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1 BERICHT VAN BESTUUR

Bericht van Bestuur betreffende Univé Dichtbij groep
Algemeen
De trend van toenemende concurrentie, wetswijzigingen, technologische ontwikkelingen en veranderend consumentengedrag,
die de afgelopen jaren is ingezet, heeft zich ook in 2016 voortgezet binnen de schadeverzekeringsmarkt. Deze ontwikkelingen
resulteren in dunne marges, terwijl daarnaast de rentabiliteit van de sector onder druk staat als gevolg van dalende technische
resultaten.
Dergelijke ontwikkelingen bieden echter ook kansen, door op lange termijn in te spelen op veranderingen in de markt. Het jaar
2016 stond voor Univé Dichtbij in het teken van de strategische herinrichting van de organisatie. Er is een fundament neergezet
voor een nieuwe organisatie waarbij kwaliteitsborging en professionalisering centraal staan. In 2016 is de basis gelegd voor een
solide nieuwe coöperatie Univé Dichtbij.
Wij beleggen in aandelen en obligaties, waarbij wij de kennis en ervaring die aanwezig is binnen de organisatie aanvullen met
externe expertise. De vermogensbeheerder “Antaurus” heeft het mandaat om de beleggingsportefeuille van Univé Dichtbij te
beheren. De vooruitzichten voor de financiële markten laten zich steeds minder goed voorspellen. Volgens Goldman Sachs (één
van de grootste vermogensbeheerders) houdt 57% van de analisten wereldwijd er rekening mee dat geopolitieke spanningen het
jaar 2017 het meest zullen beïnvloeden. Daarnaast is het tempo waarin de rente in de VS zal stijgen van groot belang.
De verwachting van de analisten is dat een aantal renteverhogingen in 2017 zal plaatsvinden. Door een oplopende korte rente in
de USA zal ook de rente in Europa stijgen en koersdruk geven op obligaties. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de rente in de EU
in de eerste helft van het jaar laag zal blijven indien de ECB haar opkoopprogramma met een half jaar verlengt. Niettemin moet
rekening worden gehouden met lage opbrengsten in vastrentende waarden.
In 2016 is de relevante wet- en regelgeving voor verzekeraars verscherpt, waaronder de RJ 400 en RJ 605, maar ook Solvency II.
Vanaf 2016 wordt gerapporteerd onder het Solvency II regime, waarbij elk kwartaal de Quantitative Reporting Templates (QRT’s)
zijn ingediend bij de DNB. In 2017 zal voor het eerst over geheel 2016 gerapporteerd worden aan de DNB (full measures), waarbij
tevens een verklaring van de externe accountant wordt afgegeven. Deze full measures bestaan zowel uit de QRT’s als een nieuw
publiekelijk rapport (SFCR) en een nieuw rapport voor de toezichthouder (RSR). In 2016 is verdere invulling gegeven aan de
implementatie van Solvency II, waarbij de interne processen zijn aangescherpt, een risicobeheersingsraamwerk is opgesteld en
de datakwaliteit binnen de organisatie verder is versterkt. Daarnaast is binnen Univé Dichtbij aandacht voor integriteitstoezicht,
een goede beheersing van de integriteitsrisico’s en mogelijke integriteitsincidenten.
Het bieden van een uitstekende kwaliteit van dienstverlening staat voorop bij Univé Dichtbij, voor de (externe) klant maar evenzeer
in het kader van regelgeving. Concreet betekent dit:
• structureel aandacht voor de 1e en 2e lijns-controles en de opvolging hiervan,
• zorgplicht risico als vast onderdeel bij de afwegingen omtrent productontwikkelingen,
• aanvullen van ontbrekende informatie zodat volledig zicht wordt gekregen op de verzekeringstechnische risico’s en de
beheersing daarvan, door middel van projectplan “Klant in Beeld” in 2017 aanvullen van de ontbrekende informatie,
• scholing van medewerkers via het ontwikkeltraject “Medewerker van de Toekomst”.
De zelfredzaamheid van klanten neemt toe en klanten willen zelf 24/7 inzicht in hun financiële zaken via de digitale omgeving
“Mijn Univé” of via de Univé App. Het thema Digitaal Denken en Doen wordt daarom een belangrijke toevoeging aan de
commerciële focus. Er zal actief beleid worden gevoerd op het verleiden van de klant naar het digitale kanaal.
Coöperatie Univé Dichtbij U.A.
De coöperatie Univé en de regionale Univé's trekken steeds meer gezamenlijk op in zaken die voor een ieder relevant zijn.
Dit bevordert efficiëntie, effectiviteit en de eenheid van werken. Een voorbeeld is dat De Nederlandsche Bank op bepaalde
uitvragen richting Univé een gezamenlijk gedragen reactie ontvangt van Univé. We maken gebruik van elkaars expertise, ook
als het gaat om productontwikkeling en innovatie.
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Coöperatie Univé Dichtbij U.A. (hierna: Univé Dichtbij) bemiddelt o.a. in producten zoals autoverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen, rechtsbijstandverzekeringen, levensverzekeringen. Coöperatie Univé U.A. / Univé Schade in Zwolle/Assen is
hiervoor risicodrager. Ontwikkelingen die zich binnen de Coöperatie Univé voordoen, zijn van invloed op de bedrijfsvoering en
resultaten van Univé Dichtbij. Dit bestuursverslag heeft betrekking op de groep van Coöperatie Univé Dichtbij U.A.
Ter verduidelijking is onderstaand de juridische structuur van Univé Dichtbij weergegeven. Hierbij geldt dat Coöperatie Univé
Dichtbij U.A. een structuurregime betreft waarbij een Raad van Commissarissen is aangesteld.

De directie van Univé Dichtbij heeft zich onder het motto “Terug naar de kracht van Univé” ten doel gesteld een focus aan te
brengen op de verzekeringsdienstverlening met een sterke solvabiliteit. In 2016 is deze in eerdere jaren ingezette koers verder
gevolgd waarbij een verdere focus is aangebracht in het bedrijf. De belangrijkste ontwikkelingen in de deelnemingen in 2016 zijn
als volgt.
Per eind 2016 is het 45% aandelenbelang in Woonvast Holding B.V. verkocht. Ditzelfde geldt voor het 16,67% aandelenbelang in
Mijn Makelaar Beheer B.V. Overige vormen van samenwerking met deelnemingen blijven in de huidige strategie nog bestaan,
aangezien deze bijdragen aan de kernactiviteiten en positieve resultaat van Univé Dichtbij.
Univé Dichtbij heeft een 64% belang in de Ostfriesische Versicherungsbörse GmbH. te Aurich in Duitsland (hierna: Ostfriesische).
De Ostfriesische heeft zich ontwikkeld tot een organisatie waarbij de resultaten een stabiele positieve ontwikkeling laten zien.
Univé Dichtbij is met de directie van Ostfriesische in gesprek om de premie/schade verhouding te optimaliseren om het
resultaatpotentieel verder te versterken. Tevens worden in 2017 diverse afspraken, waaronder de overeenkomsten inzake de
datakwaliteit, nader geformaliseerd.
Univé Dichtbij ontplooit op dit moment niet zelfstandig activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.
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Financiën
Univé Dichtbij heeft over het jaar 2016 een positief resultaat behaald van € 7,6 miljoen voor belasting. Het resultaat in 2015 betrof
een negatief resultaat van € 1,5 miljoen. Deze toename van het resultaat van circa € 9 miljoen heeft meerdere oorzaken.
Enerzijds is het technisch resultaat positief en ruim € 2 miljoen hoger dan voorgaand jaar vanwege toegenomen omzet;
de verdiende premie eigen rekening steeg tot € 36,3 miljoen (+10%) en anderzijds daalde de schade-uitkeringen
naar € 17,5 miljoen (-9%). Mitigerend effect in de technische rekening betreft dat in 2016 overeenkomstig de voorwaarden,
zoals beschreven in het kapitaalbeleid, een premierestitutie van € 1,6 miljoen is uitgekeerd. Daarnaast zijn ook de totale kosten
toegenomen met € 2,1 miljoen, waarvan de personeelskosten met € 2,5 miljoen de grootste stijging laat zien. In alle afdelingsplannen komt kostenbesparing nadrukkelijk terug. Daar waar besparingen mogelijk zijn, worden deze gerealiseerd. Beperkende
factor is de fase waarin Univé Dichtbij zich nu bevindt. Vanwege de conversie naar het nieuwe backoffice systeem, de
implementatie van de strategie en het opleidingstraject voor medewerkers, is het noodzakelijk extra incidentele kosten te maken.
Overige positieve effecten van het resultaat ten opzichte van vorig jaar betreffen de hogere opbrengsten op terreinen en
gebouwen van circa € 0,6 miljoen en lagere beleggingslasten van bijna € 3 miljoen. Daarnaast was er in 2015 sprake van een
eenmalige last van € 2,4 miljoen vanwege de verkoop van Midden Nederland Makelaars B.V.
De solvabiliteitsratio onder Solvency II van de Brandverzekeraar is 194%, ruim boven de interne norm van 150% en ook ruim
boven de eisen van onze toezichthouder. Deze interne norm komt voort uit kwantificering van de door ons gesignaleerde risico’s
en is vastgelegd in het door Univé Dichtbij geformuleerde risicomanagementbeleid.
De kapitaalbeheerprocessen van Univé Dichtbij zijn ingericht om te borgen dat de solvabiliteitsratio boven de interne
normsolvabiliteit van 150% blijft. Om te borgen dat een eventuele daling in de solvabiliteitsratio tijdig wordt gesignaleerd, monitort
Univé Dichtbij de solvabiliteitspositie op kwartaalbasis. De solvabiliteitsratio ultimo 2016 is opgebouwd uit een in
aanmerking komend eigen vermogen van € 52,2 miljoen, met een solvabiliteits kapitaalvereiste van 27,0 miljoen.
De Minimum kapitaalvereiste bedroeg € 6,7 miljoen.
De liquiditeit van Univé Dichtbij is sterk, doordat vanuit het liquiditeitsbeleid een ruime hoeveelheid liquide middelen wordt
aangehouden, € 49 miljoen eind 2016. Univé Dichtbij kan in zeer ruime mate aan haar directe verplichtingen kan voldoen.
De onderneming is financieel gezond en kent derhalve geen externe financieringsbehoefte.
Na het goedkeuren door de Raad van Commissarissen van de jaarrekeningen 2016 van Coöperatie Univé Dichtbij U.A.
en Univé Dichtbij Organisatie B.V. maar vóór de vaststelling van de jaarrekeningen (door de ledenraad) is gebleken dat een deel
van de pensioenverplichtingen onjuist in deze jaarrekeningen was verwerkt. Dit heeft er toe geleid dat KPMG de reeds door haar
verstrekte goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening 2016 van Coöperatie Univé Dichtbij U.A. op 16 mei 2017 schriftelijk
heeft ingetrokken.
De oorzaak van de fout lag in een onjuiste interpretatie in afgelopen jaren van het pensioencontract met ASR
LEVENSVERZEKERINGEN NV (hierna: ASR). Deze onjuiste interpretatie had betrekking op het deel van het contract dat
gaat over de opgebouwde pensioenrechten over de periode 1 januari 2005 tot 1 januari 2015. Deze rechten van het (voormalig)
personeel zijn ondergebracht in een gesepareerd depot bij ASR en hierover dient een jaarlijkse fee van 0,8% van de opgebouwde
rechten te worden vergoed.
De vergoeding is in de afgelopen jaren ten onrechte op het moment van betalen als kosten verantwoord. Ondanks dat dit de
juiste verwerkingswijze is voor pensioenbedragen die jaarlijks worden betaald voor het opbouwen van pensioen voor het personeel,
is deze verwerkingswijze niet toegestaan voor 'nabetalingen' op reeds afgefinancierde pensioenrechten. Voor deze categorie
schrijven de Richtlijnen voor de Jaarverslaglegging in RJ271.313 voor dat voor deze jaarlijkse betalingen een voorziening dient te
worden gevormd. Uit deze voorziening kunnen vervolgens jaarlijks de betalingen richting ASR worden gefinancierd.
Door een actuaris van EY is geconstateerd dat afgelopen jaren bij nagenoeg alle regionale Univé's de verwerkingswijze van deze
nabetalingen' niet in overeenstemming met wet- en regelgeving heeft plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan heeft EY contact
met de andere accountants opgenomen. Vervolgens heeft overleg plaatsgevonden tussen de vaktechnische afdelingen van
PwC, Deloitte, EY en KPMG en is geconcludeerd dat de jaarrekeningen bij alle regionale Univé's dienen te worden aangepast.
De te maken correcties in de jaarrekeningen zij hierbij onderling afgestemd, zodat alle regionale Univé's een en ander op dezelfde
wijze verwerken.
Voor Univé Dichtbij bedroeg de jaarlijkse 'nabetaling' over 2016 circa € 130 duizend. Doordat de looptijd van de jaarlijkse
verplichtingen echter lang is, dient ultimo 2016 een voorziening te worden gevormd van circa € 4,3 miljoen. Deze lange looptijd
(duration van circa 30 jaar) wordt veroorzaakt doordat de jaarlijkse betaling richting ASR doorloopt tot nagenoeg iedereen,
waarvoor in de periode 2005 tot 2015 pensioen is opgebouwd, is overleden.
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Strategie
In 2015 is een start gemaakt met het herdefiniëren van de strategische visie van Univé Dichtbij als antwoord op maatschappelijke
veranderingen, technologische ontwikkelingen en de sterk veranderde concurrentiepositie door de toetreding van vele nieuwe
marktpartijen. Univé Dichtbij is als Regionale Univé (RU) onderdeel van de totale Univé organisatie waarbij de strategische
overwegingen van de Univé Formule (UF) een belangrijke leidraad zijn voor het door ontwikkelen van de huidige strategie.
Centraal staat hierin de transitie van verzekeringsmerk naar zekerheidsmerk. Deze richtinggevende missie blijft onveranderd
leidend in de strategie voor de komende jaren.
Om voor klanten duurzaam zekerheid te kunnen bieden is het zaak dat Univé Dichtbij een moderne, rendabele en relevante
marktpartij is. Door zich in lijn met de behoeftes van de markt te ontwikkelen en relevante dienstverlening aan te bieden via
instrumenten die horen bij de verwachtingen van de consument kan Univé Dichtbij zich een positie verwerven en behouden die
voor de doelgroepen relevant zijn. Het programma “Terug naar de kracht van Univé” zal extra inzicht geven in hoe we de
relevante dienstverlening en de instrumenten die daarvoor nodig zijn vorm gaan geven. Daarnaast is het zaak om de
dienstverlening dusdanig in te richten dat een rendement wordt gerealiseerd dat toekomstige investeringen, die noodzakelijk zijn
om deze relevante positie te kunnen behouden, kunnen worden gefinancierd. Hiervoor is het zaak dat Univé Dichtbij zich een
aantal doelen stelt, zoals een adequate premiestelling voor zakelijke brandproducten en een passend kostenniveau.
Om de concurrentie blijvend het hoofd te kunnen bieden dient relevante waarde voor de klanten te worden gerealiseerd.
Hierdoor staat in het denken en doen van de organisatie de klantbehoefte centraal. Door te kiezen voor afgebakende doelgroepen
en een beperkt product/diensten aanbod met adequate automatiseringstools kan de servicegraad worden geoptimaliseerd.
Univé-medewerkers zijn proactief, handelen efficiënt en dragen bij aan de financiële zekerheid van hun klanten. Daarbij zorgen
zij voor een dusdanige werkwijze en afwikkeling dat de zorgplicht voor klanten daarmee automatisch wordt ingevuld. Naast de
proactieve houding zal met name ook dit deel van de klantbenadering op waarde moeten worden geschat en getoetst binnen de
reguliere processen. De hierboven liggende doelstelling is dat Univé Dichtbij in de periode 2018-2020 de nog resterende lacunes
op het gebied van zorgplicht wil dichten teneinde te voldoen aan de eisen die gesteld worden vanuit AFM.
Daar waar eerder nog werd ingezet op het resultaat van de klantentevredenheid is de doelstelling daaromtrent beter gedefinieerd.
Univé Dichtbij zet in op het optimaliseren van de klantentevredenheid door aandacht te vestigen op hogere klantgerichtheid,
betere automatisering, betere afwikkeling klantenvragen, medewerker-ontwikkelingstrajecten (MvT) en een betere lokale
penetratie door het inzetten op lokaal ondernemerschap en het herbeleven van de coöperatieve gedachte. De uitkomsten van
deze aandachtsgebieden moeten uiteindelijk leiden tot een hogere klantentevredenheid. Dit is namelijk een belangrijke richtlijn
voor het behalen van de uiteindelijke doelstelling om een zekerheidsmerk voor de Univé klanten te zijn.
De doelstelling voor 2018 is vastgesteld op een contacttevredenheid van 8,0.
Om de strategische doelstellingen te bereiken kent Univé Dichtbij de volgende kritische succesfactoren.
Kostenbeheersing
Naast de in 2016 gerealiseerde verschuiving van arbeid en de QIS implementatie zal de komende periode verder worden ingezet
op kostenefficiëntie. Dit betreft niet alleen het traject rondom QIS (Roadmap QIS Particulier en Zakelijk), maar vooral de efficiëntie
binnen de gehele bedrijfskolom waardoor een integrale efficiëntieslag door alle geledingen van het bedrijf wordt gemaakt.
Doelstelling van Univé Dichtbij voor 2017 is een kostenniveau dat lager is dan in 2016 Hierbij is een rol weggelegd voor alle
managers, waarbij de manager Financiën een faciliterende rol op zich neemt.
Klantgroepen en klantbeleving; optimaliseren van distributiekanalen
In de Omni-Channel strategie is sprake van on- en offline aanwezigheid. Ten aanzien van klantcontact is een duidelijke
strategische keus gemaakt tussen simpele risico’s en complexe producten. Vanuit de visie om in 2020 60% online instroom te
hebben is ingezet op het ontwikkelen van de aandacht voor eenvoudige, klantvriendelijke oplossingen binnen de online omgeving
van Univé. Diensten als Mijn Univé en de mogelijkheid van digitale output en communicatie dienen meer onder de aandacht te
worden gebracht van klanten. Binnen afzienbare tijd zullen dit soort informatiesystemen gemeengoed zijn voor een groot deel
van de maatschappij. Om dit te realiseren is Univé Dichtbij in 2017 gestart met de campagne digitaal denken en doen.
De ingevoerde automatiseringstools zoals QIS zullen ook aan dit proces een bijdrage leveren. Op deze manier kan de
organisatie zich maximaal richten op de uiteindelijke doelstelling: zekerheid bieden voor Univé klanten.
Organisatiestructuur; optimaliseren control frame en verbeteren besturend proces
Met de herinrichting van de organisatie is invulling gegeven aan de behoefte om het control frame verder te optimaliseren via
het “three lines of defence model”. Door de invoering van afdelingen zoals Klant & Kwaliteit, Bestuursondersteuning met project
verantwoordelijkheid, en het centraliseren van de zakelijke mid-office op 4 locaties is meer kennis en focus aangebracht. Door de
steun en ontwikkeling vanuit de verschillende afdelingen zijn de lijnfunctionarissen beter voorbereid en kunnen ze met een betere
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toetsing hun werkzaamheden verrichten. Inzet zal zijn dit nieuwe proces goed te monitoren en bij te stellen waar nodig.
Om overall beter grip te houden op de organisatie is de PDCA cyclus strakker vorm gegeven. Hierdoor wordt het besturend
proces aanzienlijk verbeterd.
Cultuur en verbeteren van (advies)vaardigheden
De fusie van twee verschillende RU’s in 2013 leidde tot een organisatie met een proactieve en efficiënte klantbediening met een
resultaatgerichte werkhouding waarbij het klantbelang centraal staat. Deze grondhouding staat centraal en alle aanpassingen en
verbeteringen van de organisatiestructuur, automatisering, focus en kennis dienen te leiden tot een klantgerichte organisatie.
Daarom wordt ook in 2017 en daarna fors geïnvesteerd in de bewustwording van de rol van de Univé Medewerker. Zo is in 2017
gestart met Commerciële effectiviteitstrainingen en leiderschapstrajecten voor managers en medewerkers. Ook wordt in 2017
gestart met een drijfverenscan voor alle medewerkers, waarbij zij door onderlinge gesprekken alle medewerkers beter leren
kennen en waardoor de medewerkers meer verantwoording krijgen zodat zij van reactief naar proactief veranderen. De huidige
ontwikkelingen bij de medewerkers beginnen zichtbaar te worden en de organisatie is ook erg trots op deze veranderingen en
de uitvoering van dit traject. Wij ontvangen onze klanten graag en gastvrij. Afhankelijk van de klantbehoefte en klantwaarde
bezoeken we de klant op het bedrijf of thuis en bieden we de mogelijkheid via de digitale weg contact te hebben.
We bieden totaaloplossingen voor de particuliere én zakelijke klant. Dit vraagt meer nadruk op samenwerken, snelheid en
dingen doen voor de klant.
Personeel
De implementatie van het back office systeem QIS heeft het afgelopen jaar een effect gehad op het aantal FTE en de daarmee
gemoeide loonkosten. Gemiddeld zijn bij de organisatie 340 personen in dienst, dit is een daling van 12 personen ten opzichte
van 2015. Deze afname ligt in lijn met de verdergaande automatisering en de omarming door de klanten van “Mijn Univé omgeving”.
Gedurende het boekjaar 2016 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de groep Univé Dichtbij, omgerekend naar FTE: 288.
Hiervan waren 12 personen werkzaam buiten Nederland. Deze personeelsomvang (gemiddeld aantal FTE) is als volgt onder
te verdelen naar verschillende personeelscategorieën;
Commercie
Schadebehandeling verzekeraar
Acceptatie verzekeraar
Management
Finance & Control
Backoffice
Overig

190,05
18,44
18,81
9,80
8,92
9,09
32,97
288,08
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De interne organisatiestructuur is als volgt weer te geven:

De afdeling commercie zal in 2017 inspelen op een veranderende/meer online klantbehoefte. Daarmee zal de basis worden
gelegd om in de toekomst een verdere kostenbesparing of betere uitnutting van het bestaande personeelsbestand (teneinde
omzetgroei) te realiseren. Er wordt geïnvesteerd in de medewerkers om de commerciële effectiviteit te verhogen. Tevens zal
het thema ‘’Digitaal Denken en Doen’’ een belangrijke toevoeging aan de commerciële focus zijn.
Binnen Univé Dichtbij lopen diverse projecten voor het maken van een kwaliteitsslag in combinatie met het opleiden van het
eigen personeel. Te denken valt onder andere aan het project hersteladvies A.O.V., hersteladvies Beleggen Cat III en Klant
in Beeld. Er lopen naast de reguliere diverse opleidingstrajecten binnen Univé Dichtbij enkele bijzondere programma’s ter
ontwikkeling van de competenties en vaardigheden van medewerkers.

