De pensioenregeling heeft betrekking op alle medewerkers en leidt tot vergoedingen die
gebaseerd zijn op het salaris en het aantal dienstjaren van medewerkers op hun pensioengerechtigde leeftijd.
De dekkingsgraad van het pensioenfonds SBZ op basis van de Ultimate Forward Rate (UFR) bedraagt 115% per
22 januari 2014.
De vrijval van de voorziening voor pensioenen heeft betrekking op de voorwaardelijke indexatie per 1-1-2013 en
1-1-2014.
De voorziening uit hoofde van VUT betreft een voorziening voor van VGZ overgekomen medewerkers. De VUT
rechten zijn in 2013 gedeeltelijk afgekocht. De opgenomen waarde komt naar verwachting overeen met de
verwachte afkoopwaarde van de nog niet afgekochte VUT rechten.
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688
(496)
0
2.524
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Overige voorzieningen
Toekomstige jubilea

Stand per 1 januari
Overdracht voorz. naar VGZ
Overdracht voorz. van VGZ
Dotatie
Onttrekking
Vrijval
Stand per 31 december

Hypotheekkorting

Reorganisatie

Ziektekosten

Totaal
2013

Totaal
2012

2.009
0
0
303
(153)
(147)

851
0
0
0
(114)
(84)

0
0
0
2.969
(1.573)
0

3.506
0
0
248
(51)
(474)

6.366
0
0
3.520
(1.891)
(705)

4.690
(621)
72
2.602
(319)
(58)

2.012

653

1.396

3.229

7.290

6.366

Univé Services B.V. verstrekt vergoedingen aan bepaalde niet-actieve en gepensioneerde medewerkers. Deze
vergoedingen hebben voornamelijk betrekking op ziektekostenpremies en rentekortingen van gepensioneerde
medewerkers en regelingen voor voormalige medewerkers.
De reorganisatievoorziening is gevormd ten behoeve van de reorganisatie.
De overige voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.
7. Schulden

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Loonheffing

Overige schulden
Crediteuren
Andere schulden

31-12-2013

31-12-2012

(44)
2.636
2.592

113
2.632
2.745

5.624
7.282
12.906

Niet in de balans opgenomen regelingen
Garanties
De afgegeven garantie(s) ten behoeve van derden bedraagt per 31 december 2013 € 0,6 miljoen. Dit is een
garantie in het kader van de aangegane erfpachtovereenkomst
Fiscale eenheid
De vennootschap maakt deel uit van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met Coöperatie Univé.
Op grond daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als
geheel.
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Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2013
(x € 1.000)
8. Opbrengsten

Adm.- en beheerskostenverg. groepsmaatschappijen

2013

2012

146.171

141.076

De administratie- en beheersvergoeding betreffen de kosten inzake het voeren van beheer die zijn toegerekend
aan groepsmaatschappijen binnen Univé.
9. Bedrijfskosten
Personeelskosten

2013

Salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Opleiding- en studiekosten
Kosten uitzendkrachten
Reis- en verblijfkosten
Overige personeelskosten
Dotatie / (onttrekking) personele voorzieningen (per saldo)

2012

52.945
7.905
5.674
1.001
24.920
3.683
1.271
97.399
1.141

48.328
7.430
6.776
674
17.425
3.653
957
85.243
(4)

98.540

85.239

Ultimo 2013 bedroeg het aantal medewerkers, herrekend op fulltime basis 984. Het gemiddeld aantal
medewerkers, herrekend op fulltime basis, bedraagt in 2013: 1.003 (2012: 947). Het aantal medewerkers betreft
de interne en de externe medewerkers die in de lijn werken. Daarnaast zijn er ook externe medewerkers die in
projecten werken.
Voor de informatie over de omvang en samenstelling van de honoraria per categorie van de accountantskosten
wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening in de jaarrekening van
Coöperatie Univé.
Bezoldiging
Coöperatie Univé wordt bestuurd door een zogenoemd one tier board met uitvoerende en niet-uitvoerende
bestuurders. N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her hebben een eigen directie. In de onderstaande tabel zijn de
bestuurdersbeloningen van het bestuur van Coöperatie Univé en de directie van N.V. Univé Schade en N.V.
Univé Her opgenomen.
2013
2012