Univé-medewerkers zijn proactief en handelen efficiënt en dragen bij aan de financiële zekerheid van hun klanten. Daarbij zorgen
zij voor een dusdanige werkwijze en afwikkeling dat de zorgplicht voor klanten daarmee automatisch wordt ingevuld. Naast de
proactieve houding zal met name ook dit deel van de klantbenadering op waarde moeten worden geschat en getoetst binnen de
reguliere processen.
De realisatie van de genoemde verbeterpunten kan niet alleen worden bereikt door (nog) meer energie in te steken, maar vraagt
ten dele ook om een gedragsverandering. Het afgelopen jaar hebben we blijk gegeven van het feit dat we steeds beter kunnen
samenwerken, dit is een mooie ontwikkeling.
Univé Dichtbij kent een interne gedragcode voor medewerkers waarin is beschreven hoe men op een integere wijze om dient
te gaan met de belangen van klanten, collega's en de organisatie.
9
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Beloning
Beloningsbeleid Univé Dichtbij
Univé Dichtbij hanteert een zorgvuldig, beheerst en op duurzaamheid gebaseerd beloningsbeleid dat past bij haar strategie,
risicobereidheid, bedrijfsdoelstellingen en waarden en waarbij rekening wordt gehouden met de lange termijn belangen van de
verzekeraar, de relevante (inter)nationale context en het maatschappelijke draagvlak. Het beleid is in overeenstemming met de
wet- en regelgeving inzake beheerst beloningsbeleid, in casu de Regeling beheerst beloningsbeleid (Rbb) Wft 2014 en de
relevante bepalingen uit de Wet financieel toezicht.
Het beloningsbeleid van Univé Dichtbij is primair bedoeld om het aantrekken en het aan zich binden van goede werknemers te
bevorderen en is tevens zodanig ingericht dat de integriteit en soliditeit van de onderneming niet in gevaar komen. Het
beloningsbeleid beoogt voorts de focus van de medewerkers op de lange termijn belangen van Univé en die van de klanten te
waarborgen. Bij het opstellen van het beloningsbeleid is rekening gehouden met de algemeen aanvaarde opvattingen in de
samenleving over gerechtvaardigde beloningen.
Raad van Bestuur Coöperatie Univé Dichtbij U.A.
De Raad van Bestuur van de Coöperatie is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en periodiek actualiseren van het
beloningsbeleid.
Raad van Commissarissen Coöperatie Univé Dichtbij U.A. en Remuneratie Commissie (RC)
De Raad van Commissarissen van Coöperatie Univé Dichtbij U.A. kent een Remuneratie Commissie (RC). De RC vervult een
voorbereidende rol ten behoeve van de besluitvorming van de Raad van Commissarissen van de Coöperatie met betrekking tot
onderstaande onderwerpen aangaande het beloningsbeleid.
De Raad van Commissarissen van de Coöperatie keurt de beginselen en de kaders van het beloningsbeleid voor Univé Dichtbij
als opgesteld door de Raad van Bestuur goed en ziet toe op de uitvoering daarvan door de Raad van Bestuur.
Daarnaast komt aan de Raad van Commissarissen binnen de kaders van het door de Ledenraad vastgestelde bezoldigingsbeleid
de bevoegdheid toe tot vaststelling van de bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur.
Met betrekking tot variabele beloning is de Raad van Commissarissen verantwoordelijk voor bespreking van de hoogste variabele
inkomens en ziet zij er op toe dat de Raad van Bestuur er voor zorgdraagt dat deze passen binnen het vastgestelde
beloningsbeleid. Voorts draagt de Raad van Commissarissen er zorg voor dat aan de publicatievereisten met betrekking tot het
beloningsbeleid wordt voldaan.
Ledenraad
De Ledenraad van Coöperatie Univé Dichtbij U.A. stelt het beleid op het terrein van de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden
van de leden van de Raad van Bestuur vast.
Afdeling Human Resources (HR)
De afdeling HR bereidt het opstellen, uitvoeren en periodiek actualiseren van het beloningsbeleid door de Raad van Bestuur voor,
en coördineert de evaluatie van het beloningsbeleid. Voorts bereidt de afdeling HR beloningsvoorstellen voor.
Afdeling Risk Management (RM)
De afdeling RM verzorgt minimaal jaarlijks, met ingang van 2017, een risicoanalyse op zowel het beloningsbeleid als op de
afwijkingen daarvan. De RC wordt jaarlijks door de afdeling RM geïnformeerd over de door de afdeling RM opgestelde
risicoanalyse van het beloningsbeleid.
Afdeling Compliance
De afdeling Compliance beoordeelt jaarlijks of het beloningsbeleid voldoet aan wet- en regelgeving. Voorts verzorgt de afdeling
Compliance monitoring van de correcte uitvoering van het beloningsbeleid. Daarnaast geeft de afdeling Compliance advies bij
het toekennen van (variabele) beloningen aan medewerkers, indien zich compliance issues hebben voorgedaan met betrekking
tot deze medewerkers.
Afdeling Internal Audit
De afdeling Internal Audit van de Coöperatie Univé U.A. kan op eigen initiatief een audit uitvoeren naar het beloningsbeleid.
De verplichting tot het jaarlijks uitvoeren van een audit op het beloningsbeleid door Internal Audit is in het verslagjaar komen te
vervallen.
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Algemene grondslagen van het beloningssysteem

Algemeen
Univé Dichtbij hanteert als uitgangspunt bij de hoogte van beloningen dat deze ten opzichte van de voor Univé Dichtbij relevante
markten op een marktconform niveau worden vastgesteld. Voor de functies lid Raad van Bestuur en senior management worden
in dit verband periodiek benchmarkonderzoeken uitgevoerd. Voor medewerkers in controlefuncties voorziet het beloningsbeleid
er in dat zij worden beloond op basis van de verwezenlijking van de doelstelling waar hun functie op is gericht, onafhankelijk
van de resultaten van de bedrijfsactiviteiten waar zij toezicht op houden.
Omdat Univé in bijzondere gevallen in staat moet zijn de juiste mensen met de juiste bekwaamheden te kunnen aantrekken,
binden en motiveren, voorziet het beloningsbeleid in de mogelijkheid om van dit beleid af te wijken. In het beloningsbeleid is
beschreven op welke wijze een afwijking kan plaatsvinden.
Risico-analyse
Univé Dichtbij voert een zorgvuldig en gewogen beloningsbeleid dat aansluit bij de bedrijfsstrategie, doelstellingen, waarden
en lange termijn belangen van Univé Dichtbij. Ondanks het zorgvuldig bepaalde beloningsbeleid is gekozen voor een stevig
gefundeerde risico-analyse uit te voeren.
Het wettelijk kader van deze risicoanalyse is gericht op onderstaande wet- en regelgeving:
- Wet op het financieel toezicht (Wft)
- Wet Beloning Financiële Ondernemingen (Wbfo)
- Regeling Beheerst Beloningsbeleid 2014 (RBB)
- Guidelines on Remuneration Plicies and Practices (CEBS Guidelines)
Vaste beloning
Met betrekking tot het vaste salaris geldt dat het verband tussen beloning en prestatie beperkt is. Voor iedere functie wordt op
basis van een functieprofiel en een algemeen geaccepteerd systeem van functiewaardering de toepasselijke salarisschaal
vastgesteld, welke voldoet aan de daaraan gestelde bepalingen in de toepasselijke CAO.
Variabele beloning
Univé Dichtbij kent een gematigd beleid ten aanzien van variabele beloning. Univé Dichtbij kent één regeling voor de toekenning
van variabele beloning. Dit betreft de regeling “Variabele beloning Univé Dichtbij”.
De regeling is van toepassing op alle medewerkers, zowel Identified Staff als non-Identified Staff, met uitzondering van het Bestuur.
Het Bestuur kent geen variabele beloning. Binnen Univé Dichtbij is ervoor gekozen aan alle medewerkers, niet zijnde Bestuurders,
een variabele beloning toe te kennen die niet meer dan 8 % van het jaarsalaris en niet meer dan 10.000 euro bedraagt.
De variabele beloning bestaat uit een aantal (4 tot 6) objectief vast te stellen collectieve doelstellingen. Deze doelstellingen worden
jaarlijks vastgesteld door de Raad van Commissarissen, op voordracht van het Bestuur en na consultatie van de remuneratiecommissie.
Voor medewerkers in controlerende functies worden separaat doelstellingen voor variabele beloning geformuleerd, die niet
gerelateerd zijn aan het bedrijfsresultaat.
De variabele beloning wordt alleen uitgekeerd indien het geconsolideerde resultaat van Univé Dichtbij winstgevend is.
De hoogte van de variabele beloning is mede afhankelijk van de hoogte van de beoordeling van de individuele medewerker
voortvloeiend uit de R&O (Resultaat & Ontwikkel) cyclus en wordt alleen uitgekeerd indien de medewerker een beoordeling
heeft gehaald die "op de norm" of hoger is.
De variabele beloning is daarnaast afhankelijk van het wel of niet behalen van de geformuleerde doelstellingen. In de regeling is
een hardheidsclausule opgenomen waarmee wordt geborgd dat Univé Dichtbij ervoor zorgt dat de totale variabele beloning niet
haar mogelijkheden beperkt om de (vereiste) solvabiliteitsmarge te versterken.
Wanneer een medewerker niet voldoet of heeft voldaan aan passende normen van bekwaamheid en correct gedrag, of
verantwoordelijk is voor een aanmerkelijke verslechtering van de financiële situatie van de Univé Dichtbij en/of verantwoordelijk
was voor gedragingen die ertoe hebben geleid dat Univé Dichtbij aanmerkelijke verliezen heeft geleden, zal Univé Dichtbij de
hoogte van de variabele beloning verlagen of terugvorderen.
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Pensioenregeling
Alle medewerkers van Univé Dichtbij inclusief bestuurders vallen onder de pensioenregeling van Univé Dichtbij, die wordt
uitgevoerd door het Pensioenfonds van de Grafische Bedrijven (PGB). Het betreft een zogenaamde CDC-regeling, waarvan
een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling het uitgangspunt is, mits het budget (de jaarlijkse premie) dat toelaat.
Daarnaast kunnen geen andere pensioentoezeggingen worden gedaan, met uitzondering van een eventuele voorziening ter
compensatie van de gevolgen van wettelijke maatregelen, zoals maximering van het pensioengevend salaris vanaf 2015.
Dit betekent dat binnen Univé Dichtbij niet de door artikel 23 RBB toegestane ruimte met betrekking tot discretionaire pensioen is
benut, dus er is geen sprake van toekenning van een discretionair pensioen.
Overige regelingen
Het beloningsbeleid van Univé Dichtbij bevat geen retentie- en welkomstpakketten.
Vertrekvergoedingen zijn – indien van toepassing - beperkt tot maximaal één vast jaarsalaris (inclusief vakantietoeslag) voor
Bestuurders, afhankelijk van de duur van het dienstverband. Een nadere uitwerking van de vertrekvergoeding voor bestuurders is
opgenomen in de vertrekregeling voor bestuurders en medewerkers.
Vertrekvergoedingen voor medewerkers niet zijnde bestuurders kunnen worden vastgesteld conform een beëindigingsovereenkomst
met wederzijds goedvinden ofwel een vertrekregeling opgenomen in een met medezeggenschap overeengekomen sociaal plan.
Hierbij zijn de uitgangspunten van de Wet Werk en Zekerheid richtinggevend.
Het beloningsbeleid regelt dat Univé Dichtbij slechts een vertrekvergoeding uitkeert, indien deze samenhangt met in de loop der tijd
gerealiseerde prestaties. Univé Dichtbij keert geen vertrekvergoeding uit indien sprake is van:
a) voortijdige beëindiging van de arbeidsrelatie op initiatief van een werknemer, tenzij dit het gevolg is van ernstig verwijtbaar
handelen of nalaten van de werkgever;
b) ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer in de vervulling van zijn/haar functie; of
c) falen van de onderneming indien de werknemer het dagelijks beleid van Univé Dichtbij bepaalt.
Hiermee wordt gewaarborgd dat bij het toekennen van de ontslagvergoeding het “no reward for failure” principe wordt toegepast.
Voor het waarborgen van dit principe is het bepaalde in artikel 18 RBB eveneens van toepassing op het toekennen van de
vertrekvergoeding. Bij het vaststellen van de vergoeding houdt Univé Dichtbij rekening met het voldoen aan de prudentiële eisen
(o.a. solvabiliteit/liquiditeit). Daarnaast kan het voorkomen dat Univé Dichtbij gebonden wordt aan rechterlijke uitspraken die op
gespannen voet kunnen staan met dit beleid.
De toe te kennen vertrekvergoeding wordt geacht mede de wettelijke transitievergoeding uit hoofde van de WWZ te omvatten.
Identified Staff
Met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving en de richtlijnen en criteria van DNB worden binnen Univé de volgende
categorieën medewerkers gerekend tot de Identified Staff.
• Categorie I: Senior Management Univé Dichtbij
• Categorie II: Medewerkers werkzaam in business lines, dochterondernemingen of activiteiten met een materiële invloed op het
risicoprofiel
• Categorie III: Medewerkers met een beloning die duidt op een sterke invloed op het risicoprofiel.
Over geheel 2016 bestond de Identified Staff binnen Univé Dichtbij uit totaal 37 medewerkers .
Remuneratie leden Raad van Bestuur en senior management
De remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur wordt jaarlijks, op advies van de Remuneratiecommissie vastgesteld door
de Raad van Commissarissen. De hoogte van de remuneratie is gebaseerd op een periodiek uitgevoerd benchmarkonderzoek
door Willis Towers Watson, uitgevoerd in 2013 en 2016 waarbij als uitgangspunten worden gehanteerd dat rekening wordt
gehouden met het coöperatieve karakter van Univé Dichtbij en voorts dat het totale beloningsniveau wordt vastgesteld op de
mediaan van de gehanteerde benchmark.
De Raad van Commissarissen voert jaarlijks een beoordelingsgesprek met de leden van de Raad van Bestuur, waarin de mate
waarin de vooraf overeengekomen doelstellingen zijn gerealiseerd worden besproken.
De remuneratie van het senior management van Univé Dichtbij wordt jaarlijks op voorstel van de Raad van Bestuur besproken in
de Raad van Commissarissen.
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Kwantitatieve informatie
De kwantitatieve informatie vindt u onder "Bezoldigingen van Bestuurders & Commissarissen" in de jaarrekening van Coöperatie
Univé Dichtbij u.a.
Risicomanagement en risicobeheersing
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 risicobereidheid en binnen de kaders van wet- en regelgeving
waarborgt de continuïteit en betrouwbaarheid van Univé Dichtbij. In april 2016 is voor de organisatie het risicoprofiel opnieuw vastgesteld. De risico’s die Univé Dichtbij loopt zijn in belangrijke mate afhankelijk van de samenstelling van de verzekeringsportefeuille,
de mate van herverzekering en de samenstelling van de beleggingsportefeuille. Ook zijn ontwikkelingen in de externe omgeving
van invloed op het risicoprofiel alsmede de effectiviteit van de inrichting van de eigen organisatie.
Governance en beleid
Het risicobeheersings- en controlesysteem binnen Univé Dichtbij 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 afdeling Risk & Compliance geeft invulling aan deze
tweedelijnsactiviteiten. De actuariële functie is door Univé Dichtbij uitbesteed aan Arcturus. De Internal Audit functie vormt de derde
lijn. Univé Dichtbij heeft deze Internal Audit functie, gezamenlijk met de andere Regionale Univé’s, uitbesteed aan Univé Services.
Internal Audit heeft een controlerende functie en geeft via rapportages inzicht in de effectiviteit van de beheersing van de belangrijke
risico’s.
Risicobereidheid
De essentie van een verzekeraar is dat zij risico’s overneemt van haar cliënten. Het accepteren van risico’s is derhalve inherent
aan de bedrijfsvoering van Univé Dichtbij Op basis van het strategisch plan onderkent Univé Dichtbij de belangrijkste (financiële)
risico’s die de realisatie van de doelstellingen bedreigen. Leidend voor de risicobereidheid is de solvabiliteitspositie van Univé
Dichtbij, die moet minimaal voldoen aan de interne norm volgens de Univé formule afspraken (2016: 150 %). De mate waarin
Univé Dichtbij bereid is risico’s te accepteren, komt tot uitdrukking in de risicobereidheid per risicocategorie. Deze wordt vertaald
naar Kritische Risico Indicatoren uitgedrukt in kapitaal, rendement of kwalitatieve toleranties. Tevens worden de belangrijkste
beheersmaatregelen waarmee Univé Dichtbij deze risico’s wil beheersen vastgelegd in de risicomanagementstrategie.
Door middel van de PDCA-cyclus wordt de risicobereidheid periodiek getoetst en bijgesteld. Deze PDCA-cyclus is in 2016
onderzocht door de afdeling Internal Audit en is qua opzet als toereikend vastgesteld.
Voornaamste risico’s en onzekerheden
De riskmanager heeft in overleg met de RvB en MT leden de belangrijkste risico’s die de realisatie van de strategische
doelstellingen van Univé Dichtbij bedreigen, in kaart gebracht. De directie bespreekt elk kwartaal de geactualiseerde inzichten in
de risico’s op basis van kwartaalrapportages. De risico analyse die mede als input voor de Own Risk Self Assessment (ORSA) is
gebruikt dateert van april 2016. De risicohouding en gedefinieerde risico’s zijn in 2016 tevens besproken met de RvC. Om op een
gestructureerde wijze de voor Univé Dichtbij van belang zijnde risico’s te identificeren, heeft de riskmanager in overleg met de
RvB van Univé Dichtbij risico categorieën en subcategorieën gedefinieerd. De hoofdcategorieën zijn de externe bedrijfsomgeving,
de interne bedrijfsomgeving en de financiële risico’s. Voor elk geïdentificeerde risico wordt een inschatting gemaakt van de bruto
kans dat dit risico zich voordoet en de gevolgen die dat risico heeft voor de realisatie van de strategische doelen van Univé Dichtbij.
Tevens worden de beheersmaatregelen geïnventariseerd en vindt uiteindelijk een inschatting plaats van het netto risico.
Externe bedrijfsomgeving
De externe risico’s bestaan uit de volgende belangrijkste subcategorieën: klantrisico, omgevingsrisico’s en reputatierisico.
Hieronder volgt een toelichting op deze risico’s en de wijze waarop deze door Univé Dichtbij worden beheerst.
Klantrisico’s
Door toenemende concurrentie op de Nederlandse verzekeringsmarkt bestaat het risico dat klanten de kernwaarden onvoldoende
waarderen ten opzichte van de prijsstelling. Hierdoor ontstaat het risico dat het marktaandeel/omzet van Univé Dichtbij afneemt.
Risico beperkende beheersmaatregelen omtrent dit risico zijn commerciële afdelingsplannen die per kwartaal worden getoetst
door middel van een analyse op de KPI’s, concurrentieanalyse en het opstellen van een klantcontactstrategie. De daadwerkelijke
impact van dit risico is laag gebleken in 2016, de omzet is gestegen met 10%.
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Omgevingsrisico’s
De stevige concurrentie op de Nederlandse verzekeringsmarkt in combinatie met de afnemende ledenloyaliteit zijn en blijven de
belangrijkste omgevingsrisico’s van Univé Dichtbij. De ontwikkelingen in de concurrentiepositie worden door Univé Dichtbij nauw
gevolgd om tijdig te kunnen reageren op mogelijke kansen en bedreigingen. Een belangrijke maatregel om de concurrentiepositie
te verbeteren is de inzet van het Omni-Channel bedieningsconcept, waarbij een combinatie van persoonlijke dienstverlening en
internet centraal staat.
Reputatierisico’s
Voor Univé Dichtbij is het beheersen van het reputatierisico van strategisch belang. Het vertrouwen van onze leden in het Univé
merk is essentieel. Om de reputatie te bewaken zijn in de Univé formule samenwerkingsafspraken gemaakt. De naleving van
deze afspraken wordt door Internal Audit getoetst in het kader van de beheersing van het risico.
Interne bedrijfsomgeving
De interne risico’s bestaan uit de volgende belangrijkste subcategorieën: strategische risico’s en leiderschapsrisico’s. Hieronder
volgt een toelichting op deze risico’s en de wijze waarop deze door Univé Dichtbij worden beheerst.
Strategische risico’s
Het risico bestaat dat niet tijdig wordt bijgestuurd om de interne doelstellingen van de organisatie te behalen. Om dit risico te
mitigeren is het inrichten van een toereikende PDCA-cyclus van belang evenals de communicatie naar de medewerkers toe zodat
zij voldoende zicht hebben op de strategie en prioritering binnen de organisatie.
Leiderschapsrisico’s
De strategische veranderingen en toenemende wet- en regelgeving ten aanzien van de Zorgplicht vragen meer dan voorheen
resultaatgerichtheid van leidinggevenden en deskundigheid van onze medewerkers. Het meenemen en faciliteren van zowel
medewerkers als leidinggevenden bij deze veranderingen zijn medebepalend voor het succes. In 2016 is het project ‘Medewerker
van de toekomst’ gestart.
Financiële risico’s.
De financiële risico’s bestaan uit de volgende belangrijkste subcategorieën: tegenpartijrisico, verzekeringstechnisch risico,
renterisico en marktrisico. Hieronder volgt een toelichting op deze risico’s en de wijze waarop deze door Univé Dichtbij worden
beheerst. Per risico wordt aangegeven wat de verwachte impact was vanuit de ORSA 2016 en wat de daadwerkelijk impact is
geweest in 2016.
Tegenpartijrisico
Tegenpartij risico 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 tegenpartij. Belangrijke tegenpartijen van Univé
Dichtbij zijn de vorderingen op verzekerden, herverzekeraars, financiële instellingen en partijen in de beleggingsportefeuille. Risico
beperkende maatregelen richten zich enerzijds op de kwaliteit van de tegenpartij en anderzijds op de omvang van de vordering op
de betreffende partij. De verwachting was dat het risico in 2016 zou gaan stijgen, met name door de verwachte toename van de
liquide middelen, waarbij door spreiding over meerdere tegenpartijen het risico zou worden gemitigeerd. Daadwerkelijk impact
over 2016 was iets groter dan verwacht, door met name de grotere toename van de liquide middelen in de Brandverzekeraar.
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
ontwikkelingen van de voorzieningen in ongunstige zin afwijken van de aannames die zijn gebruikt bij de premiestelling en de
reservering.
Univé Dichtbij hanteert de volgende beheersmaatregelen ten aanzien van het verzekeringstechnisch risico:
·
Acceptatiebeleid
·
Product Approval and Review Process (PARP)
·
Sluiten van adequate herverzekeringscontracten op basis van het herverzekeringsbeleid
·
Monitoring verzekeringsportefeuille
·
Actuariële onderbouwing premiestellingen en (schade)voorzieningen
·
Herverzekeringsbeleid inzake de catastroferisico’s
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Het verzekeringstechnische risico is het grootste risico van Univé Dichtbij en is door bewust beleid en met inachtneming van de
goede solvabiliteitspositie door gestegen eigen vermogen, verhoogd in 2016. Het eigen behoud in herverzekeringscontracten is
gewijzigd. De eigen behouden voor brand en storm zijn in samenspraak met de riskfunctie tot stand gekomen. De uitbestede
actuariële functie is betrokken in het traject van het vaststellen van een nieuw herverzekeringscontract. Hierdoor is het risico ook
hoger dan verwacht vanuit de ORSA.
Marktrisico
Een ander risico is het marktrisico, dit 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.
Het beleggingsbeleid is een belangrijke beheersmaatregel ten aanzien van het marktrisico. Het beleggingsbeleid van Univé Dichtbij
heeft een defensief karakter waarbij een voorzichtige afweging tussen risico en rendement steeds voorop staat.
In het beleggingsbeleid zijn richtlijnen opgenomen o.a. ten aanzien van de verdeling van de portefeuille over aandelen, obligaties
en liquiditeiten. In het beleid staat voor wat betreft derivaten opgenomen dat deze zijn toegestaan vermits zij dienen als een
“verzekering” van een onderliggende waarde. Dat wil zeggen dat Univé Dichtbij derivaten “sec” niet in onze portefeuilles opneemt.
De ontwikkelingen van de beleggingsportefeuille ten opzichte van deze richtlijnen worden ieder kwartaal gemonitord en
gerapporteerd aan de RvB en RvC.
Belangrijkste risico’s in de Brandverzekeraar zijn het kredietrisico en het valutarisico. Het kredietrisico is licht toegenomen door
een gemiddeld verslechterende rating van de portefeuille. Ook het valutarisico is toegenomen, doordat ten opzichte van vorig jaar
in meer verschillende valuta is belegd. Het diversificatie effect dempt beide effecten.
In het beleggingsbeleid is opgenomen dat slechts mag worden belegd in obligaties met minimaal een BB rating. Voor valuta geldt
dat alleen in sterke valuta mag worden belegd met een maximum van 25% van de portefeuille.
Renterisico
Onder renterisico verstaan we het risico dat een obligatie in waarde daalt ten gevolge van een rentestijging. Het renterisico wordt
bepaald door twee factoren. Ten eerste is dat de beweeglijkheid van de rente. Dit wordt gemeten met behulp van de standaarddeviatie van de rente. Daarnaast speelt de gevoeligheid van de obligatie (portefeuille) voor renteveranderingen een belangrijke rol.
Deze gevoeligheid meten we met behulp van de duration. Binnen het beleggingsbeleid zijn achtergestelde obligaties, securitisaties
of asset backed bonds (structured products) niet toegestaan. Het renterisico is gedaald door licht lagere beleggingen in obligaties
en door hogere liquide middelen.
Overige risico’s
Liquiditeits- en kasstroomrisico
Het treasury/liquiditeitsbeleid draagt zorg voor een adequate beheersing van het liquiditeitsrisico. Het aanhouden van liquiditeiten is
in eerste instantie gericht op het minimaliseren van risico’s en het kunnen voldoen aan actuele verplichtingen. Het realiseren van
rendement op deze aan te houden middelen is een secundair doel. Periodiek worden de kortlopende verplichtingen en vorderingen
geanalyseerd.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Als Coöperatieve organisatie is Univé Dichtbij sterk verbonden met de samenleving. Door middel van onze ledenstructuur en onze
lokale vestigingen zijn wij sterk verbonden met de lokale gemeenschap en dragen wij daar ook actief aan bij. De vorm waarin dat
gebeurt varieert van financiële bijdragen aan lokale instellingen en sportevenementen tot specifieke lokale projecten. Als verzekeraar
bieden wij onze polishouders bescherming rond het optreden van individuele risico’s uit hoofde van voornamelijk brandschaden.
Voor de maatschappij als geheel is het thema duurzaamheid verankerd in ons beleid en onze strategie en draagt onze sterke
financiële positie onder Solvency II bij aan de financiële stabiliteit van het Nederlands verzekeringswezen. Vanuit onze aard als
ledenorganisatie zijn onze leden ook betrokken bij de totstandkoming van ons beleid waaronder ons duurzaamheidsbeleid.
Duurzaamheid is verweven in ons beleggings-, inkoop- ons uitbestedingsbeleid, en de toepassing van de principes van de Code
beheerst beloningsbeleid.
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SKV
Het vereiste kapitaal (SKV) is nodig om de risico's die Univé Dichtbij loopt en de verliezen die hieruit voort kunnen vloeien op te
kunnen vangen.
SII schrijft een standaard model voor waarmee een verzekeraar de SKV uit moet kunnen rekenen. Het standaard model geeft de
risico's aan waarvoor een verzekeraar kapitaal aan moet houden. Vervolgens kan zij met het standaard model per risico de omvang
van het vereiste kapitaal voor dit risico (solo kapitaal) uitrekenen. Daarna beschrijft het model hoe een verzekeraar deze solo
kapitalen bij elkaar op moet tellen, opdat het totaal vereiste kapitaal vastgesteld kan worden. Het totaal vereiste kapitaal is geen
simpele optelling van alle solo kapitalen. Bij het optellen moet een verzekeraar rekening houden met diversificatie effecten (niet alle
risico's treden tegelijk op). Onder de SII richtlijnen dient bij de bepaling van de SKV rekening gehouden te worden met de mogelijkheid
om fiscale verliescompensatie (LACDT) toe te passen. Bij de bepaing van de SCR heeft Univé Dichtbij de LACDT op nihil
gesteld aangezien zij geen verrekening voorziet.
Zie voor de opbouw van de SKV bijgaande SKV boom (bedragen x € 1.000).

Univé Dichtbij kent een norm van 150% van de SKV; € 40.445.000
De optelling van de bedragen bij de risico's stemt niet overeen met het aan te houden kapitaal (SKV). Dit wordt veroorzaakt door
diversificatie-effecten. (niet alle risico's zullen zich tegelijk voordoen) Dit bedrag betreft een netto bedrag.
Verwachtingen 2017 en verder
In 2017 zal verder worden gebouwd aan een toekomstbestendig Univé Dichtbij. Vanuit een gezonde financiële basis zal Univé
Dichtbij zich blijven inzetten voor haar klanten in een omgeving van toenemende concurrentie, wetswijzigingen, technologische
ontwikkelingen en veranderend consumentengedrag Uitgesproken zijn de volgende ambities:
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Coöperatie Univé Dichtbij U.A.
Financieel verslag 2016
·
·
·

·
·
·

Univé Dichtbij tot een relevant, modern en rendabel bemiddelingsbedrijf maken. Dit is in feite de kapstok om voor klanten
duurzaam zekerheid te kunnen bieden voor hun financiële gemoedsrust.
Oog voor de markt, aanpassing aan de behoefte van de markt en gebruik maken van middelen die passen bij de verwachting
van de consument, zijn voorwaardelijk om een relevante positie te verwerven en te behouden.
De zelfredzaamheid van klanten neemt toe en klanten willen zelf 24/7 inzicht in hun financiële zaken via de digitale omgeving
“Mijn Univé” of via de Univé App. Het thema Digitaal Denken en Doen wordt daarom een belangrijke toevoeging aan de
commerciële focus.
Optimaliseren klantbeleving door verder vorm worden te gegeven aan het traject Medewerker van de Toekomst.
We kiezen voor een integrale marktbenadering waarbij de focus zal liggen op een beperkt aantal producten en een specifieke
doelgroep, de Extended Family.
Voor het particuliere segment zal de commerciële focus liggen op de kernproducten auto, zorg en brand, ondersteund door
zogenaamde activatiecampagnes. Voor het zakelijke segment ligt de commerciële focus op het hersteladvies AOV.

In de afdelingsplannen zijn veel doelstellingen opgenomen om een kostenreductie te realiseren. Het kostenbewustzijn onder de
managers is hoog. Univé Dichtbij onderkent het belang van investeringen om de organisatie verder klaar te maken voor de
toekomst. In de begroting is daarom rekening gehouden met opleidingskosten en kosten voor de implementatie van de strategie
en vernieuwing van de ICT omgeving.
Voor het particuliere segment zal de commerciële focus liggen op de benoemde kernproducten auto, zorg en brand, ondersteund
door zogenaamde activatiecampagnes. Daarnaast zal commercie in 2017 het accent leggen op het digitaal handelen van
medewerkers en klanten. De afdeling Marketing zal hierin ondersteunen door onder andere het geven van workshops in de winkels.
Dit in nauwe samenwerking met de Centrale Organisatie. Tevens wordt volop ingezet op commerciële training van de adviseurs.
In 2017 zal verder vorm worden gegeven aan het traject Medewerker van de Toekomst, specifiek voor de commerciële organisatie.
Het doel is het verhogen van de betrokkenheid, verantwoordelijkheid, resultaatgerichtheid en duurzame inzetbaarheid van de
medewerker. Dit zal worden gerealiseerd door ander andere een leiderschapsprogramma en een trainingsprogramma voor
commerciële effectiviteit.
In 2016 is een voorzichtige start gemaakt met invulling van het ondernemerschap (entrepreneurschap) voor de vestigingsmanagers
en vestigingsleiders. In 2017 wordt dit verdiept door invulling te geven aan onder andere onderstaande punten:
- Invulling lokale betrokkenheid / lokaal gezicht
- Verbinder in de regio (w.o. klantavonden, maatschappelijke betrokkenheid)
- Het maken van een marktbenaderingsplan voor de eigen winkel
Zoals benoemd in dit verslag heeft de directie van Univé Dichtbij het voornemen uitgesproken om te investeren in de kwaliteit van haar
dienstverlening door investering in zowel de personele als de ICT organisatie. De investering in het automatiseringsprogramma ‘Mijn
Univé’ passen binnen de bredere strategie om onze klanten in toenemende mate ook online te bedienen, waarbij onze personele
organisatie wordt getransformeerd om onze klanten ook in dit type dienstverlening te kunnen bedienen als onderdeel van het programma
‘Medewerker van de Toekomst’. Onze strategie rond het thema ‘Digitaal denken en doen’ is ook voor de komende jaren een belangrijke
succesfactor om omzetgroei te bewerkstelligen binnen de vrijheidsgraden van Solvency II. Deze genoemde investeringen kunnen vanuit
de solide financiële positie van Univé Dichtbij uit eigen middelen worden voldaan. De financiële positie en de rentabiliteit van het eigen
vermogen van Univé Dichtbij worden door de directie verder versterkt door een focus op het primaire verzekeringsbedrijf.
Tot slot: In dit verslag mag een persoonlijke noot niet ontbreken. Want een organisatie is gebouwd rondom mensen. En die mensen
bepalen of een organisatie succesvol is of niet. Wij als bestuur realiseren ons als geen ander dat we veel van onze mensen hebben
gevraagd in 2016. Hoe onze medewerkers daarmee omgegaan zijn is een compliment waard. Het is geweldig mooi om te zien hoe
we met z’n allen een begin hebben gemaakt om van een reactieve organisatie te komen tot een proactieve organisatie.
Een organisatie waar de mensen hun verantwoordelijkheid kennen en ook durven te nemen. Daar zijn we trots op en zo kijken we
vol verwachting uit naar 2017!!
Heerenveen, 27 juni 2017
Dhr. drs. H. Bonestroo
………………………………….
Dhr. E. Knorren
………………………………….
Dhr. A.F. Echten
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2 VERSLAG VAN RAAD VAN COMMISSARISSEN

Inleiding
In het verslagjaar 2016 is door de Raad van Commissarissen de aandacht vooral uitgegaan naar de samenwerking tussen de
Coöperatie Univé en de regionale Univé's, de implementatie van de strategische visie van Univé Dichtbij, Medewerker van de
Toekomst en Zorgplicht.

Samenstelling Raad van Commissarissen
De samenstelling van de Raad van Commissarissen per 1 januari 2016 was als volgt: de heer ir. C.G. Knook (voorzitter),
de heer V. Hartman R.A., de heer mr. T. Roos en mevrouw L. Hartemink MHA.
De Audit- en Riskcommissie bestaat uit de heer V. Hartman R.A. (voorzitter) en de heer mr. T. Roos.
De Remuneratiecommissie bestaat uit mevrouw L. Hartemink MHA (voorzitter) en de heer ir. C.G. Knook.

Samenstelling Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur bestaat in het verslagjaar uit de heren drs. H. Bonestroo, A. Echten en E. Knorren. Het bestuur kent de
vorm van een collegiaal bestuur.

Vergaderingen Raad van Commissarissen
Het toezicht op de Raad van Bestuur van de Coöperatie Univé Dichtbij U.A. en de onderliggende entiteiten berust bij de Raad
van Commissarissen van de Coöperatie Univé Dichtbij U.A. De commissarissen worden benoemd door de Ledenraad van de
Coöperatie Univé Dichtbij U.A. Daarmee is de toezichthoudende rol geborgd.
De Raad van Commissarissen heeft in 2016 volgens haar jaarschema vergaderd. De voorzitter heeft samen met de andere
commissarissen bij toerbeurt de Ledenraadsvergaderingen van de Coöperatie Univé Dichtbij U.A. bijgewoond. De voorzitter van
de Raad van Commissarissen is tevens technisch voorzitter van de Ledenraad. De leden van de RvC wonen ook allemaal
minimaal één bijeenkomst van een regioteam bij.
Het eigen functioneren van de Raad van Commissarissen is ook dit jaar weer geëvalueerd. De rapportage is met de Raad van
Commissarissen besproken en vervolgens met de Raad van Bestuur.
Er was geen sprake van substantiële of langdurige afwezigheid. De besluitvorming is zonder uitzondering conform de statuten
en het reglement van de Raad van Commissarissen verlopen.

Vervulling toezichthoudende en adviserende rol
De Raad van Commissarissen heeft in en buiten de vergadering toezicht gehouden op het door de Raad van Bestuur gevoerde
beleid. De Raad maakt voor de uitoefening van zijn toezicht op de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de
onderneming onder meer gebruik van kwartaalrapportages (financieel, risk en compliance) en overige beleidsinformatie, die de
Raad van Bestuur aan de Raad van Commissarissen verstrekt c.q. ter besluitvorming voorlegt.
Regulier terugkerende onderwerpen zijn de kwartaalcijfers, risicomanagement en compliance, de strategie, de begroting en de
aandachtspunten en uitvragen van DNB.
Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen met de Raad van Bestuur gesproken over onder meer het auditplan, het
risicomanagementbeleid, de Eigen Risico Beoordeling, het beloningsbeleid, het herverzekeringsbeleid en de realisatie van de
verzelfstandiging van makelaardijactiviteiten. Bijzondere aandacht is besteed aan de strategie van de Univé groep en in het
verlengde daarvan aan de strategie van UD. De RvB van UD levert een bovengemiddelde bijdrage aan de ontwikkeling en
implementatie van de strategie van de Univé groep. Binnen de eigen organisatie is het meerjarig ontwikkelplan Medewerker van
de Toekomst gestart dat in de Raad van Commissarissen vergaderingen en in de Ledenraad veel aandacht heeft gehad.
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Jaarrekeningen en bestuursverslag 2015
Conform de bepalingen in de statuten heeft de Raad van Commissarissen het bestuursverslag en de jaarrekeningen van Univé
Dichtbij mede aan de hand van het verslag van de Audit- en Riskcommissie en in aanwezigheid van de externe accountant, KPMG
Accountants, uitgebreid besproken. Ook nam de Raad kennis van het rapport bij de jaarrekeningen 2015 van KPMG Accountants.
Op grond van zijn bevindingen heeft de Raad van Commissarissen de Ledenraad van de Coöperatie Univé Dichtbij U.A.
geadviseerd om de jaarrekeningen 2015 van Univé Dichtbij vast te stellen. In de vergadering van de Ledenraad op 26 mei 2016
zijn de jaarrekeningen 2015 ongewijzigd vastgesteld.

Vergaderingen commissies
De Raad van Commissarissen kent twee commissies, te weten een Audit- en Riskcommissie en een Remuneratiecommissie.
Beide commissies hebben schriftelijk en mondeling verslag uitgebracht aan de voltallige Raad van Commissarissen.

Remuneratiecommissie
In 2016 heeft de Remuneratiecommissie tweemaal gesprekken gevoerd met de leden van de Raad van Bestuur van Univé Dichtbij.
Hier is schriftelijk over gerapporteerd door de voorzitter mevrouw L. Hartemink. De commissie heeft hierbij gewerkt volgens de
nieuwe cyclus van plannen, functioneren en beoordelen.
De Remuneratiecommissie kwam daarnaast in 2016 vier maal bijeen. Gespreksonderwerpen waren onder andere de toetsing
van de hoogste variabele beloningen over het jaar 2015, het nieuwe beloningsbeleid en de vaststelling van de verantwoording
over het in 2015 gevoerde beloningsbeleid. Daarnaast stelde de remuneratie commissie de resultaat- en ontwikkelcyclus van de
leden van de Raad van Bestuur vast, evalueerde zij het beloningsbeleid van Univé Dichtbij en stelde de commissie de beloning
van het senior management voor 2016 vast.
Uit hoofde van haar verantwoordelijkheid om voorstellen te doen aan de Raad van Commissarissen betreffende het
beloningsbeleid en de beloning van de Raad van Commissarissen en de leden van de Raad van Bestuur, heeft de Remuneratie
commissie in 2016 de driejaarlijkse benchmark laten uitvoeren door een onafhankelijke organisatie.. De aanpassing van de
beloning van de RvC wordt begin 2017 voorgelegd aan de Ledenraad.

Onafhankelijkheid en deskundigheid
Het is van belang dat de Raad van Commissarissen zijn taken onafhankelijk kan vervullen. Zelfs de schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden. Daarnaast zijn deskundigheid en brede belangstelling belangrijk. Hieraan is ook aandacht
besteed in het profiel van de leden van de Raad van Commissarissen. In het verslagjaar hebben zich geen zakelijke transacties
voorgedaan waarbij tegenstrijdige belangen een rol hebben gespeeld. De leden van de Raad van Commissarissen zijn
onafhankelijk ten opzichte van elkaar, de leden van de Raad van Bestuur en de organisatie.
In het verslagjaar hebben de leden van de Raad van Commissarissen om hun deskundigheid op peil te houden meerdere
themasessies bijgewoond waarbij een actueel thema werd behandeld. Daarnaast is door de individuele commissarissen
deelgenomen aan bijeenkomsten rond actuele thema’s, via Nijenrode en/of FOV/Verbond van Verzekeraars.
Deze educatie-activiteiten worden per persoon in een apart register bijgehouden.
Volledigheidshalve dient nog vermeld te worden dat, op verzoek van diverse Univé geledingen en met instemming van DNB, de
heer mr. T. Roos ook ad interim zitting heeft in de RvC's van Univé Regio + en Univé Stad en Land.

Samenwerking tussen de Coöperatie Univé en de regionale Univé's
De voorzitters van de RvC’s, van de ARC’s van de RU’s en de CO ontmoeten elkaar drie maal per jaar. Vanaf 2017 gaan de
voorzitters van de Remuneratiecommissies elkaar ontmoeten. Daarnaast komen alle commissarissen ook drie maal per jaar bij
elkaar gezien de ontwikkelingen in de markt en het verhoogde toezicht van DNB. De voorzitter van de Raad van Commissarissen
van Univé Dichtbij is één van de initiatiefnemers en organisatoren van deze laatste bijeenkomsten.
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Relatie met Ondernemingsraad
In het verslagjaar heeft een delegatie van de Ondernemingsraad, net als voorgaand jaar, twee maal overleg gevoerd met een
afvaardiging van de Raad van Commissarissen. Dit overleg had als onderwerp bespreking van de algemene gang van zaken in
de onderneming en enkele specifieke ontwikkelingen in de organisatie. Door dit overleg informeert de Raad van Commissarissen
zich over wat er leeft bij de medewerkers. De Raad van Commissarissen beschouwt het overleg met de Ondernemingsraad als
constructief en waardevol.
De Raad van Commissarissen constateert dat 2016 een zeer intensief en goed jaar is geweest. Een jaar waarin veel aandacht
is besteed aan de implementatie van de nieuwe strategie, het belang van de klant, en de medewerkers van de toekomst om te
komen tot een toekomstbestendig bedrijfsmodel. Dit alles in het licht van een concurrerende markt waar de omzet en het
verdienmodel onder druk staat. Daarnaast is met goed gevolg invulling gegeven aan het plan van aanpak als opvolging op het
DNB on-site onderzoek. Dit alles heeft uitgewerkt in resultaten over het jaar 2016 die integraal positief zijn op alle onderdelen,
tot en met een positief resultaat voor het bemiddelingsbedrijf. De Raad van Commissarissen spreekt dan ook haar waardering
daarover uit en dankt de Raad van Bestuur, het management en de medewerkers voor hun inzet.

Heerenveen, 27 juni 2017

Dhr. ir. C.G. Knook
………………………………….
Mw. A.G. Hartemink MHA
………………………………….
Dhr. V.C. Hartman RA
………………………………….
Dhr. mr. T.J.M. Roos BBA
………………………………….
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3 VERSLAG VAN DE AUDITCOMMISSIE
Jaarverslag Auditcommissie Univé Dichtbij 2016
De Auditcommissie bestond in 2016 uit de heer Hartman (voorzitter) en de heer Roos. De commissie kwam in 2016 viermaal
bijeen, volgens het vaste schema. Bij de bijeenkomsten waren tevens de voltallige Raad van Bestuur en afhankelijk van de
onderwerpen de externe accountant, de actuaris, de Risk & Compliance Officer, de uitvoerders van de interne auditfunctie en de
Manager Financiën aanwezig. Naast deze vergaderingen was er regelmatig contact met de Raad van Bestuur.
De functies en verantwoordelijkheden van de Auditcommissie gelden voor de totale organisatie van de Coöperatie Univé Dichtbij
alsmede haar dochterondernemingen en zijn vastgelegd in het Reglement Auditcommissie. De Auditcommissie assisteert de RvC
in het monitoren van de activiteiten van de RvC ten aanzien van specifieke aangelegenheden zoals omschreven in het Reglement
Auditcommissie. De Auditcommissie houdt onder andere toezicht op het ontwerp van de risicoanalyse, het functioneren van de
interne risicobeheersing en het controlesysteem en het proces rondom de financiële verslaglegging.
De Auditcommissie doet aanbevelingen aan de RvC betreffende het benoemen van de externe accountant en bespreekt hun
onafhankelijkheid. De Auditcommissie is het eerste aanspreekpunt voor de externe accountant in geval van onregelmatigheden.
Tevens beoordeelt de commissie de naleving van aanbevelingen van de externe accountant.
Tijdens de bijeenkomsten in 2016 werden de jaarrekening en de interim financiële rapportages, inclusief de niet financiële informatie
beoordeeld. Daarnaast zijn de rapportages van de actuaris door deze functie toegelicht en besproken. Ook werd steeds uitvoerig
gediscussieerd over de interne controleprocedures en de interne audits, inclusief bevindingen. Tevens zijn de bevindingen van de
externe accountant naar aanleiding van zowel tussentijdse alsmede de jaarrekeningcontrole besproken. Met de externe accountant
werden ook de voornaamste risico's voor de jaarrekening besproken. Dit betrof onder meer de waardering van de beleggingen in
panden, de geautomatiseerde gegevensverwerking, de verdere verankering van Solvency II en de verdere naleving van wet- en
regelgeving.
Verder werd tijdens de bijeenkomsten in 2016 een groot aantal andere onderwerpen besproken waaronder;
-

de jaarrekening over 2015, inclusief bevindingen van de externe accountant en het accountantsverslag;
de tussentijdse resultaten 2016 en de rapportages, met bijzondere aandacht voor eventuele waarderingsrisico's en voorzieningen;
de rapportage met betrekking tot de Eigen Risicobeoordeling (ERB);
de uitkomsten van de zogenaamde 'day one reporting' uit hoofde van Solvency II;
de actuariële rapportages en de functie van de actuaris;
de fiscale positie, inclusief de daarbij behorende waarderingsvragen;
de interne auditstrategie, de voortgang van de uitgevoerde audits en risicomanagementactiviteiten en de vaststelling van de
jaarplanning van interne audit voor 2017;
de interne controleprocedures en rapportages;
compliance met statutaire en wettelijke vereisten;
het auditplan 2016 van de externe accountant;
de financieringsstructuur, liquiditeit en de ontwikkeling van balansratio's.