Uitvoerende bestuurders/directie
Niet-uitvoerende bestuurders/RvC

1.143
180
1.323
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Afschrijvingen

2013

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

Overige bedrijfskosten

1.247
1.863

1.187
1.130

3.110

2.317

2013

Doorbelasting dienstverlening VGZ
Overige bedrijfskosten

2012

2012

17.983
46.162

32.874
39.906

64.145

72.780

De overige bedrijfskosten betreffen voornamelijk huisvestingskosten, ICT-kosten en andere kantoorkosten.
Doorberekende kosten

2013

Bijdragen Regionale Univé's

(19.552)

10. Belastingen
Doordat het resultaat als gevolg van doorbelastingen naar andere groepsmaatschappijen nihil is, is er geen
belastingdruk berekend.
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Toelichting op het kasstroomoverzicht 2013
(x € 1.000)
Algemene grondslagen
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
Onder de kasstroom uit operationele activiteiten zijn de ontvangsten uit hoofde van de administratie- en
beheerskostenvergoedingen van groepsmaatschappijen opgenomen alsmede de doorberekende kosten aan
derden. Daarnaast zijn hieronder de betaalde personeels- en overige bedrijfskosten opgenomen.
Kasstromen uit hoofde van aan- en verkopen van materiële en immateriële vaste activa zijn opgenomen onder de
kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten.

Liquide middelen per 31 december 2012
Mutatie liquide middelen in 2013

11.826
16.071

Liquide middelen per 31 december 2013

27.897
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Zwolle, 27 maart 2014
Coöperatie Univé U.A.
voor deze het Bestuur
drs. C.D. Hage (voorzitter)

mevr. mr. M. Tijssen (vice-voorzitter)

drs. R. van Dijk AAG

drs. C.P.J. Rombout

drs. H.H. Roozen RA

A. van Wincoop
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OVERIGE GEGEVENS
Statutaire regeling winstbestemming
Omtrent de winstbestemming is in artikel 18.1 van de statuten het volgende opgenomen:
De winst die in een boekjaar is behaald, staat ter beschikking van de algemene vergadering. Indien de algemene
vergadering niet voorafgaand aan of uiterlijk direct na het besluit tot vaststelling van de jaarrekening een besluit
neemt tot bestemming van de winst, zal de winst worden gereserveerd.

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2012
De jaarrekening 2012 is vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 6 mei 2013.
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het
daartoe gedane voorstel.

Bestemming van het resultaat 2013
Het bestuur stelt voor het resultaat over 2013 als volgt te bestemmen:

Toevoeging aan de overige reserves

0
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en het Bestuur van Univé Services B.V.
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2013 van Univé Services B.V. te Zwolle gecontroleerd.
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de winst-en-verliesrekening over 2013 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 vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en
het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, 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 controle. Wij
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze
controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening
geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen
en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de
accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een
afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten
van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter
niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de
vennootschap. 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 vennootschap 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 Services B.V. per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 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 jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.
Zwolle, 27 maart 2014
Ernst & Young Accountants LLP

w.g. J. Niewold RA

226

Univé Bedrijfsontwikkeling B.V.
Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2013 Univé Bedrijfsontwikkeling B.V.

INHOUDSOPGAVE

JAARREKENING UNIVÉ BEDRIJFSONTWIKKELING B.V. ................................................................................229
Balans per 31 december 2013 ........................................................................................................................230
Winst- en verliesrekening over 2013 ...............................................................................................................231
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling........................................................................................232
Toelichting op de balans voor resultaatbepaling per 31 december 2013 ........................................................234
Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2013 ...................................................................................235
OVERIGE GEGEVENS ........................................................................................................................................236
Statutaire regeling winstbestemming ..............................................................................................................236
Bestemming van het resultaat 2013................................................................................................................236

228

Jaarrekening 2013 Univé Bedrijfsontwikkeling B.V.

JAARREKENING UNIVÉ BEDRIJFSONTWIKKELING B.V.

229

Jaarrekening 2013 Univé Bedrijfsontwikkeling B.V.

Balans per 31 december 2013
(voor resultaatbestemming, x € 1.000)
31-12-2013

31-12-2012

ACTIVA
Financiële vaste activa
Deelnemingen

(1)

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

(2)

150

0

0

370

57

10

473

142

680

522

31-12-2013

31-12-2012

PASSIVA
Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Agio
Overige reserves
Onverdeeld resultaat

(3)
18
1.201
(1.117)
424

Voorzieningen
Overige voorzieningen
Schulden
Schulden aan groepsmaatschappijen
Omzetbelasting
Overlopende passiva

18
1.201
(1.230)
113
526

102

0

0

0
0
154

230

51
1
368
154

420

680

522
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Winst- en verliesrekening over 2013
(x € 1.000)

2013
Opbrengsten
Bedrijfskosten
Kosten uitbesteed werk / andere externe kosten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor
belastingen
Belastingen
Aandeel in het resultaat van deelnemingen

(4)

Resultaat na belastingen
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2012
47

50

(52)

(51)

(5)

(1)

370

152

365
(91)
150

151
(38)
0

424

113
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt op 27 maart 2014. Alle bedragen in de jaarrekening zijn vermeld in duizenden
euro's, tenzij anders is aangegeven.
Groepsverhoudingen
De vennootschap maakt deel uit van een groep met Coöperatie Univé UA (hierna te noemen “Coöperatie Univé”)
als groepshoofd. De financiële gegevens van de vennootschap zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening
van Coöperatie Univé. De geconsolideerde jaarrekening van Coöperatie Univé is gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te Zwolle. In de geconsolideerde jaarrekening van Coöperatie Univé zijn naast Coöperatie Univé en
haar 100% deelnemingen tevens de overige groepsmaatschappijen van Coöperatie Univé opgenomen.
Verbonden partijen
Alle groepsmaatschappijen van Coöperatie Univé en de partijen waarop een groepsmaatschappij van Coöperatie
Univé direct of indirect zeggenschap uitoefent, worden aangemerkt als verbonden partij van Univé
Bedrijfsontwikkeling B.V. Partijen die direct of indirect zeggenschap uitoefenen op Coöperatie Univé of één van
haar groepsmaatschappijen worden eveneens aangemerkt als verbonden partij van Coöperatie Univé. Alle
transacties met verbonden partijen vinden plaats op basis van het ‘at arms length’-principe.
Saldering
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen, uitsluitend
indien en voor zover het juridisch mogelijk is om beide posten gesaldeerd en simultaan af te wikkelen en het
stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgemaakt conform Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de stellige uitspraken van
de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De
geamortiseerde kostprijs benadert in de praktijk de nominale waarde, vanwege het kortlopende en/of direct
opeisbare karakter van de betreffende activa en passiva. Waar dit afwijkt zal dit specifiek worden toegelicht.
In de balans en winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen waarmee wordt verwezen naar de
toelichting.
Financiële vaste activa
Deelnemingen worden gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde, tenzij geen invloed van betekenis op het
zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend. Indien in een deelneming geen invloed van betekenis op het
financiële en zakelijke beleid wordt uitgeoefend, dan wordt de deelneming gewaardeerd tegen de reële waarde.
Indien de waarde van een niet geconsolideerde deelneming die op netto vermogenswaarde wordt gewaardeerd
negatief wordt, wordt voor het aandeel in die deelneming alleen een voorziening gevormd indien en voor zover er
een verplichting bestaat om de deelneming in staat te stellen haar schulden te betalen. Indien er geen feitelijke
verplichting bestaat, wordt de deelneming niet verder afgewaardeerd dan tot nihil.
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, waar nodig onder aftrek van een
voorziening voor mogelijke oninbaarheid.
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Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Langlopende schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één
jaar. De op korte termijn (binnen één jaar) verschuldigde aflossingen worden opgenomen onder de kortlopende
schulden.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, wordt het resultaat bepaald op basis van historische kosten. Baten en lasten
worden zoveel mogelijk toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Aandeel in het resultaat van niet-geconsolideerde ondernemingen
Resultaten van niet-geconsolideerde deelnemingen zijn verantwoord overeenkomstig de netto
vermogenswaardemethode. Voor zover niet op netto vermogenswaarde wordt gewaardeerd, betreft het resultaat
de in het boekjaar ontvangen dividenden.
Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt berekend over het resultaat voor belastingen, waarbij rekening wordt gehouden
met fiscaal niet belaste baten en fiscaal niet aftrekbare lasten. Eventuele verschillen met acuut verschuldigde
belastingen, welke het gevolg zijn van afwijkende fiscale waarderingen van tijdelijke aard, worden via de
voorziening voor belastingen verantwoord.
Univé Bedrijfsontwikkeling B.V. maakt deel uit van de fiscale eenheid Coöperatie Univé. De verrekening van een
aandeel in de vennootschapsbelasting van de fiscale eenheid door Coöperatie Univé aan de afzonderlijke
maatschappijen, welke onderdeel zijn van de fiscale eenheid, vindt plaats als waren deze maatschappijen
zelfstandig belastingplichtig.
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Toelichting op de balans voor resultaatbepaling per 31 december 2013
(x € 1.000)
ACTIVA
1. Financiële vaste activa
Deelnemingen