De commissie is van mening dat de contacten met de Risk & Compliance Officer, de externe accountant, de actuariële functie en
de Raad van Bestuur op een professionele en constructieve wijze zijn verlopen. De bevindingen van de auditcommissie werden
gerapporteerd aan de Raad van Commissarissen. De Auditcommissie heeft in 2016 naar aanleiding van haar toezicht en controle
geen aanleiding gevonden een opmerking richting de Raad van Bestuur te maken. Dit stemt de Auditcommissie tevreden.
Heerenveen, 27 juni 2017

Dhr. V.C. Hartman RA
………………………………….
Dhr. mr. T.J.M. Roos BBA
………………………………….
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4 PERSONALIA
Ledenraad per 31-12-2016

Dhr. J.W. Idema
Dhr. E.E. Kamp
Dhr. H.L. Lanting
Dhr. H. Meijerink
Dhr. A.J. Nijeboer
Dhr. ing. R.H. Beenen
Dhr. M.J.M. Huijbrechts
Mw. I. Bastiaanssen
Dhr. J. Metselaar
Dhr. ing. E.J. Rouwenhorst
Dhr. O. Tijseling
Dhr. J. Idsardi
Dhr. G.J. de Vries
Mw. D. Ploeg
Dhr. Ph. van Beek
Mw. S. Bochem
Mw. mr. G. Lenters
Dhr. drs. I.J. van der Veere Msc

Regio

Woonplaats

Drenthe-Overijssel
Drenthe-Overijssel
Drenthe-Overijssel
Drenthe-Overijssel
Drenthe-Overijssel
Flevoland en Gooi &-Eemland
Flevoland en Gooi &-Eemland
Flevoland en Gooi &-Eemland
Flevoland en Gooi &-Eemland
Flevoland en Gooi &-Eemland
Friesland
Friesland
Friesland
Friesland
Midden-Nederland
Midden-Nederland
Midden-Nederland
Midden-Nederland

Hardenberg
Rijssen
Oosterhesselen
Wezuperbrug
Oud-Lutten
Zeewolde
Almere-Haven
Espel
Dronten
Amersfoort
Leeuwarden
Holwerd
Koarnjum
Rinsumageest
Nijkerk
Barneveld
Kootwijkerbroek
Harderwijk

Raad van Commissarissen
Dhr. ir. C.G. Knook
Mw. A.G. Hartemink MHA
Dhr. V.C. Hartman RA
Dhr. mr. T.J.M. Roos BBA

Voorzitter
Lid
Lid
Lid

Auditcommissie
Dhr. V.C. Hartman RA
Dhr. mr. T.J.M. Roos BBA

Voorzitter
Lid

Raad van Bestuur
Dhr. drs. H. Bonestroo
Dhr. E. Knorren
Dhr. A.F. Echten
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II Jaarrekening

23

Coöperatie Univé Dichtbij U.A.
Financieel verslag 2016

1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (voor bestemming resultaat) (in €)
ACTIVA

2016

2015

Immateriële vaste activa
Andere immaterieel actief (1)

57.432

16.200

15.030.750

14.701.950

Beleggingen
Terreinen en gebouwen (2)
Deelnemingen (3)
- Woonvast Holding B.V.
- MM Twenterand
- Mijn Makelaar
- Univé Pensioen B.V.

50
4.207

642.983
50
7.173
4.207
4.257

Overige financiële beleggingen (4)
- Effecten
- Vorderingen uit hypothecaire leningen
- Vorderingen uit overbruggingen
- Vorderingen uit andere leningen

57.285.309
5.715.640
14.309
875.171

654.413

55.480.535
9.077.942
19.453
839.331
63.890.429

65.417.261

Vorderingen
Vorderingen uit directe verzekering
op verzekeringsnemers (5)
Rc verzekeraars
Belastingen en premies sociale verzekeringen (6)
Latente belastingen (7)
Overige vorderingen (8)

965.397
88.180
1.959.751
922.133
95.218

765.850
18.732
1.430.282
1.223.678
107.638
4.030.679

3.546.180

Overige activa
Materiële vaste activa (9)
Liquide middelen (10)

Overlopende activa (11)

TOTAAL ACTIVA

891.082
48.656.686

1.107.182
35.783.763
49.547.768

36.890.945

1.802.939

1.268.161

134.364.253

122.495.110
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PASSIVA

2016

2015

Eigen vermogen (12)
Algemene reserve
Herwaarderingsreserve panden
Onverdeeld resultaat

74.167.259
694.400
5.684.232

Aandeel derden

76.171.849
583.150
2.004.59080.545.891

74.750.409

434.442

423.977

Technische voorzieningen (13)
Voorziening niet-verdiende premies
Voorziening te betalen schaden - Bruto
Af: Herverzekeringsdeel

7.640.142
10.229.615
2.296.969-

7.879.759
8.950.027
1.612.29215.572.788

15.217.494

Voorzieningen (14)
Pensioenverplichtingen
Voorziening jubilea-uitkeringen
Latente belastingen

4.320.913
750.690
1.225.185

4.120.181
801.050
549.641
6.296.788

5.470.872

Schulden
Schulden uit herverzekering
Uit te keren premierestitutie (15)
Rc Maatschappijen (16)
Belastingen en premies sociale verzekeringen (17)
Schulden aan groepsmaatschappijen
Handelscrediteuren
Overige schulden (18)

607.423
1.600.000
3.094.088
485.928
200.561
536.669
1.907.529

366.414
505.226
623.625
191.727
227.821
2.570.625
8.432.198

4.485.439

Overlopende passiva
Vooruitontvangen premies (19)
Onverdiende provisie (20)
Overige overlopende passiva (21)

TOTAAL PASSIVA

15.447.633
4.246.838
3.387.676

16.140.401
4.042.460
1.964.058
23.082.147

22.146.919

134.364.253

122.495.110
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2 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE EINDIGEND OP
OP 31 DECEMBER (in €)
Technische rekening schadeverzekering

Verdiende premies eigen rekening (22)
Geboekte brutopremies
Uitgaande herverzekeringspremies
Wijziging technische voorzieningen
niet-verdiende premies

2016

41.425.662
5.347.633-

Wijz. voorziening voor te betalen schaden:
Bruto
Aandeel herverzekeraars

38.779.281
5.273.578-

239.617

Toegerekende opbrengst uit
beleggingen

Schaden eigen rekening (23)
Brutoschaden
Aandeel herverzekeraar

2015

441.26836.317.646

33.064.435

437.686

70.907

17.477.800579.373
16.898.427-

23.633.1882.435.985
21.197.203-

1.279.588684.677
594.911-

2.096.646
52.7102.043.936
17.493.338-

19.153.267-

Winstdeling en kortingen
Premierestitutie

1.600.000-

-

Kosten technische rekening (24)
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige beheerskosten
Aquisitiekosten

25.901.786381.3936.070.9879.897.55842.251.724-

Toegerekend aan niet-technische rekening

27.789.583

Resultaat technische rekening schadeverzekering

23.391.971520.6326.401.2029.889.60640.203.41127.330.355
14.462.141-

12.873.056-

3.199.853

1.109.019
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Niet-technische rekening

2016

Resultaat technische rekening schadeverzekering

Opbrengsten uit beleggingen
Opbrengsten terreinen en gebouwen
Gerealiseerde opbrengsten uit overige beleggingen (25)

2015

3.199.853

982.304
2.021.978

1.109.019

345.254
3.315.494
3.004.282

3.660.748

Niet gerealiseerde winst op beleggingen
Ongerealiseerde opbrengsten uit overige beleggingen (26)

1.592.108

1.197.7861.592.108

1.197.786-

Beleggingslasten (27)

716.729-

3.605.816-

Toegerekende opbrengst uit
beleggingen

437.686-

70.907-

Opbrengsten assurantiebemiddeling (28)

Toegerekende kosten vanuit TR (29)
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige beheerskosten
Aquisitiekosten

28.591.955

21.694.405344.1364.395.6011.355.441-

27.764.902

19.941.554463.1044.955.2531.970.44427.789.583-

Andere baten
Opbrengst deelnemingen (30)
Opbrengsten makelaardij courtage
Overige rentebaten
Overige andere baten (31)

20.92058.970
754.184

27.330.355-

65.245
185.500
151.736
635.958
792.234

Andere lasten
Overige rentelasten
Overige andere lasten (32)
Verkoop Midden Nederland Makelaars B.V.

11.059
616.547-

1.038.439

18.000
612.1732.317.629605.488-

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoef. voor belastingen

Vennootschapsbelasting
Verschuldigd huidig jaar (33)
Voorgaande boekjaren

Aandeel derden in het resultaat

Resultaat na belastingen

2.911.802-

7.630.946

1.867.234374-

1.543.558-

350.48240.5451.867.608-

391.027-

79.106-

70.005-

5.684.232

2.004.590-
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3 GECONSOLIDEERDE KASSTROOMOVERZICHT PER 31 DECEMBER 2016

Kasstroom uit operationele activiteiten

2016

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen
aandeel derden in resultaat

2015

7.630.946
79.106

1.543.55870.005

Mutatie aandeel derden afgestoten deelnemingen
Afgestoten deelneming (geconsolideerd)
Verkoop Terreinen en gebouwen
Resultaat deelnemingen (niet meegeconsolideerd) (30)
Afname technische voorzieningen eigen rekening (13)
Mutatie overige voorzieningen (14)
Afschrijvingen Immateriële vaste activa (1)
Afschrijvingen materiële vaste activa (9)
Ongerealiseerde waardeverandering beleggingen
Mutatie overlopende activa
Mutatie schulden
Mutatie overlopende passiva
Resultaat beleggingen (4)
Betaalde Vennootschapsbelasting
Ontvangen rente
Mutatie vorderingen

42.610
330.000
20.922
355.294
825.916
1.800
379.951
658.800534.7783.178.365
935.228
1.979.7231.178.32098.472
582.971-

54.4902.317.629
65.2451.602.668763.02913.300
506.715
3.050.345
580.8107.513.0848.390.740
401.207391.027195.675
585.048-

Kasstroom uit operationele activiteiten

8.944.017

1.044.243

50.848.81243.032177.403-

39.783.43818.00051.073-

54.355.368
13.552
629.234

42.584.300
34.500
22.437
168.326

3.928.907

2.957.052

Aanpassingen voor:

Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten
Investeringen en beleggingen
- Overige financiële beleggingen (4)
- Immateriële vaste activa
- Materiële vaste activa

Desinvesteringen, aflossingen en verkopen
- Overige financiële beleggingen (4)
- Immateriële vaste activa (1)
- Materiële vaste activa (9)
- Mutatie deelnemingen (3)

Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
- Afname / uitbetaling ledenkapitaal (13)
- Aflossing langlopende schulden
- Aflossing schulden

-

2.137.747-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-

2.137.747-

Mutaties in liquide middelen

12.872.924

1.863.548

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
Stand 1-1-2016 Liquide middelen
Mutatie
Stand 31-12-2016 Liquide middelen

35.783.763
12.872.923
48.656.686
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3.1 TOELICHTING GRONDSLAGEN
Fout herstel:
Op basis van een onderzoek naar de inhoud van het pensioencontract met de externe verzekeraar ASR is gebleken dat
er over 2015 al, conform RJ271, een voorziening had moeten worden getroffen voor toekomstige verplichtingen uit de
overeenkomst met ASR. De belangrijkste reden dat er een voorziening getroffen moet worden is, dat het een toezegging betreft
aan het personeel, voor reeds verrichte werkzaamheden, waartegenover voor de werkgever geen opbrengsten meer staan.
Univé Dichtbij heeft voor haar medewerkers over de periode 1 januari 2005 tot en met 31 december 2014 een toegezegde
pensioenregeling afgesloten. De opgebouwde pensioenrechten zijn ondergebracht in een winstdelend gesepareerd depot,
wat per 31 december 2014 premievrij is gemaakt. In de uitvoeringsovereenkomst is afgesproken dat, zolang het depot in
beheer is bij ASR, er aan deze verzekeraar over de waarde van het depot per einde boekjaar een vergoeding zal moeten
worden betaald, ter gedeeltelijke dekking van de risico's welke ASR loopt rond het beheer van het depot. Het effect op het
vermogen is materieel waarbij voor het daadwerkelijk effect verwezen wordt naar de cijfermatige toelichting hieronder.
Indien een materiële fout na de vaststelling van de jaarrekening wordt geconstateerd, wordt deze middels een retrospectieve
verwerking hersteld. Dit houdt in dat het eigen vermogen aan het beging van het voorafgaande jaar wordt herrekend alsof de fout
niet heeft plaatsgevonden. Het verschil tussen het eigen vermogen aan het begin van het voorafgaande boekjaar, voor en na
herrekening, wordt vervolgens verwerkt als een rechtstreekse mutatie van het eigen vermogen aan het begin van het
voorafgaande boekjaar.
Na de vaststelling van de 2015 jaarrekening is een materiële fout geïdentificeerd. Per 31 december 2015 is voor de
verplichtingen uit de uitvoeringsovereenkomst met de pensioenverzekeraar over de voorziening met betrekking tot opgebouwde
aanspraken in de periode 1 januari 2005 tot en met 1 januari 2015 geen voorziening gevormd.
Het effect op het vermogen is € 3.072.727 per 31 december 2015. Het effect op het resultaat na belasting voor het jaar
2015 is € 10.433. De vergelijkende cijfers voor het jaar 2015 zijn aangepast.
Een compleet overzicht van het effect op de financiële positie in de balans en de winst- en verliesrekening is als volgt:
Goedgekeurde
jaarrekening 2015
€

Vergelijkende cijfers
jaarrekening 2016

Mutatie
€

€

Balans, activa zijde

Belastingen en premies sociale verzekeringen

99.019

1.331.263

1.430.282

3.062.294-

76.171.849

Balans, passiva zijde
Algemene reserve
Herwaarderingsreserve panden
Onverdeelde winst
Totaal eigen vermogen 31-12-2015
Voorziening pensioenverplichting
Voorziening latente belasting

79.234.143
583.150

-

583.150

1.994.157-

10.433-

2.004.590-

77.823.136

3.072.727-

74.750.409

23.212

4.096.969

4.120.181

242.620

307.021

549.641
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Winst- en verliesrekening
Personeelskosten

23.378.061-

13.910-

23.391.971-

Personeelskosten, niet technische rekening

19.927.644-

13.910-

19.941.554-

1.529.648-

13.910-

1.543.558-

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening
Vennootschapsbelasting
Resultaat na Belasting

394.5041.994.157-

3.477
10.433-

391.0272.004.590-

ALGEMENE GRONDSLAGEN
De Coöperatie (KvK nummer 08000861), gevestigd te Heerenveen (Abe Lenstra Boulevard 2), is een Coöperatie U.A. met een
gewone structuur. De voornaamste activiteiten van de groep, waarvan de coöperatie aan het hoofd staat, bestaan uit het aangaan
van schadeverzekeringen en het bemiddelen hierin. Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2016, dat is geëindigd op
balansdatum 31 december 2016.
De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de RJ ten
behoeve van verzekeringsmaatschappijen. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva
en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Continuïteitsveronderstelling.
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, wat tevens de functionele valuta is van de onderneming.
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs. Een actief wordt in de
balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen
toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer
het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in
zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een in de balans opgenomen actief
of verplichting blijft op de balans als een transactie (met betrekking tot het actief of de verplichting) niet leidt tot een belangrijke
verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Een actief of verplichting wordt niet langer
in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of
nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. Verder wordt een actief
of een verplichting niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van
waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel,
samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan
de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch
potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de
periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico’s met betrekking tot de
diensten zijn geleverd.
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die
van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en
lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin
de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
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De belangrijkste schatting welke is opgenomen in de jaarrekening betreft de technische schadevoorziening waarbij op dossierniveau bij het binnenkomen van een melding een ''klok'-bedrag wordt toegekend aan het dossier, afhankelijk van het soort
schade. Dit schattingsbedrag blijft gehandhaaft tot er meer duidelijkheid is over de hoogte van de schade door bijvoorbeeld de
ontvangst van herstelnota's of een expertiserapport.

GRONDSLAGEN VOOR CONSOLIDATIE
In de geconsolideerde jaarrekeningen worden de financiële gegevens van Coöperatie Univé Dichtbij U.A. (hierna: Univé
Dichtbij U.A.) en haar groepsmaatschappijen opgenomen. Als groepsmaatschappijen worden die ondernemingen aangemerkt
die behoren tot de economische eenheid van Univé Dichtbij U.A.
Integraal in de consolidatie worden opgenomen deelnemingen waarin beslissende zeggenschap op het beleid kan
worden uitgeoefend. Deelnemingen waarin geen overwegende zeggenschap kan worden uitgeoefend worden
gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde. In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge aandelenverhoudingen,
schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd. Tevens zijn de resultaten op onderlinge transacties tussen groepsmaatschappijen geëlimineerd voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de groep zijn gerealiseerd.
Bij een transactie waarbij de rechtspersoon een niet 100% belang heeft in de verkopende groepsmaatschappij wordt de
eliminatie uit het groepsresultaat pro rata toegerekend aan het minderheidsbelang op basis van het aandeel van de
minderheid in de verkopende groepsmaatschappij.
Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie opgenomen vanaf het moment dat Univé Dichtbij U.A. beslissende
invloed uitoefent op het beleid. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het tijdstip van beëindiging
van deze invloed.
Voor een overzicht van de geconsolideerde groepsmaatschappijen wordt verwezen naar punt 2 (deelnemingen) van de
toelichting op de vennootschappelijke balans.