2013

Boekwaarde per 1 januari
Aandeel resultaat ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Herwaardering
Boekwaarde per 31 december

0
0
150
150

2012
501
(501)
0
0

De post deelnemingen bevat de volgende deelnemingen waarbij invloed van betekenis op het zakelijke en
financiële beleid wordt uitgeoefend:
Belang
Vestigingsplaats

- Transparant Facilities B.V.

Arnhem

47,47%

Er bestaan geen verplichtingen tot bijstorting boven het oorspronkelijk ingebrachte kapitaal.
Begin 2014 zal de deelneming in Transparant Facilities B.V. in zijn geheel worden verkocht aan VGZ.
De overeengekomen verkoopprijs bedraagt € 150. Derhalve is de waardering van de deelneming per ultimo 2013
aangepast aan deze verkoopwaarde.
2. Liquide middelen
De liquide middelen zijn volledig direct opeisbaar.

PASSIVA
3. Eigen vermogen
Geplaatst
kapitaal

Stand per 1 januari
Resultaatverdeling vorig boekjaar
Resultaat boekjaar
Agiostorting
Stand per 31 december

Agio

Overige
reserves

Onverdeeld
resultaat

Totaal
2013

Totaal
2012

18
0
0
0

1.201
0
0
0

(1.230)
113
0
0

113
(113)
424
0

102
0
424
0

(761)
0
113
750

18

1.201

(1.117)

424

526

102

Niet in de balans opgenomen regelingen
Verplichtingen uit hoofde van dienstverleningsovereenkomsten
In samenhang met de juridische verzelfstandiging van Univé is met UVIT (nu: Coöperatie VGZ) een
raamovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het tijdelijk leveren van een aantal
stafactiviteiten en diensten. Het betreft stafactiviteiten en diensten die voor de juridische verzelfstandiging
gezamenlijk werden uitgevoerd. In de overeenkomst is vastgelegd dat afbouw hiervan in de loop van 2012 en
2013 zal plaatsvinden en dat de kosten die hiervoor in rekening worden gebracht gebaseerd zijn op de werkelijke
kosten van dienstverlening.
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Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2013
(x € 1.000)
Personeelsleden
Bij de vennootschap waren in 2013 geen werknemers werkzaam.
4. Belastingen
De effectieve belastingdruk over 2013 bedraagt 17,7% (2012: 25,1 %). Het verschil wordt veroorzaakt door de
toepassing van de deelnemingsvrijstelling.

Zwolle, 27 maart 2014
Coöperatie Univé U.A.
voor deze het Bestuur

drs. C.D. Hage (voorzitter)

mevr. mr. M. Tijssen (vice-voorzitter)

drs. R. van Dijk AAG

drs. C.P.J. Rombout

drs. H.H. Roozen RA

A. van Wincoop
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OVERIGE GEGEVENS
Statutaire regeling winstbestemming
Omtrent de winstbestemming is in artikel 31 van de statuten het volgende opgenomen:
1. de winst staat ter beschikking van de algemene vergadering;
2. uitkeringen kunnen slechts plaatshebben tot ten hoogste het uitkeerbare deel van het eigen vermogen;
3. uitkering van de winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is;
4. de algemene vergadering kan, met inachtneming van het dienaangaande in het tweede lid
bepaalde,besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen en tot uitkeringen ten laste van een reserve;
5. de vordering van de aandeelhouder tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren.

Bestemming van het resultaat 2013
Het bestuur stelt voor het resultaat over 2013 als volgt te bestemmen:

Toevoeging aan de overige reserves

424

236

Univé Juridische Service B.V.
Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2013 Univé Juridische Service B.V.

INHOUDSOPGAVE

JAARREKENING UNIVÉ JURIDISCHE SERVICE B.V. .......................................................................................239
Balans per 31 december 2013 ........................................................................................................................240
Winst- en verliesrekening over 2013 ...............................................................................................................241
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling........................................................................................242
Toelichting op de balans per 31 december 2013 ............................................................................................244
Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2013 ...................................................................................245
OVERIGE GEGEVENS ........................................................................................................................................247
Statutaire regeling winstbestemming ..............................................................................................................247
Bestemming van het resultaat 2013................................................................................................................247

238

Jaarrekening 2013 Univé Juridische Service B.V.

JAARREKENING UNIVÉ JURIDISCHE SERVICE B.V.

239

Jaarrekening 2013 Univé Juridische Service B.V.

Balans per 31 december 2013
(voor resultaatbestemming, x € 1.000)
31-12-2013

31-12-2012

ACTIVA
Vorderingen
Debiteuren
Overlopende activa

Liquide middelen

16
74

(1)

14
22
90

36

119

58

209

94

31-12-2013

31-12-2012

18
(590)
77

18
(427)
(163)

PASSIVA
Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Overige reserves
Onverdeeld resultaat

(2)

Voorzieningen
Overige voorzieningen

(3)

Schulden
Schulden aan groepsmaatschappijen
Omzetbelasting
Overlopende passiva

(4)

(495)

(572)

17

14

656
17
14

240

628
13
11
687

652

209

94
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Winst- en verliesrekening over 2013
(x € 1.000)
2013
Netto omzet
Bedrijfskosten
Kosten van uitbesteed w erk en andere externe kosten

(5)

393

247

(6)

(288)

(462)

105

(215)

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor
belastingen
Belastingen

2012

(7)

Resultaat na belastingen

241

(2)

(3)

103
(26)

(218)
55

77

(163)
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt op 27 maart 2014. Alle bedragen in de jaarrekening zijn vermeld in duizenden
euro's, tenzij anders is aangegeven.
Activiteiten
De vennootschap is statutair gevestigd te Arnhem.
De vennootschap heeft ten doel:
1. Het verlenen van rechtshulp en andere ondersteunend diensten van juridische aard, in het bijzonder aan
verzekerden bij de maatschappijen deel uitmakend van de Univé-groep, anders dan uit hoofde van door
die verzekerden bij zodanig maatschappij gesloten rechtsbijstandsverzekering;
2. Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede
het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook;
3. Het verstrekken en aangaan van geldleningen, het verkrijgen, het vervreemden en bezwaren van
registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen, en het verrichten van
alle verder handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.
Groepsverhoudingen
De vennootschap maakt deel uit van een groep met Coöperatie Univé UA (hierna te noemen “Coöperatie Univé”)
als groepshoofd. De financiële gegevens van de vennootschap zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening
van Coöperatie Univé. De geconsolideerde jaarrekening van Coöperatie Univé is gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te Zwolle.
In de geconsolideerde jaarrekening van Coöperatie Univé zijn naast Coöperatie Univé en haar 100%
deelnemingen tevens de overige groepsmaatschappijen van de Coöperatie Univé opgenomen. De
geconsolideerde jaarrekening van Coöperatie Univé is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle.
Verbonden partijen
Alle groepsmaatschappijen van Coöperatie Univé en de partijen waarop een groepsmaatschappij van Coöperatie
Univé direct of indirect zeggenschap uitoefent, worden aangemerkt als verbonden partij van Coöperatie Univé.
Partijen die direct of indirect zeggenschap uitoefenen op Coöperatie Univé of op één van haar
groepsmaatschappijen worden eveneens aangemerkt als verbonden partij van Coöperatie Univé.
Alle transacties met verbonden partijen vinden plaats op basis van het 'at arms length'-principe.
Saldering
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend
indien en voor zover het juridisch mogelijk is om beide posten gesaldeerd en simultaan af te wikkelen en het
stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.
Overdracht activiteiten
De activiteiten en lopende dossiers zijn overgedragen aan CED.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgemaakt conform BW 2 Titel 9 en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De
geamortiseerde kostprijs benadert in de praktijk de nominale waarde, vanwege het kortlopende en/of direct
opeisbare karakter van de betreffende activa en passiva. Waar dit afwijkt zal dit specifiek worden toegelicht.
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, waar nodig onder aftrek van een
voorziening voor mogelijke oninbaarheid.
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Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, wordt het resultaat bepaald op basis van historische kosten. Baten en lasten
worden zoveel mogelijk toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Netto-omzet
De netto-omzet betreft de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde goederen en diensten na
aftrek van kortingen en omzetbelasting.
Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt berekend over het resultaat voor belastingen, waarbij rekening wordt gehouden
met fiscaal niet belaste baten en fiscaal niet aftrekbare lasten. Eventuele verschillen met acuut verschuldigde
belastingen, welke het gevolg zijn van afwijkende fiscale waarderingen van tijdelijke aard, worden via de
voorziening voor belastingen verantwoord.
Univé Juridische Service BV maakt deel uit van de fiscale eenheid Coöperatie Univé. De verrekening van een
aandeel in de vennootschapsbelasting van de fiscale eenheid door Coöperatie Univé aan de afzonderlijke
maatschappijen, welke onderdeel zijn van de fiscale eenheid, vindt plaats als waren deze maatschappijen
zelfstandig belastingplichtig.
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Toelichting op de balans per 31 december 2013
(voor resultaatbestemming, x € 1.000)
ACTIVA
1. Liquide middelen
De liquide middelen zijn volledig direct opeisbaar.