FINANCIËLE INSTRUMENTEN
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen
en overige financieringsverplichtigen, handelsschulden en overige te betalen posten. In de jaarrekening zijn de volgende
categorieën financiële instrumenten opgenomen: Investeringen in aandelen en obligaties, Handelsportefeuille (financiële
activa en financiële verplichtingen), gekochte leningen en obligaties, verstrekte leningen, overige vorderingen en overige
financiële verplichtingen.
De onderneming heeft geen in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten).
Een financieel actief of een financiële verplichting wordt in de balans opgenomen op het moment dat contractuele rechten of
verplichtingen ten aanzien van dat instrument ontstaan.
Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie er toe leidt dat alle of nagenoeg alle
rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot de positie aan een derde zijn
overgedragen.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reeële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare
transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen.
Indien instrumenten bij de vervolgwaardering niet worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de
eerste waardering.
De reële waarde van een financieel instrument is 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 en van elkaar onafhankelijk zijn.
• De reële waarde van beursgenoteerde financiële instrumenten wordt bepaald aan de hand van de biedprijs.
• De reële waarde van niet-beursgenoteerde financiële instrumenten wordt bepaald door de verwachte kasstromen contant te
maken tegen een disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende risicovrije marktrente voor de resterende looptijd, vermeerderd
met krediet- en liquiditeit opslagen.
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Handelsportefeuille
Indien de onderneming financiële instrumenten heeft verworven of is aangegaan met het doel het instrument op korte termijn te
verkopen, maken deze deel uit van de handelsportefeuille en worden deze na eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van waarde wijzigingen in de winst- en verliesrekening.
Verstrekte leningen en overige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis
van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Overige financiële beleggingen
Beleggingen van de onderneming in niet-beursgenoteerde aandelen worden na de eerste opname gewaardeerd tegen reële
waarde. Veranderingen in de reële waarde worden rechtstreeks in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
Dividenden worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord op het moment dat deze betaalbaar zijn gesteld.
Langlopende en kortlopende schulden
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rente-methode.
De aflossingsverplichtingen ter zake van de langlopende schulden voor het komende jaar worden opgenomen onder de
kortlopende schulden.
Gekochte leningen en obligaties
Gekochte leningen en obligaties die de onderneming tot het einde van de looptijd houdt, worden na eerste opname
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere
waardeverminderingsverliezen.
Verstrekte leningen, overige vorderingen en financiële verplichtingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs
rekening houdend met de effectieve rentevoet en onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
Voor materiële en immateriële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa
onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde
van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet
mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten voor een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de
kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort. Wanneer de boekwaarde van een actief of een kasstroom
genererende eenheid hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor
het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Indien sprake is van een bijzonder waardeverminderingsverlies
van een kasstroom genererende eenheid, wordt het verlies allereerst toegerekend aan goodwill die is toegerekend aan de
kasstroom genererende eenheid. Een eventueel restant verlies wordt toegerekend aan de andere activa van de eenheid naar
rato van hun boekwaarden. Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren
verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de
realiseerbare waarde van het betreffende actief of kasstroom genererende eenheid geschat. Terugneming van een eerder
verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als sprake is van een wijziging van de gehanteerde
schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de verantwoording van het laatste bijzonder
waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het actief (of kasstroom genererende eenheid)
opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen)
als in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief (of kasstroom genererende eenheid) zou zijn
verantwoord. Een bijzonder waardeverminderingsverlies voor goodwill wordt niet teruggenomen in een volgende periode, tenzij
het eerdere bijzonder waardeverminderingsverlies was veroorzaakt door een specifieke externe gebeurtenis van buitengewone
aarde die naar verwachting niet opnieuw zal plaatsvinden, en er sprake is van opvolgende externe gebeurtenissen die het effect
effect van de eerdere gebeurtenis weer omkeren.
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN DE BALANS
Immateriële Vaste Activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met cumulatieve
afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.
De uitgaven na eerste verwerking van een gekocht of zelf vervaardigd immaterieel vast actief worden toegevoegd aan de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs als het waarschijnlijk is dat de uitgaven zullen leiden tot een toename van de verwachte
toekomstige economische voordelen en de uitgaven en de toerekening aan het actief op betrouwbare wijze kan worden
vastgesteld. Als niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor activering worden de uitgaven verantwoord in de winst- en
verliesrekening.
Financiële Vaste Activa
Beleggingen
Terreinen en gebouwen
Terreinen en gebouwen, al dan niet voor eigen gebruik, worden gewaardeerd tegen actuele waarde. Eventuele waarde/
veranderingen worden verantwoord in de resultatenrekening en/of de herwaarderingsreserve.De actuele waarde wordt minimaal
eens in de 3 jaar vastgesteld door een externe taxateur.
De eerste waardering van vastgoedbeleggingen is tegen de verkrijgingsprijs, inclusief de transactiekosten. De verkrijgingsprijs
omvat de koopsom en alle direct toe te rekenen uitgaven zoals juridische advieskosten, overdrachtsbelasting en andere
transactiekosten. Als sprake is van een uitgestelde betaling van de koopsom wordt de verkrijgingsprijs gesteld op de contante
waarde daarvan. De verkrijgingsprijs van een zelf vervaardigde vastgoedbelegging is het bedrag van de kosten tot en met het
moment dat de vervaardiging of ontwikkeling gereed is. De uitgaven na eerste verwerking van een vastgoedbelegging worden
geactiveerd als het waarschijnlijk is dat de uitgaven zullen leiden tot een toename van de verwachte toekomstige economische
voordelen. Alle overige uitgaven worden verantwoord als kosten in de winst-en-verliesrekening in de periode dat ze zich
voordoen.
Vastgoedbeleggingen worden na eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde. Winsten of verliezen die ontstaan door
een wijziging in de reële waarde van de vastgoedbelegging worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening van de periode
waarin de wijziging zich voordoet. Daarnaast wordt ten laste van de overige reserves een herwaarderingsreserve gevormd.
De herwaarderingsreserve is gelijk aan het verschil tussen de boekwaarde van de verkrijgings- of de vervaardigingsprijs en de
reële waarde, voorzover de boekwaarde van het desbetreffende object hoger is dan de verkrijgingsprijs of de vervaardigingsprijs.
Hierbij wordt rekening gehouden met de eventueel in de toekomst verschuldigde vennootschapsbelasting (latente belasting).
De daarbij gebruikte verkrijgings- of vervaardigingsprijs is de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs zonder rekening te houden
met afschrijvingen of bijzondere waardeverminderingen.
Deelnemingen
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd
volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Indien waardering tegen netto vermogenswaarde niet kan plaatsvinden doordat de hiervoor benodigde informatie niet kan worden verkregen, wordt de deelneming
gewaardeerd volgens het zichtbaar eigen vermogen.
Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van de onderneming gehanteerd.
Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Een aandeel in de winst van de
deelneming in latere jaren wordt pas verwerkt als en voor zover het cumulatieve niet verwerkte aandeel in het verlies is
ingelopen Wanneer de onderneming geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de betreffende deelneming of de
feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor zijn aandeel) in staat te stellen tot betaling van haar schulden, wordt een
voorziening gevormd ter grootte van de beste schatting van de verwachte uitgaven. Deze voorziening wordt primair ten laste
van de vorderingen op de betreffende deelneming gebracht en voor het restant opgenomen onder de voorzieningen.
Deelnemingen waarin geen invloed van betekening kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs
of lagere realiseerbare waarde. Indien sprake is van een stellig voornemen tot afstoting vindt waardering plaats tegen de
eventuele lagere verwachte verkoopwaarde.
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Overige financiële beleggingen
De beleggingen (obligaties en aandelen) worden tegen reële waarde (beurswaarde) gewaardeerd. Ongerealiseerde en
gerealiseerde waarde mutaties worden in de Winst- en Verliesrekening verantwoord.
Financiële activa (hypotheken) die worden gewaardeerd op (geamortiseerde) kostprijs, worden op iedere verslagdatum
beoordeeld om te bepalen of objectieve aanwijzingen bestaan dat de activa een bijzondere waardevermindering hebben
ondergaan. Bij aanwezigheid van objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen, wordt bepaald of
daadwerkelijk sprake is van een bijzonder waardeverminderingsverlies. Hiertoe wordt van een actief de waarde van de
verwachte toekomstige kasstromen berekend, contant gemaakt tegen de oorspronkelijke effectieve rente van het actief.
Als deze waarde lager is dan de boekwaarde van het actief, is sprake van een bijzonder waardeverminderingsverlies.
Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen van financiële activa worden zowel op individuele basis als op collectieve
basis in aanmerking genomen. Van alle individueel significante financiële activa wordt beoordeeld of deze specifiek onderhevig
zijn aan bijzondere waardevermindering. Alle individueel significante financiële activa waarvan is vastgesteld dat deze niet
specifiek onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering, worden vervolgens collectief beoordeeld op een eventuele
waardevermindering die zich al heeft voorgedaan maar nog niet is vastgesteld. Van individueel niet significante financiële activa
wordt collectief beoordeeld of deze onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering door samenvoeging van financiële
activa met vergelijkbare risicokenmerken. Bij de beoordeling van collectieve waardeverminderingen gebruikt de onderneming
historische trends met betrekking tot de waarschijnlijkheid van het niet nakomen van betalingsverplichtingen, het tijdsbestek
waarbinnen incassering plaatsvindt en de hoogte van gemaakte verliezen. De uitkomsten worden bijgesteld als de
ondernemingsleiding van oordeel is dat de huidige economische en kredietomstandigheden zodanig zijn dat het waarschijnlijk is
dat de daadwerkelijke verliezen hoger dan wel lager zullen zijn dan historische trends suggereren. Een voorheen opgenomen
bijzonder waardeverminderingsverlies wordt teruggenomen als de afname van de waardevermindering verband houdt met een
objectieve gebeurtenis na afboeking. De terugneming wordt beperkt tot maximaal het bedrag dat nodig is om het actief te
waarderen op geamortiseerde kostprijs ten tijde van de terugneming als geen sprake zou zijn geweest van een bijzondere
waardevermindering. Bijzondere waardeverminderingsverliezen en terugnemingen daarvan worden opgenomen in de
winst- en verliesrekening. Rente op aan bijzondere waardeverminderingen onderhevige activa blijft worden verantwoord via
oprenting van de activa.
De hypothecaire leningen zijn gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 3-Jaarlijks wordt de waarde van de individuele
leningen afgezet tegen de opgevraagde WOZ waarde. Wanneer er sprake is van betalingsachterstand in de verschuldigde
bedragen en de WOZ-waarde overschrijdt de verstrekte lening,wordt er een voorziening getroffen.
Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd indien de rechtspersoon beschikt over een deugdelijk
juridisch instrument om het financiële actief en de financiële verplichting gesaldeerd af te wikkelen en de vennootschap het
stellige voornemen heeft om het saldo als zodanig netto of simultaan af te wikkelen.
Indien sprake is van een overdracht van een financieel actief dat niet voor verwijdering uit de balans in aanmerking komt, wordt
het overgedragen actief en de daarmee samenhangende verplichting niet gesaldeerd.
Overige Activa
Vorderingen
De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder het hoofd Financiële instrumenten.
Materiële Vaste Activa
Inventarissen en vervoermiddelen worden gewaardeerd tegen hun kostprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en
cumulatieve waardeverminderingsverliezen. De kostprijs van de genoemde activa bestaat voornamelijk de verkrijgingsprijs en
overige kosten om de activa op hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogd gebruik. Uitgaven worden slechts
geactiveerd indien zij de gebruiksduur van het object verlengen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de
aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Afschrijving start op het moment dat een
actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik, en wordt beëindigd bij buitengebruikstelling of bij desinvestering.
De gehanteerde afschrijvingspercentages voor de diverse activa zijn, verbouwingen en installaties 10%, inventaris 20%,
computerapparatuur 10-33,33% en voor vervoermiddelen 25% (rekening houdend met een restwaarde).
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt
hiermee rekening gehouden bij de waardering. Onder liquide middelen zijn uitsluitend deposito’s opgenomen die direct of
vervroegd opvraagbaar zijn.
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Eigen vermogen
Waardevermeerderingen van activa die worden gewaardeerd tegen actuele waarde worden opgenomen in de herwaarderingsreserve. Uitzondering hierop vormen financiële instrumenten en andere beleggingen die worden gewaardeerd tegen actuele
waarde. Waardevermeerderingen van die activa worden onmiddellijk in het resultaat verwerkt. Daarnaast wordt voor die activa
een herwaarderingsreserve gevormd ten laste van de overige reserves als geen sprake is van frequente marktnoteringen.
De herwaarderingsreserve wordt gevormd per individueel actief en is niet hoger dan het verschil tussen de boekwaarde op basis
van historische kostprijs en de boekwaarde op basis van actuele waarde. De herwaarderingsreserve wordt verminderd met de
gerealiseerde herwaardering (verband houdend met systematische afschrijvingen van het actief). Op de herwaarderingsreserve
worden waardeverminderingen van het betreffende actief, niet zijnde systematische afschrijvingen, in mindering gebracht.
Als een actief wordt vervreemd, valt een eventueel aanwezige herwaarderingsreserve met betrekking tot dat actief vrij ten gunste
van de overige reserves. Bij de bepaling van de herwaarderingsreserve is een bedrag voor latente belastingverplichtingen in
mindering gebracht, berekend tegen het actuele belastingtarief.
Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als eigenvermogensinstrumenten,
worden gepresenteerd onder het eigen vermogen. Uitkeringen aan houders van deze instrumenten worden in mindering op het
eigen vermogen gebracht na aftrek van eventueel hiermee verband houdend voordeel uit hoofde van belasting naar de winst.
Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als een financiële verplichting, worden
gepresenteerd onder schulden. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot deze financiële instrumenten worden in
de winst-en-verliesrekening verantwoord als kosten of opbrengsten.
Minderheidsbelang derden
Het minderheidsbelang derden wordt gewaardeerd op het proportionele deel van derden in de nettowaarde van de activa en
verplichtingen, bepaald volgens de waarderingsgrondslagen van de onderneming.
Technische voorzieningen
Voor niet verdiende premies
De niet verdiende premies betreft het onverdiende gedeelte van de in het verslagjaar in rekening gebrachte premies; de
voorziening is berekend op basis van tijdsevenredige verdeling van de ontvangen premies.
Voor te betalen schade-uitkeringen
Te betalen schade / uitkeringen; de voorziening heeft betrekking op de per balansdatum nog niet afgewikkelde
schaden van het boekjaar en voorgaande boekjaren.
Voor schaden die zich wel hebben voorgedaan, maar die nog niet gemeld zijn of bekend zijn is er een extra reservering
opgenomen (Incured but not reported (IBNR)).
Het aandeel van de herverzekeraar in de overlopende schaden is op de voorziening in mindering gebracht. Bij het
bepalen van de post is rekening gehouden met schadebehandelingskosten.
Schadebehandelingskosten betreffen de kosten welke gemoeid zijn met het afwikkelen van de schadereserve. Hiervoor
is een bedrag gereserveerd rekening houdend met de personeelskosten voor afwikkeling van het aantal openstaande dossiers.
De voorziening voor de schadebehandelingskosten wordt bepaald door het aantal openstaande schades ultimo boekjaar te
vermenigvuldigen met de behandelingskosten per dossier. Deze behandelingskosten per dossier worden vastgesteld rekening
houdend met; een verwachte tijdsbesteding per dossier, loonkosten per schadebehandelaar en het aantal openstaande schades
verdeeld naar status waarin het schade-dossier zich bevindt.
Toereikendheid
Jaarlijks wordt er door de actuaris een toereikendheidtoets voor de technische voorzieningen uitgevoerd. Uitkomsten
van dit onderzoek worden meegenomen in de bepaling van de technische voorzieningen.
Voorzieningen
In de balans wordt een voorziening opgenomen wanneer er sprake is van:
• een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden;
• waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en
• het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.
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Pensioenverplichtingen
Voorziening aanvulling pensioenen
Overeenkomstig RJ 271 worden pensioenpremies in de winst- en verliesrekening verantwoord. Additionele afspraken
met personeelsleden, buiten de reguliere pensioenregeling om, worden voorzien. De hoogte van de voorziening
is actuarieel berekend.
Pensioencontract ASR
Op basis van het aanwezige pensioencontract met ASR, dient er voor uit dit contract voortkomende verplichtingen conform
RJ271 een voorziening te worden gevormd. De belangrijkste reden dat er een voorziening getroffen moet worden is, dat het
een toezegging betreft aan het personeel, voor reeds verrichte werkzaamheden, waartegenover voor de werkgever geen
opbrengsten meer staan. Univé Dichtbij heeft voor haar medewerkers over de periode 1 januari 2005 tot en met 31 december
2014 een toegezegde pensioenregeling afgesloten. De opgebouwde pensioenrechten zijn ondergebracht in een winstdelend
gesepareerd depot, wat per 31 december 2014 premievrij is gemaakt. In de uitvoeringsovereenkomst is afgesproken dat, zolang
het depot in beheer is bij ASR, er aan deze verzekeraar ovder de waarde van het depot per einde boekjaar een vergoeding zal
moeten worden betaald, ter gedeeltelijke dekking van de risico's welke ASR loopt rond het beheer van het depot.
De toekomstige verplichting wordt gebaseerd op de stand van de in het depot aanwezige voorziening per einde boekjaar, waarbij
op basis van een best-estimate sterftetabel het deelnemersbestand wordt uitontwikkeld.
De mutatie van de voorziening in het boekjaar wordt verwerkt in de Winst- en Verliesrekening.
Voor boekjaar 2015 en 2016 is de voorziening berekend conform de volgende methodiek:
- De pensioenvoorziening wordt berekend over de waarde per einde boekjaar van het bij de externe verzekeraar
aangehouden depot voor de garantieverplichting van 0,8% voor sterfteontwikkeling, vermogenskosten en renterisico.
- De pensioenvoorziening ultimo boekjaar is als volgt bepaald:
op basis van het deelnemersbestand van ultimo 2016 wordt op basis van een best-estimate sterftetabel het
deelnemersbestand uitontwikkeld. Op basis van dit bestand wordt / worden steeds ultimo per jaar de Voorziening
Verzekeringsverplichting (VVP) / opgebouwde rechten vastgesteld.
De VVP / opgebouwde rechten is / zijn vastgesteld op basis van de tariefgrondslagen zoals die zijn beschreven in het contract met ASR
(sterftetabel' '+2 voor pensioendatum, verhoogd met excassokosten van 1,5%). Vervolgens is de verplichting voor Univé Dichtbij
(te betalen aan het einde van elk jaar in de toekomst) 0,8% van de opgebouwde rechten totdat de verplichtingen behorende bij de
genoemde periode op nul staan.
De pensioenvoorziening is gelijk aan de contant gemaakte kasstromen naar ultimo 2016 op basis van vastgestelde
disconteringsvoet.
De gehanteerde sterftetabel is: Prognosetafel 2016 met aanpassing ES-P2.
De discontering vindt plaats op basis van Triple A- Risk Finance Spot Curve (AAASC), op ultimo 2015 en 2016 apart
vastgesteld en toegepast. De Triple - Risk Finance Spot Curve (AAASC) bestaat uit jaarlijkse zero coupon rates voor elk
van de komende 100 jaar en is gebaseerd op basis van data over rendementen voor hoge-kwaliteits bedrijfsobligaties.
op basis van een hieruit geconstrueerde zero-coupon yield curve wordt een disconteringsfactor vastgesteld afhankelijk
van de duration.
Latente belastingen
De voorziening voor latente belastingverplichtingen vloeit voort uit verschillen tussen de bedrijfseconomische en
fiscale waardering van bepaalde activa en passiva voor zover deze verschillen in de toekomst in de belastingheffing
zullen worden betrokken. De berekening van de latente belasting vindt plaats tegen het geldende tarief van de
vennootschapsbelasting.
Jubilea-uitkeringen
Deze voorziening is gevormd op grond van secundaire arbeidsvoorwaarden en betreft het geschatte bedrag van de in de
toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. Bij de bepaling van de jubileumvoorziening wordt rekening gehouden met een
verdisconteringsfactor, salarisstijging, blijf kans en overlevingskans.
De jubileumvoorziening wordt gevormd voor uitkeringen aan medewerkers op basis van de duur van het dienstverband. De
voorziening is langlopend.
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De voorzieningen voor pensioenverplichtingen en jubilea-uitkeringen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de
beste schatting van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen.
De disconteringsvoet voor belastingen waartegen contant wordt gemaakt geeft de actuele marktrente weer. De actuele
marktrente wordt bepaald op basis van het rendement op hoogwaardige ondernemingsobligaties op een liquide markt; indien
de liquide markt ontbreekt wordt de actuele marktrente bepaald op basis van het rendement op staatsleningen.
De voorziening voor latente belastingen wordt gewaardeerd tegen de nominale waarde van de beste schatting van de
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen.
Lang vreemd vermogen
De waardering van langlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten.
Schulden
De waardering van schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten.

GRONDSLAGEN VOOR HET BEPALEN VAN DE RESULTATEN
Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Premie en provisie bemiddelingsactiviteiten
Van de in het verslagjaar in rekening gebrachte premie eigen rekening wordt het deel dat betrekking heeft op het
komend jaar als onverdiend aangemerkt.
De geboekte premies voor schadeverzekeringscontracten hebben betrekking op de gedurende het jaar afgesloten polissen en
zijn exclusief assurantiebelastingen of -heffingen. Niet-verdiende premies betreffen dat deel van de in een jaar geboekte premies
dat betrekking heeft op risicoperioden na balansdatum. Niet-verdiende premies worden pro rata berekend, hoofdzakelijk op dag-,
maand- of kwartaalbasis. De netto verdiende premies bestaan uit geboekte premies eigen rekening (bruto geboekte premies
onder aftrek van premie herverzekeringen) en de mutatie in de voorziening niet-verdiende premies.
De verstrekte pakket- en termijnkortingen zijn gesaldeerd opgenomen in de premie.
Opbrengsten uit dienstverleningsovereenkomsten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden opgenomen in de netto-omzet tegen de reële waarde van de ontvangen of te
ontvangen vergoeding, na aftrek van tegemoetkomingen en kortingen.
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de
opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate
waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de
kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden
bepaald.
Schaden
Claims uit hoofde van schadecontracten betreffen alle schadegevallen die zich gedurende het jaar voordoen, ongeacht of deze
zijn gemeld, alsmede hiermee verband houdende schade-behandelingskosten, verminderd met de eventuele residuwaarde en
andere verhaalde bedragen, en eventuele aanpassingen van uitstaande claims uit voorgaande jaren. Schadebehandelingskosten
omvatten gemaakte interne en externe kosten in verband met de onderhandeling over en afwikkeling van schadeclaims.
Onder de interne kosten vallen alle directe kosten van de schadeafdeling en het deel van de algemene beheerskosten dat direct
aan dit onderdeel kan worden toegerekend.
De schaden eigen rekening omvatten de in het boekjaar betaalde bedragen verminderd met het aandeel van de herverzekeraars.
Personele beloningen
De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Indien de reeds betaalde
bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover
er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de vennootschap.
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan de pensioenuitvoerder
verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een
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verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een
overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door de pensioenuitvoerder of van verrekening
met in de toekomst verschuldigde premies. Indien sprake is van aanpassingen van de per balansdatum opgebouwde aanspraken
die voortvloeien uit toekomstige salarisverhogingen die per balansdatum reeds zijn toegezegd en die voor rekening van de
vennootschap komen wordt hiervoor een voorziening gevormd. Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor
bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van de pensioenuitvoerder en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat
voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen
betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de
uitvoeringsovereenkomst met de pensioenuitvoerder, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of
impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante
waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.
De disconteringsvoet vóór belasting geeft de actuele marktrente per balansdatum van hoogwaardige ondernemingsobligaties /
rendement op staatleningen weer, de risico’s waarmee bij het schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is gehouden
worden hierin niet betrokken. Voor een op balansdatum bestaand overschot bij de pensioenuitvoerder wordt een vordering
opgenomen als de vennootschap de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar de
vennootschap zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Bedrijfskosten
De kosten worden met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering toegerekend aan het jaar waar
ze betrekking op hebben. Afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur.
Op in de loop van het jaar verkregen activa wordt naar tijdsgelang afgeschreven.
Rentebaten
Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende actiefpost. Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder de financiële baten en lasten.
Rentelasten
Rentelasten en soortgelijke lasten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren.
Aquisitiekosten
De Aquisitiekosten zijn in één keer ten laste van het resultaat gebracht.
Opbrengst uit beleggingen
Onder de aan de niet-technische rekening toegerekende opbrengst uit beleggingen is verantwoord het interest-bestanddeel dat
toegerekend is aan het eigen vermogen. De overige opbrengsten zijn verantwoord in de technische rekening schadeverzekering
onder toegerekende opbrengst uit beleggingen.
Toegerekende opbrengst beleggingen
Een deel van de opbrengst uit beleggingen wordt toegerekend aan het technisch resultaat; het gerealiseerd rendementspercentage op de beleggingen wordt berekend over het gemiddeld saldo van de technische voorzieningen.
Bij het bepalen van de toegerekende opbrengst uit beleggingen zijn de rentebaten uit de liquide middelen meegenomen.
Belastingen
Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen en latente belastingen. De
belastingen worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen, behoudens voor zover deze betrekking hebben op posten die
rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen (de belasting wordt in het eigen vermogen verwerkt).
De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare
winst over het boekjaar, berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum dan wel waartoe
materieel al op verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting.
De waardering van latente belastingverplichtingen en latente belastingvorderingen wordt gebaseerd op de fiscale gevolgen van
de door de vennootschap op balansdatum voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van zijn activa, voorzieningen,
schulden en overlopende passiva.
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Indien de boekwaardes van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële verslaggeving afwijken van hun fiscale
boekwaardes, is sprake van tijdelijke verschillen.
Voor belastbare tijdelijke verschillen wordt een voorziening latente belastingverplichtingen getroffen. Voor verrekenbare tijdelijke
verschillen, beschikbare voorwaartse verliescompensatie en nog niet gebruikte fiscale verrekeningsmogelijkheden wordt een
latente belastingvordering opgenomen, maar uitsluitend voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst fiscale winsten
beschikbaar zullen zijn voor verrekening respectievelijk compensatie. Latente belastingvorderingen worden op iedere
verslagdatum herzien en verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd.
De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Leasing
Een leaseovereenkomst waarbij de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg
geheel door de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere leaseovereenkomsten
classificeren als operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de transactie bepalend en niet
zozeer de juridische vorm.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
(Tabel) Levels
De bepaling van de reële waarde vindt op de volgende wijzen plaats;
1) Afgeleid van genoteerde marktprijzen: De reële waarde van beursgenoteerde effecten wordt bepaald aan de hand van de biedprijs.
2) Onafhankelijke taxaties: Tacties worden door een onafhankelijke taxateur ter plaatse uitgevoerd. Aan de hand van de locale
marktsituatie, huurcontracten en kasstromen wordt de waarde van een object bepaald.
3) NCW: de netto contante waarde wordt bepaald door toekomstige kasstromen contant te maken.
4) Andere geschikte methoden: de externe deelnemingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
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4.1 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
Immateriële vaste activa

2016

2015

1 Andere immaterieel actief
Boekwaarde per 1 januari
Investering in boekjaar

16.200
43.032

46.000
18.000

Desinvestering ivm verkoop MM Rijssen
Afschrijving boekjaar

59.232
1.800-

64.000
34.50013.300-

Balanswaarde 31 december

57.432

16.200

Aanschafwaarde
Andere immaterieel actief

Cumulatieve Balanswaarde
afschrijvingen

61.032
61.032

3.600
3.600

57.432
57.432

De afschrijving bedraagt jaarlijks 20% van de verkrijgingswaarde
Het immaterieel actief heeft betrekking op de verkrijging van een portefeuille en de aanschaf van software.