PASSIVA
2. Eigen vermogen
Geplaatst
kapitaal

Stand per 1 januari
Resultaatverdeling vorig boekjaar
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december

Overige
reserves

Onverdeeld
resultaat

Totaal
2013

Totaal
2012

18
0
0

(427)
(163)
0

(163)
163
77

(572)
0
77

(409)
0
(163)

18

(590)

77

(495)

(572)

3. Voorzieningen
Schadebehandelingskosten extern

2013

Stand per 1 januari
Dotatie
Stand per 31 december

14
3
17

4. Schulden
Schulden aan groepsmaatschappijen
De schulden aan groepsmaatschappijen betreffen saldi in rekening-courant met Univé Services BV en Univé
Expertise Services BV.

Niet in de balans opgenomen regelingen
Fiscale eenheid
De vennootschap maakt deel uit van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting van
Coöperatie Univé. Op grond daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de
fiscale eenheid als geheel.
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9
5
14
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Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2013
(x € 1.000)
5. Netto omzet

2013

Opbrengst juridische advisering
Opbrengst activiteiten inzake schadeverhaal

2012

205
188

92
155

393

247

Personeelsleden
Bij de vennootschap waren in 2013 geen werknemers werkzaam.
6. Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

Kosten van uitbesteed werk aan groepsmaatschappijen
Overige kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

2013
248
40

431
31

288

462

De Kosten van uitbesteed werk aan groepsmaatschappijen betreffen kosten van diensten door Stichting Univé
Rechtshulp en Univé Expertise Services BV welke beide deel uitmaken van Coöperatie Univé.
7. Belastingen
De effectieve belastingdruk over 2013 bedraagt 25% (2012: 25%). Er zijn geen permanente verschillen.
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Zwolle, 27 maart 2014
Coöperatie Univé U.A.
voor deze het Bestuur
drs. C.D. Hage (voorzitter)
mevr. mr. M. Tijssen (vice-voorzitter)
drs. R. van Dijk AAG
drs. C.P.J. Rombout
drs. H.H. Roozen RA
A. van Wincoop
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OVERIGE GEGEVENS
Statutaire regeling winstbestemming
Omtrent de winstbestemming is in artikel 20 van de statuten het volgende opgenomen:
1. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering
2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare
winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde
deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
3. Uitkering van winst geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
4. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal
houdt niet mede, tenzij deze aandelen belast zijn met een vruchtgebruik of pandrecht of daarvan
certificaten zijn uitgegeven ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, de
pandhouder of de houder van die certificaten.
5. Certificaten die de vennootschap houdt of waarop de vennootschap een beperkt recht heeft op grond
waarvan zij gerechtigd is tot de winstuitkering, tellen bij de berekening van de winstverdeling evenmin.

Bestemming van het resultaat 2013
Het bestuur stelt voor het resultaat over 2013 als volgt te bestemmen:
Toevoeging aan de overige reserves

77
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