Beleggingen
2 Terreinen en gebouwen
Terreinen en
gebouwen in
eigen gebruik

Overige
terreinen en
gebouwen

Totaal
2016

Totaal
2015

Boekwaarde per 1 januari
Investering / Desinvesteringen
Herwaardering

13.601.950
523.800

1.100.000
330.000135.000

14.701.950
330.000658.800

17.805.000
3.103.050-

Boekwaarde per 31 december

14.125.750

905.000

15.030.750

14.701.950

De terreinen en gebouwen zijn gewaardeerd op actuele waarde en worden 3-jaarlijks extern getaxeerd. In 2016 heeft de beoordeling
van de actuele waarde geleid tot een opwaardering van per saldo € 658.800, waarvan € 523.800 ten gunste gebracht is van het
resultaat 2016. Het restant ad. € 135.000 is met in achtneming van de verschuldigde latente belasting toegevoegd aan de
herwaarderingsreserve. De overige terreinen en gebouwen bestaan uit de landerijen Sybrandyhuis.
Op grond van titel 9 BW 2 worden de panden aangemerkt als beleggingspanden.
3 Deelnemingen 2016
Mijn
Makelaar
Stand 1 januari 2016
Overige mutaties
Resultaat huidig jaar
Balanswaarde 31 december 2016

MM
Twenterand

7.173
7.173-

50
-

-

50

Woonvast
Holding
642.983
629.23413.749-

Univé
Pensioen B.V.
4.207
-

-

4.207

Woonvast
Holding

Univé
Pensioen B.V.

Totaal

654.413
629.23420.9224.257

Deelnemingen 2015
Mijn
Makelaar

MM
Twenterand

Totaal

Stand 1 januari 2015
Overige mutaties
Resultaat huidig jaar

5.800
1.373

50
-

750.193
168.32661.116

1.451
2.756

757.494
168.32665.245

Balanswaarde 31 december 2015

7.173

50

642.983

4.207

654.413
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4 Overige financiële beleggingen 2016
Balanswaarde
aankopen/
1 januari
verstrekkingen
Effecten
Vorderingen uit hypothecaire leningen
Vorderingen uit overbruggingen
Vorderingen uit andere leningen

Verkopen/
aflossingen

verschillen/
vrijval

Balanswaarde
31 december

55.480.535
9.077.942
19.453
839.331

50.525.962
322.850

50.700.9113.362.3025.144287.010-

1.979.723
-

57.285.309
5.715.640
14.309
875.171

65.417.261

50.848.812

54.355.367-

1.979.723

63.890.429

Overige financiële beleggingen 2015
Balanswaarde
aankopen/
1 januari
verstrekkingen
Effecten
Vorderingen uit hypothecaire leningen
Vorderingen uit overbruggingen
Vorderingen uit andere leningen

Verkopen/
aflossingen

verschillen/
vrijval

Balanswaarde
31 december

52.370.165
14.199.202
23.446
1.224.103

39.586.752
196.686

36.877.5895.121.2603.993581.458-

401.207
-

55.480.535
9.077.942
19.453
839.331

67.816.916

39.783.438

42.584.300-

401.207

65.417.261

De effecten bestaan ultimo 2016 uit beursgenoteerde aandelen, aandelenfondsen, obligaties en obligatiefondsen (level 1).
De kostprijs van de effecten bedraagt ultimo 2016: € 55.211.071
Samenstelling effecten
Aandelen & aandelenfondsen
Obligaties & obligatiefondsen

2016

2015

15.090.799
42.194.510

13.203.654
42.276.881

57.285.309

55.480.535

Kredietrating obligaties en obligatiefondsen 2016

Kredietrating
AAA
AA
A
BBB
BB
Totaal

Staatsobligaties
1.692.932
1.509.340
1.070.900
1.670.088
1.061.000
7.004.260

Bedrijfsobligaties
2.567.089
570.344
9.377.881
17.329.371
5.345.565
35.190.250

Vastrentende
fondsen
-

Totaal
4.260.021
2.079.684
10.448.781
18.999.459
6.406.565
42.194.510

%
10,1%
4,9%
24,8%
45,0%
15,2%
100%

Bedrijfsobligaties
1.157.411
528.250
1.508.395
3.194.056

Vastrentende
fondsen
1.643.550
3.629.940
4.147.165
7.894.083
4.872.100
22.186.838

Totaal
5.066.408
5.808.059
8.302.776
18.227.538
4.872.100
42.276.881

%
12,0%
13,7%
19,6%
43,1%
11,5%
100%

Kredietrating obligaties en obligatiefondsen 2015

Kredietrating
AAA
AA
A
BBB
BB
Totaal

Staatsobligaties
2.265.447
2.178.119
3.627.361
8.825.060
16.895.986
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Vastrentende waarden naar
land

Balans-waarde
31-12-2016

AUSTRALIA
BULGARIA
CHINA
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HONGARIJE
HONG KONG
IRELAND
ITALY
INDONESIË
JAPAN
LUXEMBURG
MEXICO
NETHERLANDS
NIEUW ZEELAND
NOORWEGEN
OMAN
SINGAPORE
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
UNITED KINGDOM
UNITED STATES
VIRGIN ISLANDS, BRITISH
Totaal

413.579
1.061.000
548.095
502.890
660.030
5.278.622
3.209.948
406.800
693.350
1.016.400
190.646
405.851
4.051.360
962.300
8.988.011
570.344
1.560.031
662.081
847.755
2.536.790
1.037.240
2.659.194
2.983.514
948.679
42.194.510

Percentage
1,0%
2,5%
1,3%
1,2%
1,6%
12,5%
7,6%
1,0%
1,6%
2,4%
0,0%
0,5%
1,0%
9,6%
2,3%
21,3%
1,4%
3,7%
1,6%
2,0%
6,0%
2,5%
0,0%
6,3%
7,1%
2,2%
100%

Balans-waarde
31-12-2015
403.048
507.750
499.620
6.703.532
1.382.351
289.050
504.145
106.225
546.983
3.384.700
417.750
4.992.651
552.687
1.575.594
774.675
683.959
4.012.706
14.023.226
916.230
42.276.881

Percentage
1,0%
1,2%
0,0%
1,2%
0,0%
15,9%
3,3%
0,0%
0,7%
1,2%
0,3%
0,0%
1,3%
8,0%
1,0%
11,8%
0,0%
0,0%
0,0%
1,3%
3,7%
1,8%
1,6%
9,5%
33,2%
2,2%
100,0%

De rentevoet van de hypotheken is gekoppeld aan de hypotheekrente van de banken en bedroeg in 2016 gemiddeld 4,9%
(2015 gemiddeld 3,9%). Als onderliggende zekerheid is er een recht van hypotheek gevestigd op het onroerend goed van de
schuldenaars (personeelsleden).
Univé Dichtbij heeft met Broekhuis Lease te Harderwijk een auto lease contract gesloten. Het betreft een zogenaamde
operationele leaseovereenkomst. Hierbij is overeengekomen dat Univé Dichtbij zorg draagt voor funding van de te leasen auto's.
Hiertoe verstrekt zij leningen ter grootte van de aanschafwaarde van de te leasen auto's aan Broekhuis Lease. De jaarlijkse
aflossingen op de leningen zijn ter grootte van de jaarlijkse afschrijving op de desbetreffende auto's.
De stand van de lening op Broekhuis Lease bedraagt ultimo 2016 € 826.946 (2015: € 781.916).
De reële waarde wijkt niet materieel af van de boekwaarde voor de overige financiële beleggingen die anders zijn gewaardeerd
dan op reële waarde.

Levels indeling 2016
Beleggingen

Afgeleid van
genoteerde
marktprijzen

Terreinen en gebouwen

-

Deelnemingen

-

Overige financiële beleggingen:
Effecten
Vorderingen uit hypothecaire leningen
Vorderingen uit overbruggingen
Vorderingen uit andere leningen

57.285.309
-

Totaal
Percentage (%)

57.285.309
72,6%

Onafhank.
taxaties

15.030.750
-

15.030.750
19,0%

Netto-contante
waarde
berekening

Andere
geschikte
methode

-

-

-

4.257

Totaal

15.030.750
4.257

5.715.640
14.309
875.171

-

57.285.309
5.715.640
14.309
875.171

6.605.120
8,4%

4.257
0,0%

78.925.436
100%
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Levels indeling 2015
Beleggingen

Afgeleid van
genoteerde
marktprijzen

Terreinen en gebouwen

-

Deelnemingen

-

Overige financiële beleggingen:
Effecten
Vorderingen uit hypothecaire leningen
Vorderingen uit overbruggingen
Vorderingen uit andere leningen

55.480.535
-

Totaal
Percentage (%)

55.480.535
68,7%

Vorderingen

Onafhank.
taxaties

14.701.050
-

14.701.050
18,2%

Netto-contante
waarde
berekening

Andere
geschikte
methode

-

-

14.701.050

654.413

9.077.942
19.453
839.331
9.936.726
12,3%

Totaal

654.413
0,8%

2016

654.413

55.480.535
9.077.942
19.453
839.331
80.772.724
100%

2015

5 Vorderingen uit directe verzekering op verzekeringsnemers
Totaalbedrag der vorderingen
Af: voorziening voor oninbaarheid

1.036.665
71.268-

836.849
70.999-

965.397

765.850

1.959.751
1.959.751

1.430.282
1.430.282

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
6 Belastingen en premies sociale verzekeringen
Vennootschapsbelasting

7 Latente belastingen
Stand per 1 januari
Dotatie 2015
Dotatie/onttrekking 2016

1.223.678
301.545-

725.380
498.298
-

Stand per 31 december

922.133

1.223.678

12.120
634.907
9.679
265.427

31.196
929.954
9.782
92
252.654

922.133

1.223.678

Overzicht latenties
Goodwill
Gebouwen en terreinen
Computerapparatuur
Vervoermiddelen
Voorziening onverdiende provisie

Goodwill
Fiscaal wordt op de goodwill, welke is ontstaan door verwerving van diverse assurantieportefeuilles, jaarlijks 10% afgeschreven,
maar in de commerciële jaarrekening is deze reeds afgeschreven tot nihil.
Gebouwen en terreinen
In de commerciële jaarrekening worden bedrijfsgebouwen en terreinen gewaardeerd tegen de actuele waarde, maar fiscaal
worden deze gewaardeerd tegen historische kostprijs minus de afschrijving of tegen lagere bedrijfswaarde.
Computerapparatuur en vervoermiddelen
Fiscaal dienen bedrijfsmiddelen in te minste vijf jaar te worden afgeschreven, commercieel is er voor computerapparatuur een
termijn van drie jaar gehanteerd. Hierdoor dient er een correctie gemaakt te worden zodat per saldo niet meer dan 20% van de
aanschafwaarde jaarlijks wordt afgeschreven. Verder is er in het veleden gebruik gemaakt van de regeling voor willekeurige
afschrijving waardoor er fiscaal in twee jaar kon worden afgeschreven, derhalve is er een verschil in waardering ontstaan.
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Voorziening onverdiende provisie
De totale provisie die Univé Dichtbij ontvangt, bestaat uit een afsluitprovisie en een doorlopende provisie. In lijn met de fiscale
jurisprudentie, dient de afsluitprovisie in het jaar waarin deze wordt ontvangen, direct tot de fiscale winst te worden gerekend.
In het verleden is met de Belastingdienst overeengekomen dat 25% van de provisie wordt aangemerkt als afsluitprovisie. De
doorlopende provisie dient fiscaal tot de winst te worden gerekend naar rato van de looptijd (maandelijks 1/12e) van een
afgesloten verzekering in het betreffende boekjaar (pro rata winstverantwoording).
De latente belastingvordering wordt over meerdere jaren afgewikkeld.

8 Overige vorderingen

2016

Additionele kosten UVM
Leningen en voorschotten personeel
Waarborgsommen
Overig
Diverse vorderingen

2015

44.527
20.402
30.289
95.218

95.784
10.932
923
107.639

Over 2015 werd er een eenmalige korting verleend op de afrekening van de UVM kosten. Dit bedrag werd separaat van de
UVM afrekening via de rekening courant verhouding met Coöperatie Univé vergoed.
Overige activa
9 Materiële vaste activa 2016
Balanswaarde
1 januari
Verbouwingen en installaties
Inventaris
Computerapparatuur
Vervoermiddelen

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen 2016

Balanswaarde
31 december

497.045
172.490
151.460
286.187

95.693
75.468
6.242
-

27113.281-

74.02878.698101.975125.250-

518.710
168.989
55.727
147.656

1.107.182

177.403

13.552-

379.951-

891.082

Van de verbouwingen en installaties wordt jaarlijks 10% van de aanschafwaarde afgeschreven, van de inventaris 20%, van de
computerapparatuur 10% - 33,33% en van de vervoermiddelen 25% rekening houdend met een restwaarde.
Aanschafwaarde
Verbouwingen en installaties
Inventaris
Computerapparatuur
Vervoermiddelen

Cumulatieve Balanswaarde
afschrijvingen

814.344
2.853.210
881.349
715.696

295.634
2.684.221
825.622
568.040

518.710
168.989
55.727
147.656

5.264.599

4.373.517

891.082

Materiële vaste activa 2015
Balanswaarde
1 januari
Verbouwingen en installaties
Inventaris
Computerapparatuur
Vervoermiddelen

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen 2015

Balanswaarde
31 december

564.741
282.639
256.249
481.632

11.592
31.090
8.391
-

5.78016.657-

79.288135.459113.180178.788-

497.045
172.490
151.460
286.187

1.585.261

51.073

22.437-

506.715-

1.107.182

De desinvestering van inventaris betreft het inventaris van de verkochte deelneming Mijn Makelaar Rijssen.
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10 Liquide middelen

2016

ABN Amro bank
Binck Bank
BHW Bausparkasse AG
Degussa bank GmbH
Deutsche Bank
ING Bank
Rabobank
Raiffeissen-Volksbank
SNS Bank
Kas

2015

10.000.000
4.878.661
2.061
868
45.511
22.792.101
920.406
10.000.000
17.078

4.012.079
3.861.160
2.039
941
2.034.080
2.610.216
21.957.001
791.590
500.000
14.657

48.656.686

35.783.763

22.294
339.015
1.316.616
38.352
4.757
81.904

21.476
15.726
208.026
870.042
78.306
74.585

1.802.939

1.268.161

De liquide middelen zijn vrij besteedbaar en direct opeisbaar.
11 Overlopende activa

Hypothecaire leningen u/g lopende rente
Afwikkeling ontvlechting Midden Nederland Makelaars B.V.
Rente obligaties
Vooruitbetaalde provisie
Lopende rente banken
RC Univé services
Diversen overlopende activa

12 Eigen vermogen
Herwaarderings
reserve
panden
Balans 1 januari 2016
Herwaardering panden 2016

Algemene
Reserve

Onverdeeld
resultaat

Totaal

Bestemming resultaat 2015
Onverdeeld resultaat 2016

583.150
111.250
694.400
-

76.171.849
76.171.849
2.004.590-

2.004.5902.004.5902.004.590
5.684.232

74.750.409
111.250
74.861.659
5.684.232

Stand per 31 december 2016

694.400

74.167.259

5.684.232

80.545.891

Winstbestemming 2016 (voorstel)
Het resultaat van Coöperatie Univé Dichtbij U.A. na belasting bedraagt:
€
5.684.232
Door het bestuur zal aan de ledenraad worden voorgesteld dit resultaat ten gunste te brengen van de reserves.

Herwaarderings
reserve
panden
Balans 1 januari 2015
Correctie vermogen per 1-1-2015
Balans 1 januari 2015 (gecorrigeerd)
Af: herwaardering panden 2015

635.855

Bestemming resultaat 2014
Onverdeeld resultaat 2015

635.855
52.705583.150
-

Stand per 31 december 2015

583.150

Algemene
Reserve

Onverdeeld
resultaat

73.903.411
3.062.29470.841.117

5.330.732

70.841.117
5.330.732
-

5.330.732
5.330.7322.004.590-

76.171.849

2.004.590-

5.330.732

Totaal
79.869.998
3.062.29476.807.704
52.70576.754.999
2.004.59074.750.409
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Bij de bepaling van de herwaarderingsreserve ter zake van onroerende zaken is een bedrag voor latente belastingverplichtingen
in mindering gebracht, berekend tegen het actuele belastingtarief.
Minderheidsbelang derden
Het minderheidsbelang derden wordt gewaardeerd op het proportionele deel van derden in de nettowaarde van de activa en
verplichtingen, bepaald volgens de waarderingsgrondslagen van de onderneming.
2016

2015

Geconsolideerd netto resultaat na belasting
Rechtstreekse mutatie eigen vermogen

€
-

5.684.232
111.250

1.994.15752.705-

Totaalresultaat van de rechtspersoon

€

5.795.482

2.046.862-

Kapitaalvereiste van de Brandverzekeraar
Minimum Kapitaal Vereiste op basis van SII (*1.000)
Solvabiliteits Kapitaal Vereiste op basis van SII (*1.000)

31-12-2016
€
-

6.741
26.963

1-1-2016
5.866
23.466
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Univé Dichtbij kent een norm van 150% van de SKV; € 40.445.000
De optelling van de bedragen bij de risico's stemt niet overeen met het aan te houden kapitaal (SKV). Dit wordt veroorzaakt door
diversificatie-effecten. (niet alle risico's zullen zich tegelijk voordoen) Dit bedrag betreft een netto bedrag.

Op de SKV/MKV per 1-1-2016 is geen accountantscontrole uitgevoerd.
Jaarrekening kernvermogen

€

Beleggingen
Voorziening herverzekering
Verzekeringsverplichtingen
Latente belasting
Overig

€
-

2.3233.193
1.317-

Solvency kernvermogen
Verschil

€
€

52.235
447-

52.681

De verschillen tussen jaarrekening grondslagen en Solvency II grondslagen worden hieronder verder toegelicht.
Beleggingen:

geen verschillen

Voorziening herverzekering:

Onder SII grondslagen wordt het aandeel van de herverzekeraar in de schadevoorziening verantwoord
aan de activa zijde van de balans. Daarnaast ligt de beste schatting van de herverzekerde bedragen
7k lager dan de herverzekerde schadevoorziening op jaarrekening waarde, vanwege een beperkte verwachte
vrijval op schadejaar 2016.

Verzekeringsverplichtingen:

Het verschil wordt verklaard door: het opnemen van de overlopende aquisitiekosten onder SII,
de opname van het herverzekeringsdeel van de schadevoorziening aan de activazijde, de afwijking van
3% van de beste schatting onder SII t.o.v. de brutovoorziening op jaarrekeningwaarde en de risicomarge
zoals deze onder SII geldt.

Latente belasting:

Geen belasting effect. Er staat geen latente belastingvordering op de jaarrekening balans,
waarmee de afname van het vermogen op SII grondslagen verrekend zou kunnen worden.
Dit betreft overlopende aquisitiekosten betrekking hebbend op vooruitbetaalde provisies, welke
op Solvency II grondslagen wordt gesaldeerd in de voorziening verzekeringsverplichtingen.

Overig:

Solvabiliteit op basis van SII
Univé Dichtbij heeft een sterke kapitaalspositie en een laag risicoprofiel. De markt is evenwel uitdagend en de Raad van Bestuur
wil uitdrukkelijk een hoge mate van comfort teneinde;
(1) geïndentificeerde risico's, zoals nader uitgewerkt in het risicoprofiel, op te kunnen vangen;
(2) te voldoen aan de verplichtingen vanuit de Univé Formule om te beschikken over een solvabiliteitspostitie van minimaal 125%
op grond van de Solvency II grondslagen;
(3) zonder onder druk te komen staan van toezichthouders of marktpartijen om schaalvergroting te zoeken.
Univé Dichtbij werkt met een interne normsolvabiliteit van 150% van de SKV. Naar de mening van de Raad van Bestuur voldoet deze
interne normstelling aan de doelstellingen zoals hiervoor geschetst en biedt deze norm de Raad van Bestuur voldoende ruimte om
invulling te geven aan de doelstelling en de strategie van Univé Dichtbij.
2016
2015
Interne Norm Solvabiliteit (* 1.000)
40.445
35.199
ORSA
Een belangrijk middel om risico, rendement en kapitaal te kunnen monitoren en aansturen is de Own Risk and Solvency
Assessment (ORSA). In het voorjaar van 2016 heeft Univé Dichtbij het ORSA proces doorlopen.
Tijdens het proces worden scenario's bepaald en wordt er doorgerekend wat de gevolgen zijn voor de SKV.
Enkele doorgerekende negatieve scenario's in de ORSA rapportage zijn;
In scenario 1 wordt het pyromaanrisico gestressed waarbij er van uit wordt gegaan dat in 2017 een pyromaan actief
is die één grote brand en een aantal middelgrote en kleine branden veroorzaakt. Als gevolg van de pyromaanschade
zal de solvabiliteitsratio terugzakken tot een laagste waarde van 156% in 2017. Vervolgens neemt de ratio weer toe
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waardoor blijvend aan de interne en Solvency II solvabiliteitseisen wordt voldaan.

Scenario 2 betreft een combinatiescenario met 2 zware stormen in 1 jaar (RU breed) met een downgrade van de
herverzekeraar. De uitkomst van dit scenario voor de solvabiliteitspositie is dat de ratio's voor 2018 en 2019 uitkomen
op respectievelijk 109% en 112%. Daarmee komen de ratio's onder de interne norm van 150% en de norm van de Univé
Formule van 125%. Univé Dichtbij schat de kans dat deze gebeurtenissen tegelijktijdig optreden als zeer laag in.
In haar rapportage heeft De Raad van bestuur haar conclusies en maatregelen tot bijsturing (zoals bijstorting van
kapitaal vanuit de Coöperatie Univé Dichtbij u.a.) reeds verwoord.
Een derde scenario is ook een combinatie; 2 zeer grote stormen in opeenvolgende jaren gecombineerd met een downgrade
van de herverzekeraar in het jaar na de 1e storm. Zonder aanvullende maatregelen worden zowel de interne norm als
de norm van de Univé Formule overschreden doordat in dit scenario de Solvency II ratio's voor 2018 en 2019 uitkomen
op respectievelijk 96% en 109%.
Ook in dit scenario is het bijstorten van kapitaal door Coöperatie Univé Dichtbij u.a. één van de maatregelen die de Raad van
Bestuur heeft geformuleerd.
De Raad van Bestuur heeft de ORSA rapportage op 28 september 2016 goedgekeurd. De scenario's zoals doorgerekend zijn
nog steeds representatief voor de situatie eind 2016.

13 Technische voorzieningen

2016

2015

Voor niet verdiende premies

7.640.142

7.879.759

7.879.759
41.425.662
41.665.279-

7.438.491
38.779.281
38.338.013-

7.640.142

7.879.759

10.229.615
2.296.969-

8.950.027
1.612.292-

7.932.646

7.337.735

8.950.027
20.662.793
17.755.4071.627.79810.229.615

11.046.673
22.851.097
23.906.0571.041.6868.950.027

Stand per 1 januari
Dotatie boekjaar
Onttrekking boekjaar
Stand per 31 december

Voor te betalen schade/uitkeringen
Te betalen schade
Af: Herverzekeringsdeel

Te betalen schade
Stand per 1 januari
Schadelast boekjaar
Betaald in boekjaar
Vrijval
Stand per 31 december

Herverzekeringsdeel

2016

2015

Stand per 1 januari
Te verhalen boekjaar
Ontvangen in boekjaar
Vrijval

1.612.2921.079.763579.373
184.287-

1.652.8242.196.6342.198.924
38.242

Stand per 31 december

2.296.969-

1.612.292-

Technische schadevoorziening per branchecode
Brand
U.G.
Storm
Glas/electra/vee/gur
Schadebehandelingskosten

6.362.184
2.521.206
463.867
717.358
165.000
10.229.615

3.804.775
1.894.710
1.518.539
1.524.003
208.000
48
8.950.027
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14 Voorzieningen
Voorziening aanvulling pensioenen
Stand per 1 januari
Af: Verkoop Midden Nederland Makelaars B.V.
Mutatie voorziening

23.212
23.212
23.212-

211.974
50.000161.974
138.762-

-

23.212

Stand per 31 december

Onder deze voorziening is de verplichting opgenomen ten opzichte van enkele oud-medewerkers tot aanvulling van het pensioen
tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd. De verplichting kent een kortlopend karakter.

Voorziening pensioenregeling ASR
Voor 2016 en 2015 geldt dat de volgende opbouw van de verplichting als volgt weer te geven is:
2016

2015

Waarde voorziening begin boekjaar
Effect rente
Betaalde jaarlijkse vergoeding

4.096.969
354.500
130.556-

4.083.059
140.687
126.777-

Waarde voorziening eind boekjaar

4.320.913

4.096.969

Pensioenregeling RJ271

De ontwikkeling van de gebruikte disconteringsvoet in de afgelopen jaren is als volgt:

2014:
2015:
2016:

2,26%
2,19%
1,84%

Het rente-effect dat getoond wordt in het mutatieoverzicht wordt bepaald door de reguliere oprenting (door tijd) en wijziging
in de rentecurve.
Totaal voorziening pensioenen ultimo boekjaar
Voorziening aanvulling pensioenen
Voorziening pensioenregeling ASR

4.320.913
4.320.913

23.212
4.096.969
4.120.181

Voorziening jubilea-uitkeringen
Stand per 1 januari
Mutatie voorziening

801.050
50.360-

810.407
9.357-

Stand per 31 december

750.690

801.050

De jubileumvoorziening heeft betrekking op uitkeringen aan medewerkers op basis van de duur van het dienstverband en is
grotendeels langlopend. Circa € 15.000 (2015: circa € 19.000) heeft een looptijd korter dan 1 jaar.

Voorziening latente belastingen
Stand per 1 januari
Correctie in verband met foutherstel
Onttrekking 2015
Onttrekking/dotatie 2016

549.641
549.641
675.544

Stand per 31 december

1.225.185

684.530
263.706
948.236
398.595549.641
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Overzicht latenties
Inventaris
Effecten
Pensioenvoorziening
Egalisatiereserve

615.727
360.323
249.135

7.152
103.505
307.021
131.963

1.225.185

549.641

Inventaris
Ten aanzien van inventaris is er in het veleden gebruik gemaakt van de regeling voor willekeurige afschrijving waardoor er fiscaal
in twee jaar kon worden afgeschreven, derhalve is er een verschil in waardering ontstaan.
Effecten
Commercieel worden aandelen en obligaties gewaardeerd tegen actuele waarde. Fiscaal worden deze activa gewaardeerd op
basis van kostprijs of lagere marktwaarde.
Egalisatiereserve
Voor het bepalen van de fiscale positie van Univé Dichtbij kan rekening worden gehouden met het vormen van een fiscale
egalisatiereserve, hier is in 2016 rekening gehouden met een dotatie aan deze reserve.
De voorziening latente belastingverplichtingen wordt over meerdere jaren afgewikkeld.
Schulden

2016

2015

15 Uit te keren aan leden
Premierestitutie & interest ledenkapitaal

1.600.000

-

Overeenkomstig de voorwaarden zoals beschreven in het kapitaalbeleid zal er over het boekjaar 2016 premierestitutie
plaatsvinden.
16 Rekening-courantverhouding maatschappijen

3.094.088

505.226

Dit betreft de rekening courant verhoudingen met Coöperatie Univé U.A. en Derden maatschappijen uit hoofde van bemiddelingsovereenkomsten. Over de rekening couranten lopen de provisie en premie-afrekeningen (in geval van tussenpersoon incasso).
De rekening courant verhoudingen worden op maandbasis verrekend. Derhalve wordt er geen rente berekend.
17 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Assurantiebelasting (conform aangifte december)
Omzetbelasting

402.781
83.147

508.922
114.703

485.928

623.625

10.000
46.094
557.665
563.167
14.658
243.050
30.000
316.020
126.875

25.807
25.000
44.368
592.258
836.563
487.128
42.554
61.271
14.958
16.110
16.879
30.937
259.854
116.938

1.907.529

2.570.625

18 Overige schulden
RC Univé Services
Ledenkapitaal uitgetreden leden
Kosten vermogensbeheer
Reservering vakantiedagen
Reservering gratificatie / winstuitk. Medewerkers
Restitutie kosten QIS aan RU's
Sponsoring
Drukkosten
Bankkosten
Kosten beurs
Afkoop contract Multifunctionals
Uitzendkrachten
Kosten projecten UPB
Kosten projecten RU's
Verplichtingen O.V. Ostfriesische Versicherungsbörse
Overige schulden

De looptijd van de schulden is korter dan 1 jaar. Er wordt geen rente berekend.
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De restitutie van kosten QIS aan RU's bestaat uit kosten welke met terugwerkende kracht ten laste zijn gebracht van het geoormerkt
vermogen. Deze kosten zijn in het verleden door Univé Dichtbij voorgeschoten en via verdeelsleutels doorbelast aan de andere
Regionale Univé's.
Overlopende passiva

2016

19 vooruitontvangen premies

2015

15.447.633

16.140.401

Saldo 1 januari 2016
Mutatie voorziening 2016

4.042.460
204.378

3.547.639
494.821

Saldo 31 december 2016

4.246.838

4.042.460

1.333.780
41.770
71.995
1.082.133
126.943
82.732
15.228
271.955
318.817
42.322

200.561
53.142
44.770
756.085
48.623
54.176
147.124
345.023
288.967
25.587

3.387.676

1.964.058

Dit betreft reeds in 2016 ontvangen premies betreffende het verzekeringsjaar 2017.

20 Onverdiende provisie

21 Overige overlopende passiva
Pensioenpremie
Personeelskosten
Accountantskosten
Nog af te rekenen provisie en kosten UVM
Schadecrediteuren
Vooruitontvangen DVO-opbrengsten
Vooruitontvangen huur
Herziening omzetbelasting OG
Franchise onttrekking geoormerkt vermogen
Diversen

De overlopende passiva (behoudens de herziening omzetbelasting) hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Geoormerkt vermogen Coöperatie Univé
Een deel van het vermogen van de Coöperatie Univé U.A. (per 31 december 2016 € 60 miljoen) is aangemerkt als 'geoormerkt
vermogen'. Dit vermogen is afkomstig uit de voormalige Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen Univé Her U.A. en Univé
Stormher U.A. Het aandeel van de voormalige leden van Her/Stormher is bepaald op basis van de verhouding van de door het
desbetreffende lid in het boekjaar 2011 betaalde herverzekeringspremie. Het bestuur van Coöperatie Univé 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 dan wel tot overboeking van (een deel van) het geoormerkt vermogen op de gezamenlijke
ledenrekening respectievelijk de individuele ledenrekeningen van de Her-leden. Het saldo wordt jaarlijks verhoogd of verlaagd
overeenkomstig de stijging of daling welke de Consumentenprijsindex "Alle huishoudens" van het Centraal Bureau voor de
Statistiek vertoont. Per 31 december 2016 bedraagt het aandeel van Univé Dichtbij in het geoormerkt vermogen € 10,5 miljoen
(31 december 2015 was dit € 11.4 miljoen).
NHT
In verband met onverzekerbaarheid van terrorisme is Univé Her in 2003 toegetreden tot de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). De NHT biedt herverzekeringsdekking voor terrorismeschaden tot maximaal
€ 1 miljard per kalenderjaar. De eerste layer hiervan - tot € 200 miljoen - betreft een gepoolde capaciteit, opgebouwd door de
aangesloten verzekeraars. Het aandeel van Univé Dichtbij in deze layer bedraagt € 181.212. Dit is tevens het maximumbedrag
dat Univé Dichtbij in enig jaar als gevolg van terrorisme aan eigen risico draagt, ongeacht of de schade haar eigen polishouders
of die van andere bij de NHT aangesloten verzekeraars treft.
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Huurverplichtingen
Ten behoeve van haar bedrijfsvoering huurt Univé Dichtbij een aantal panden van derden.
De huurcontracten variëren van een jaar tot maximaal vijf jaar.
De jaarlijkse huurlast bedraagt circa € 212.000
Lease
Univé Dichtbij heeft met Broekhuis Lease te Harderwijk een auto lease contract gesloten. Het betreft een zogenaamde
operationele leaseovereenkomst. Hierbij is overeengekomen dat Univé Dichtbij zorg draagt voor funding van de te leasen auto's.
Hiertoe verstrekt zij leningen ter grootte van de aanschafwaarde van de te leasen auto's aan Broekhuis Lease.
De jaarlijkse aflossingen op de lening zijn ter grootte van de jaarlijkse afschrijving op de betreffende auto's.
De toekomstige leaseverplichtingen zijn:

2017:
2018:
2019:
2020:
2021:

€
€
€
€
€

426.562
291.853
179.461
116.403
62.170

Fiscale eenheid
De onderneming vormt tezamen met haar dochterondernemingen een fiscale eenheid voor de heffing van
vennootschapsbelasting; elk der vennootschappen is volgens de standaardvoorwaarden hoofdelijk aansprakelijk voor te betalen
belasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken vennootschappen.
Garantstelling
Univé Dichtbij heeft zich voor € 75.000 garant gesteld voor aflossing van een lening van Coöperatie Univé U.A. aan Vereniging
van Kredietunies in Nederland. Deze lening zal op 16 december 2019 afgelost moeten worden.
Herverzekeringscontract
Ter mitigering van de door haar lopende verzekeringstechnische risico's heeft Univé Dichtbij een herverzekeringscontract
afgesloten met Univé Her. De geldende eigen risico's bedragen € 750.000 voor brand- en € 4.000.000 voor stormschade per
evenementen.
Zekerheden intragroepspositie
Als zekerheden ten behoeve van de intragroepsposities is er door Coöperatie Univé Dichtbij een pandrecht verleend aan Univé
Dichtbij Brandverzekeraar N.V. en Univé Dichtbij Advies B.V. Dit Pandrecht rust op de hypotheekportefeuille en (een deel van)
de onroerende zaken.
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4.2 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
22 Verdiende premies eigen rekening

2016

Geboekte brutopremies
Wijziging technische voorzieningen
niet-verdiende premies
Verdiende premie inclusief pakketkorting en termijntoeslag
Uitgaande herverzekeringspremies
Regulier
Facultatief
Reïnstatement

2015

41.425.662

38.779.281

239.617
41.665.279

441.26838.338.013

4.933.08116.497398.055-

4.508.98110.463754.1345.347.633-

Premie eigen rekening

5.273.578-

36.317.646

33.064.436

Van de premies is € 1.257.190 (2015: € 1.115.827) behaald in Duitsland, de overige premies zijn gerealiseerd in Nederland.

23 Schaden eigen rekening
Schadelast huidig schadejaar
Bruto
Betaalde schade
Mutatie schadereserve

Aandeel herverzekering
Totaal schadelast huidig schadejaar

Schadelast voorgaande schadejaren
Voorgaande jaren
Aandeel Her

Verhaalde schade voorgaande jaren

Totaal schadelast voorgaande schadejaren
Totaal schaden eigen rekening

2016
Aandeel
herverzekering

Bruto

2015
Aandeel
herverzekering

12.840.529
7.872.383

1.079.763

16.380.245
6.445.352

1.519.340
677.294

20.712.912

1.079.763

22.825.597

2.196.634

1.079.763

2.196.634

19.633.149

20.628.963

1.636.757184.2871.821.044-

1.016.186177.6801.193.866-

318.767-

281.830-

2.139.811-

1.475.696-

17.493.338

19.153.267

De vrijval en verhaal schaden hebben betrekking op de jaren 2007 t/m 2015.
Schadelast per branchecode
Brand
U.G.
Storm
Glas/electra/vee/gur

31-12-2016

31-12-2015

10.056.975
6.748.288
654.969
2.976.680

9.991.943
6.827.345
2.912.041
3.087.242

20.436.912

22.818.571
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De afwijking tussen de tabellen wordt veroorzaakt door het verwerken van de verhaalschade in de schadedriehoek.
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24 Kosten technische rekening

2016

2015

Personeelskosten
Lonen en salaris
Pensioen
Sociale lasten
Overige personeelskosten
Totale personeelskosten

2.600.859539.512391.178675.8324.207.381-

2.387.342293.415333.418436.2423.450.417-

Afschrijvingen
Overige beheerskosten
Aquisitiekosten

37.2571.675.3868.542.117-

57.5281.445.9497.919.162-

14.462.141-

12.873.056-

Opbrengsten uit beleggingen
25 Gerealiseerde opbrengsten uit overige beleggingen
Dividend uit obligatiefondsen
Rente obligaties
Gerealiseerd resultaat obligaties
Ontvangen dividend
Koerswinst/verlies aandelen gerealiseerd
Onderhandse leningen U.G.
Hypotheken U.G.
Overbruggingen en leningen

227.080
564.568
965.216
227.735
328.1731.298
363.398
856
2.021.978

208.241
473.084
585.301
436.590
1.027.299
1.597
582.156
1.226
3.315.494

26 Ongerealiseerde opbrengsten uit overige beleggingen
Ongerealiseerd resultaat obligaties
Koerswinst/verlies aandelen ongerealiseerd

549.615
1.026.433

994.038203.748-

1.576.048

1.197.786-

27 Beleggingslasten
Kosten beleggingspanden
Afwaardering beleggingspanden
Overige beleggingslasten
Kosten vermogensbeheer

474.852
91.572
150.305

309.321
3.066.595
84.390
145.510

716.729

3.605.816

28 Opbrengsten bemiddelingsactiviteiten
Provisie assurantiebemiddeling
Univé Schade
Univé Zorg
Derden maatschappijen doorlopende provisie
Toerekening bemiddeling
Bonusprovisie/extra provisie
Diverse overige maatschappijen

Mutatie provisiereserve

13.450.778
2.910.531
2.368.590
8.094.034
74.6441.324.286
28.073.575

13.336.391
2.795.666
2.426.656
7.655.783
78.9161.292.222
27.427.802

204.378-

494.821-

27.869.197

26.932.981
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Provisie Univé Centrale Organisatie
In 2014 is de autoportefeuille gemigreerd naar het nieuwe backoffice systeem QIS in 2015 gevolgd door de overige
particuliere producten. Voor de producten welke in dit systeem worden geadministreerd geldt dat de vergoeding van de
provisie afhankelijk is van de betaaltermijn van de klant. In het verleden werd bij prolongatie de jaarprovisie vergoed.
De stijging van de geboekte provisie is met name te verklaren doordat nu ook de brandverzekeringen via de nieuwe methodiek
worden verantwoord en er ook voor dit product een provisiereserve is gevormd. Dit effect loopt mee in de geboekte provisie
van Univé Schade.
Toerekening bemiddeling
De vergoeding bedraagt 20% van de door Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V. verdiende premie exclusief termijntoeslag
(cf. 2014). Er wordt geen vergoeding berekend over de in Duitsland verdiende premie.
Opbrengsten uit dienstverleningsovereenkomsten
DVO Advies en bemiddeling
Totaal opbrengsten

29 Toegerekende kosten vanuit TR

722.758

831.921

28.591.955

27.764.902

2016

Personeelskosten
Lonen en salaris
Pensioen
Sociale lasten
Overige personeelskosten
Totaal personeelskosten
Afschrijvingen
Overige beheerskosten
Aquisitiekosten

2015

12.987.8103.284.0112.079.6593.342.92521.694.405-

13.782.7071.776.1651.977.6662.405.01619.941.554-

344.1364.395.6011.355.441-

463.1044.955.2531.970.444-

27.789.583-

27.330.355-

Gemiddeld waren er bij de organisatie 340 personen in dienst (2015: 352 personen).
De oorzaak van de daling van de kosten en het aantal FTE is met name gelegen in de ontvlechting van Midden Nederland
Makelaars B.V. In het buitenland (Duitsland) zijn werkzaam; 12 personen, ca 9 FTE.

Gedurende het boekjaar 2016 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de groep Univé Dichtbij, omgerekend naar FTE: 288.
Deze personeelsomvang (gemiddeld aantal FTE) is als volgt onder
te verdelen naar verschillende personeelscategorieën;
Commercie
Schadebehandeling verzekeraar
Acceptatie verzekeraar
Management
Finance & Control
Backoffice
Overig

190,05
18,44
18,81
9,80
8,92
9,09
32,97
288,08

De pensioenregeling van Univé Dichtbij is per 1 januari 2015 ondergebracht bij PGB. Het betreft een uitkeringsovereenkomst op
basis van beschikbare premie, Collective Defined Contribution regeling (CDC). PGB voert voor de werkgever de pensioenregeling uit waarbij sprake is van vastgestelde pensioenuitkeringen, deze uitkeringen zijn echter afhankelijk van de financiële
middelen van PGB. Het ten laste van de verschuldigde premie in te kopen ouderdomspensioen is gebaseerd op de PGB middelloonregeling en kent een jaarlijkse opbouw van 1,875% van de pensioengrondslag en gaat in op de pensioenrichtleeftijd (67 jaar).
Het maximaal te verwerven partnerpensioen bedraagt vanaf 1 januari 2015 70% van het ouderdomspensioen.
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Accountantskosten
De volgende honoraria van KPMG Accountants N.V. zijn ten laste gebracht van de onderneming, haar dochtermaatschappijen en
andere maatschappijen die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a lid 1 en 2 BW.
2016
KPMG

2015
Derden

KPMG

Derden

Accountantskosten jaarwerk lopend jaar
Accountantskosten fiscaal
Overige externe advieskosten

102.245
45.375

51.167
37.483

62.920
-

12.100
106.378

Totaal

147.620

88.650

62.920

118.478

Andere baten

2016

2015

30 Opbrengst deelnemingen
Univé Pensioen B.V.
Mijn Makelaar Beheer B.V.
Woonvast Holding B.V.

7.17113.74920.920-

2.756
1.373
61.116
65.245

31 Overige andere baten
Rente Belastingdienst
Opbrengst blusapparatuur
Vervallen ledenkapitaal/rente
Vrijval winstuitkering
Winst verkoop bedrijfsauto's
Vergoeding Univé Pensioen B.V.
Aanpassing overeenkomst lening u/g
Overig

82.805
14.112
437.805
32.362
187.100

14.617
106.848
221.290
41.495
37.643
50.000
164.065

754.184

635.958

Het vervallen ledenkapitaal betreft het ledenkapitaal dat was opgenomen in de verplichtingen en door het uitblijven van reacties en
het niet meer traceerbaar zijn van oud-klanten niet zal worden uitgekeerd. Op de balans is een kleine reservering voor nog
na te komen posten opgenomen.
Onder ''overig'' zijn onder andere opgenomen; huurafkoop, conversieverschillen, restitutie OB en afwikkeling van een
RC-verhouding met een voormalige deelneming.

Andere lasten
32 Overige andere lasten

Overige interest last
Naverrekeningen en 1e jaar gratis premie
Nabetaling Univé Pensioen B.V.
Overig

7.942
104.541
504.064

14.531
46.673
46.500
597.642

616.547

612.173

De overige rentelasten bestaan voor een aanzienlijk deel uit betaalde rente aan de belastingdienst.
De post ''overig'' bestaat met name uit de betaalde feuerschutzsteuer en ruckstellung.
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Vennootschapsbelasting
33 Verschuldigde vennootschapsbelasting boekjaar

€

Resultaat fiscale eenheid uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting volgens de geconsolideerde jaarrekening
Af: aandeel derden
Af: belasting UDP

€
7.630.946
79.106500-

Correcties commercieel/fiscaal vermogen
Af:
Af:
Bij:
Af:
Af:
Af:
Bij:
Bij:
Bij:

1.085.18776.30328.608
4123662.048.88851.095
213.20762.150

Af:
Af:

afschrijving/herwaardering onroerende zaken
afschrijvingen goodwill
afschrijvingen inventaris
afschrijvingen ICT
afschrijving vervoermiddelen
Resultaat op effecten
voorziening onverdiende provisie
Correctie pensioenvoorziening
beperkt aftrekbare kosten
0,4% van brutolonen
Geoormerkt vermogen schuld fiscaal
egalisatiereserve
resultaat deelnemingen

Af:

Deelnemingsvrijstelling

1.016.372-

Af:
Af:

Milieu-investeringsaftrek
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

318.817468.688-

32.42212.244-

Belastbaar bedrag

2.420.287

20% over eerste € 200.000
25% over het resterende deel
Verrekenbare ingehouden dividendbelasting
Terug te vorderen VPB in verband met pensioenvoorziening
Voorlopige aanslag VPB 2016

40.000
555.079
595.079
27.4761.331.2641.096.8052.455.545-

Te ontvangen vennootschapsbelasting (acuut)

1.860.466-

Fiscale positie in de commerciële jaarrekening 2016

Commercieel resultaat voor belastingen

7.630.946

Verschuldigde vennootschapsbelasting huidig jaar
Franchise bedrag
Mutatie latentie verschuldigde vennootschapsbelasting
Totaal vennootschapsbelasting

595.079
318.817
953.338
1.867.234

De belastinglast in de winst-en-verliesrekening over 2016 bedraagt € 1.867.234, ofwel - 24,5% van het resultaat vóór belastingen.
In de belastinglast is tevens meegenomen het franchisebedrag inzake het geoormerkt vermogen welke dient te worden voldaan
aan Coöperatie Univé u.a.
De onderneming vormt tezamen met haar dochterondernemingen een fiscale eenheid voor de heffing van
vennootschapsbelasting; elk der vennootschappen is volgens de standaardvoorwaarden aansprakelijk voor te betalen
belasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken vennootschappen.
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Verbonden partijen
Volgens regelgeving worden als verbonden partijen aangemerkt; Univé Dichtbij Advies B.V., Univé Dichtbij Brandverzekeraar
N.V., Univé Dichtbij Organisatie B.V., UD Participatie Maatschappij B.V., Ostfriesische Versicherungsbörse GmbH,
LändlicheVersicherungsdienst GmbH, de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de onderneming en een natuurlijk persoon
of entiteit die verbonden is met de onderneming. Dit betreffen onder meer de relaties tussen de onderneming en haar
deelnemingen, de aandeelhouders, de bestuurders en de functionarissen op sleutelposities. Onder transacties wordt verstaan
een overdracht van middelen, diensten of verplichtingen, ongeacht of er een bedrag in rekening is gebracht.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
Transacties welke zich hebben voorgedaan zijn o.a. in rekening gebrachte provisie en doorbelasting van huur.

Geaggregeerde kwantitatieve informatie inzake beloning

Informatie over het totaal van beloningen van alle medewerkers wiens beroepswerkzaamheden het risicoprofiel van de
financiële onderneming materieel beïnvloeden.

Art. 25 (f) RBB
Beloning 2016
Bedrijfsonderdeel Coöperatie
Bedrijfsonderdeel Brand
Bedrijfsonderdeel Advies

€
€
€

150.000
266.782
513.940

Totaal

€

930.722

Art. 25 (g) RBB
Beloning 2016
Hoger
leidinggevend
personeel

(Overig) personeel
waarvan de werkzaamheden
het risicoprofiel materieel beïnvloeden

Inzake boekjaar:
Vaste beloningen
Variabele beloningen
Aantal begunstigden

€
€

750.000
3

€
€

168.584
12.138
2

€

-

€

12.138

Uitsplitsing variabele beloningen:
In contanten

Het beloningsbeleid is bepaald door het overheidsbeleid en de maatschappelijke ontwikkelingen aangaande het beloningsbeleid.
Hier wordt onder meer gedoeld op het Besluit beheerst beloningsbeleid Wft van 19 november 2010 en de Regeling beheerst
beloningsbeleid Wft 2011 van 16 december 2010, alsook op hoofdstuk 6 van de door het Verbond van Verzekeraars
ontwikkelde Governance Principes (Code Verzekeraars).
Volgens de risicoanalyse Regeling beheerst beloningsbeleid is er een remuneratiecommissie ingesteld, deze commissie
heeft op 17 december 2013 afspraken gemaakt over de beloning van RvB.
De RvC stelt het beloningsbeleid of een wijziging daarvan op voor de Raad van Bestuur en bewaakt de consistente toepassing
van het beloningsbeleid door de toekenning van verhogingen etcetera te toetsen.
Vervolgens analyseert de afdeling Risk & Compliance de effecten van het beloningsbeleid op respectievelijk het risicoprofiel
van de onderneming, het voldoen aan zowel interne als externe wet- en regelgeving, alsook het voldoen intern beleid en de
Univé formule afspraken. Aan de hand van deze analyse keurt de Raad van Commissarissen het beloningsbeleid al dan niet
goed. Het beloningsbeleid wordt éénmaal per twee jaar geëvalueerd door de Raad van Commissarissen respectievelijk de
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Het beloningsbeleid van de RvB bevat geen prikkels op basis waarvan meer risico's genomen worden dan voor de financiële
onderneming aanvaardbaar, aangezien er geen sprake is van een variabele beloning en niet prestatie gerelateerd is, is
variabele beloningssystematiek niet van toepassing.
Voor het overig personeel waarvan de werkzaamheden het risicoprofiel materieel beïnvloeden en (alle personeelsleden
van Univé Dichtbij) is bepaald, dat de beloning niet meer afhankelijk is van de persoonlijke doelstellingen maar van de
bedrijfsdoelstellingen.
De regeling van 2016 ziet er als volgt uit:
Bedrijfsdoelstellingen variabele beloning
Met de invoering van het nieuwe beloningsbeleid, is de variabele beloning afhankelijk van 5 bedrijfsdoelstellingen.
Onderstaande doelstellingen zijn voor 2016 vastgesteld en door de OR en RvC goedgekeurd.
1/ 20%
2/ 20%
3/ 20%
4/ 20%
5/ 20%

Afhankelijk van het behalen van de geconsolideerde begroting
Afhankelijk van het behalen van de begroting van Univé Dichtbij Advies B.V.
Afhankelijk van het behalen van de CTO-score (7,9)
Afhankelijk van het behalen van de groeidoelstelling Brandpremie
e

Afhankelijk van de uitkomsten van de 2 lijns controles (60% moet goed zijn, na
aanwijsbare implementatie van de aanbevelingen (PROA)). 2e lijns controles moeten
wel vooraf bekend zijn (agenda vrijgeven).

De hoogte van de variabele beloning is mede afhankelijk van de hoogte van de beoordeling van de
individuele medewerker voortvloeiend uit de R&O cyclus en wordt alleen uitgekeerd indien de
medewerker een beoordeling heeft gehaald die “op de norm” of hoger is.
Voor medewerkers in controlefuncties worden bedrijfsdoelstellingen vastgesteld die onafhankelijk
zijn van de resultaten van de bedrijfsactiviteiten waar zij toezicht op houden.
de maximale verhoging 20% van 7,2% van een jaarsalaris (12* maandsalaris + 13e maand + vakantietoeslag)
bovenop de vaste vergoeding van 80% van 7,2%.
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Bezoldigingen van Bestuurders & Commissarissen
De bezoldigingen met inbegrip van de pensioenlasten en andere uitkeringen van de huidige bestuurders en commissarissen
die in het boekjaar ten laste van de Coöperatie zijn gekomen, bedragen voor de bestuurders € 1.900.000 (2015: € 900.000), en voor
commissarissen € 112.000 (2015: € 112.190).
Kwantitatieve informatie
TABEL 1. Geaggregeerde kwantitatieve informatie over de beloning, uitgesplitst per categorie (in € * 1.000)
Remuneratie - Beloning

Aantal
2016

Beloning
vast

Beloning
variabel

Pensioen

Overig*

Totaal
2016

RvB/directie

3

750

-

150

1.204

2.104

RvC

4

112

-

-

-

112

Overige "Identified staff"

37

2.433

175

431

362

3.401

Totaal

44

3.295

175

581

1.566

5.617

* Onder 'Overig' wordt verstaan sociale lasten, kosten leaseauto’s en waar het RvB/Directie en RvC betreft de onkostenvergoedingen.
Tevens betreft het nagekomen lasten uit hoofde van de pensioenregeling zoals die tot-1-1-2015 gold. Genoemde aantallen en
bedragen betreffen het gehele verslagjaar 2016. Ultimo 2016 bestond RvB/directie uit 3 personen en de RvC uit 4 personen.

Remuneratie - Beloning

Aantal
2015

Beloning

Beloning

vast

variabel

Pensioen

Overig*

Totaal
2015

RvB/directie

3

750

-

150

5

905

RvC

4

112

-

-

-

112

Overige "Identified staff"

35

2.294

165

405

341

3.205

Totaal

42

3.156

165

555

346

4.222

TABEL 2. Geaggregeerde kwantitatieve informatie over ontslagvergoedingen Identified Staf (in € * 1.000).

Remuneratie -

Aantal

Ontslagvergoedingen 2016

Totaal

Hoogste

Bedrag

Bedrag

"Identified staff"

2

120

66

Remuneratie -

Aantal

Totaal

Hoogste

Bedrag

Bedrag

0

0

Ontslagvergoedingen 2015
"Identified staff"

0

TABEL 3. Het hoogste salaris afgezet tegen het gemiddelde salaris binnen de organisatie.

Beloningsverhoudingen* 2016
Verhouding tussen het hoogste fulltime salaris tot het gemiddelde fulltime salaris

65%

Beloningsverhoudingen* 2015
Verhouding tussen het hoogste fulltime salaris tot het gemiddelde fulltime salaris

72%

* Deze verhoudingen zijn gebaseerd op het (ongemaximeerde) fulltime pensioengevend jaarsalaris.
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Risicomanagement en risicobeheersing
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 risicobereidheid en binnen de kaders van wet- en regelgeving
waarborgt de continuïteit en betrouwbaarheid van Univé Dichtbij. In april 2016 is voor de organisatie het risicoprofiel opnieuw vastgesteld. De risico’s die Univé Dichtbij loopt zijn in belangrijke mate afhankelijk van de samenstelling van de verzekeringsportefeuille,
de mate van herverzekering en de samenstelling van de beleggingsportefeuille. Ook zijn ontwikkelingen in de externe omgeving
van invloed op het risicoprofiel alsmede de effectiviteit van de inrichting van de eigen organisatie.
Governance en beleid
Het risicobeheersings- en controlesysteem binnen Univé Dichtbij 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 afdeling Risk & Compliance geeft invulling aan deze
tweedelijnsactiviteiten. De actuariële functie is door Univé Dichtbij uitbesteed aan Arcturus. De Internal Audit functie vormt de derde
lijn. Univé Dichtbij heeft deze Internal Audit functie, gezamenlijk met de andere Regionale Univé’s, uitbesteed aan Univé Services.
Internal Audit heeft een controlerende functie en geeft via rapportages inzicht in de effectiviteit van de beheersing van de belangrijke
risico’s.
De essentie van een verzekeraar is dat zij risico’s overneemt van haar cliënten. Het accepteren van risico’s is derhalve inherent
aan de bedrijfsvoering van Univé Dichtbij Op basis van het strategisch plan onderkent Univé Dichtbij de belangrijkste (financiële)
risico’s die de realisatie van de doelstellingen bedreigen. Leidend voor de risicobereidheid is de solvabiliteitspositie van Univé
Dichtbij, die moet minimaal voldoen aan de interne norm volgens de Univé formule afspraken (2016: 150 %). De mate waarin
Univé Dichtbij bereid is risico’s te accepteren, komt tot uitdrukking in de risicobereidheid per risicocategorie. Deze wordt vertaald
naar Kritische Risico Indicatoren uitgedrukt in kapitaal, rendement of kwalitatieve toleranties. Tevens worden de belangrijkste
beheersmaatregelen waarmee Univé Dichtbij deze risico’s wil beheersen vastgelegd in de risicomanagementstrategie.
Door middel van de PDCA-cyclus wordt de risicobereidheid periodiek getoetst en bijgesteld. Deze PDCA-cyclus is in 2016
onderzocht door de afdeling Internal Audit en is qua opzet als toereikend vastgesteld.
Voornaamste risico’s en onzekerheden
De riskmanager heeft in overleg met de RvB en MT leden de belangrijkste risico’s die de realisatie van de strategische
doelstellingen van Univé Dichtbij bedreigen, in kaart gebracht. De directie bespreekt elk kwartaal de geactualiseerde inzichten in
de risico’s op basis van kwartaalrapportages. De risico analyse die mede als input voor de Own Risk Self Assessment (ORSA) is
gebruikt dateert van april 2016. De risicohouding en gedefinieerde risico’s zijn in 2016 tevens besproken met de RvC. Om op een
gestructureerde wijze de voor Univé Dichtbij van belang zijnde risico’s te identificeren, heeft de riskmanager in overleg met de
RvB van Univé Dichtbij risico categorieën en subcategorieën gedefinieerd. De hoofdcategorieën zijn de externe bedrijfsomgeving,
de interne bedrijfsomgeving en de financiële risico’s. Voor elk geïdentificeerde risico wordt een inschatting gemaakt van de bruto
kans dat dit risico zich voordoet en de gevolgen die dat risico heeft voor de realisatie van de strategische doelen van Univé Dichtbij.
Tevens worden de beheersmaatregelen geïnventariseerd en vindt uiteindelijk een inschatting plaats van het netto risico.
Externe bedrijfsomgeving
De externe risico’s bestaan uit de volgende belangrijkste subcategorieën: klantrisico, omgevingsrisico’s en reputatierisico.
Hieronder volgt een toelichting op deze risico’s en de wijze waarop deze door Univé Dichtbij worden beheerst.
Klantrisico’s
Door toenemende concurrentie op de Nederlandse verzekeringsmarkt bestaat het risico dat klanten de kernwaarden onvoldoende
waarderen ten opzichte van de prijsstelling. Hierdoor ontstaat het risico dat het marktaandeel/omzet van Univé Dichtbij afneemt.
Risico beperkende beheersmaatregelen omtrent dit risico zijn commerciële afdelingsplannen die per kwartaal worden getoetst
door middel van een analyse op de KPI’s, concurrentieanalyse en het opstellen van een klantcontactstrategie. De daadwerkelijke
impact van dit risico is laag gebleken in 2016, de omzet is gestegen met 10%.
Omgevingsrisico’s
De stevige concurrentie op de Nederlandse verzekeringsmarkt in combinatie met de afnemende ledenloyaliteit zijn en blijven de
belangrijkste omgevingsrisico’s van Univé Dichtbij. De ontwikkelingen in de concurrentiepositie worden door Univé Dichtbij nauw
gevolgd om tijdig te kunnen reageren op mogelijke kansen en bedreigingen. Een belangrijke maatregel om de concurrentiepositie
te verbeteren is de inzet van het Omni-Channel bedieningsconcept, waarbij een combinatie van persoonlijke dienstverlening en
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Reputatierisico’s
Voor Univé Dichtbij is het beheersen van het reputatierisico van strategisch belang. Het vertrouwen van onze leden in het Univé
merk is essentieel. Om de reputatie te bewaken zijn in de Univé formule samenwerkingsafspraken gemaakt. De naleving van
deze afspraken wordt door Internal Audit getoetst in het kader van de beheersing van het risico.
Interne bedrijfsomgeving
De interne risico’s bestaan uit de volgende belangrijkste subcategorieën: strategische risico’s en leiderschapsrisico’s. Hieronder
volgt een toelichting op deze risico’s en de wijze waarop deze door Univé Dichtbij worden beheerst.
Strategische risico’s
Het risico bestaat dat niet tijdig wordt bijgestuurd om de interne doelstellingen van de organisatie te behalen. Om dit risico te
mitigeren is het inrichten van een toereikende PDCA-cyclus van belang evenals de communicatie naar de medewerkers toe zodat
zij voldoende zicht hebben op de strategie en prioritering binnen de organisatie.
Leiderschapsrisico’s
De strategische veranderingen en toenemende wet- en regelgeving ten aanzien van de Zorgplicht vragen meer dan voorheen
resultaatgerichtheid van leidinggevenden en deskundigheid van onze medewerkers. Het meenemen en faciliteren van zowel
medewerkers als leidinggevenden bij deze veranderingen zijn medebepalend voor het succes. In 2016 is het project ‘Medewerker
van de toekomst’ gestart.
Financiële risico’s.
De financiële risico’s bestaan uit de volgende belangrijkste subcategorieën: tegenpartijrisico, verzekeringstechnisch risico,
renterisico en marktrisico. Hieronder volgt een toelichting op deze risico’s en de wijze waarop deze door Univé Dichtbij worden
beheerst. Per risico wordt aangegeven wat de verwachte impact was vanuit de ORSA 2016 en wat de daadwerkelijk impact is
geweest in 2016.
Tegenpartijrisico
Tegenpartij risico 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 tegenpartij. Belangrijke tegenpartijen van Univé
Dichtbij zijn de vorderingen op verzekerden, herverzekeraars, financiële instellingen en partijen in de beleggingsportefeuille. Risico
beperkende maatregelen richten zich enerzijds op de kwaliteit van de tegenpartij en anderzijds op de omvang van de vordering op
de betreffende partij. De verwachting was dat het risico in 2016 zou gaan stijgen, met name door de verwachte toename van de
liquide middelen, waarbij door spreiding over meerdere tegenpartijen het risico zou worden gemitigeerd. Daadwerkelijk impact
over 2016 was iets groter dan verwacht, door met name de grotere toename van de liquide middelen in de Brandverzekeraar.
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
ontwikkelingen van de voorzieningen in ongunstige zin afwijken van de aannames die zijn gebruikt bij de premiestelling en de
reservering.
Univé Dichtbij hanteert de volgende beheersmaatregelen ten aanzien van het verzekeringstechnisch risico:
·
Acceptatiebeleid
·
Product Approval and Review Process (PARP)
·
Sluiten van adequate herverzekeringscontracten op basis van het herverzekeringsbeleid
·
Monitoring verzekeringsportefeuille
·
Actuariële onderbouwing premiestellingen en (schade)voorzieningen
·
Herverzekeringsbeleid inzake de catastroferisico’s
Het verzekeringstechnische risico is het grootste risico van Univé Dichtbij en is door bewust beleid en met inachtneming van de
goede solvabiliteitspositie door gestegen eigen vermogen, verhoogd in 2016. Het eigen behoud in herverzekeringscontracten is
gewijzigd. De eigen behouden voor brand en storm zijn in samenspraak met de riskfunctie tot stand gekomen. De uitbestede
actuariële functie is betrokken in het traject van het vaststellen van een nieuw herverzekeringscontract. Hierdoor is het risico ook
hoger dan verwacht vanuit de ORSA.
Marktrisico
Een ander risico is het marktrisico, dit 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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Het beleggingsbeleid is een belangrijke beheersmaatregel ten aanzien van het marktrisico. Het beleggingsbeleid van Univé Dichtbij
heeft een defensief karakter waarbij een voorzichtige afweging tussen risico en rendement steeds voorop staat.
In het beleggingsbeleid zijn richtlijnen opgenomen o.a. ten aanzien van de verdeling van de portefeuille over aandelen, obligaties
en liquiditeiten. In het beleid staat voor wat betreft derivaten opgenomen dat deze zijn toegestaan vermits zij dienen als een
“verzekering” van een onderliggende waarde. Dat wil zeggen dat Univé Dichtbij derivaten “sec” niet in onze portefeuilles opneemt.
De ontwikkelingen van de beleggingsportefeuille ten opzichte van deze richtlijnen worden ieder kwartaal gemonitord en
gerapporteerd aan de RvB en RvC.
Belangrijkste risico’s in de Brandverzekeraar zijn het kredietrisico en het valutarisico. Kredietrisico is licht toegenomen door een
gemiddeld verslechterende rating van de portefeuille. Ook het valutarisico is toegenomen, doordat ten opzichte van vorig
jaar in meer verschillende valuta is belegd. Het diversificatie effect dempt beide effecten.
In het beleggingsbeleid is opgenomen dat slechts mag worden belegd in obligaties met minimaal een BB rating. Voor valuta geldt
dat alleen in sterke valuta mag worden belegd met een maximum van 25% van de portefeuille.
Renterisico
Onder renterisico verstaan we het risico dat een obligatie in waarde daalt ten gevolge van een rentestijging. Het renterisico wordt
bepaald door twee factoren. Ten eerste is dat de beweeglijkheid van de rente. Dit wordt gemeten met behulp van de standaarddeviatie van de rente. Daarnaast speelt de gevoeligheid van de obligatie (portefeuille) voor renteveranderingen een belangrijke rol.
Deze gevoeligheid meten we met behulp van de duration. Binnen het beleggingsbeleid zijn achtergestelde obligaties, securitisaties
of asset backed bonds (structured products) niet toegestaan. Het renterisico is gedaald door licht lagere beleggingen in obligaties
en door hogere liquide middelen.
Overige risico’s
Liquiditeits- en kasstroomrisico
Het treasury/liquiditeitsbeleid draagt zorg voor een adequate beheersing van het liquiditeitsrisico. Het aanhouden van liquiditeiten is
in eerste instantie gericht op het minimaliseren van risico’s en het kunnen voldoen aan actuele verplichtingen. Het realiseren van
rendement op deze aan te houden middelen is een secundair doel. Periodiek worden de kortlopende verplichtingen en vorderingen
geanalyseerd.
ORSA
Een belangrijk middel om risico, rendement en kapitaal te kunnen monitoren en aansturen is de Own Risk and Solvency
Assessment (ORSA). In het voorjaar van 2016 heeft Univé Dichtbij het ORSA proces doorlopen.
Tijdens het proces worden scenario's bepaald en wordt er doorgerekend wat de gevolgen zijn voor de SKV.
Enkele doorgerekende negatieve scenario's in de ORSA rapportage zijn;
In scenario 1 wordt het pyromaanrisico gestressed waarbij er van uit wordt gegaan dat in 2017 een pyromaan actief
is die één grote brand en een aantal middelgrote en kleine branden veroorzaakt. Als gevolg van de pyromaanschade
zal de solvabiliteitsratio terugzakken tot een laagste waarde van 156% in 2017. Vervolgens neemt de ratio weer toe
waardoor blijvend aan de interne en Solvency II solvabiliteitseisen wordt voldaan.
Scenario 2 betreft een combinatiescenario met 2 zware stormen in 1 jaar (RU breed) met een downgrade van de
herverzekeraar. De uitkomst van dit scenario voor de solvabiliteitspositie is dat de ratio's voor 2018 en 2019 uitkomen
op respectievelijk 109% en 112%. Daarmee komen de ratio's onder de interne norm van 150% en de norm van de Univé
Formule van 125%. Univé Dichtbij schat de kans dat deze gebeurtenissen tegelijktijdig optreden als zeer laag in.
In haar rapportage heeft De Raad van bestuur haar conclusies en maatregelen tot bijsturing (zoals bijstorting van
kapitaal vanuit de Coöperatie Univé Dichtbij u.a.) reeds verwoord.
Een derde scenario is ook een combinatie; 2 zeer grote stormen in opeenvolgende jaren gecombineerd met een downgrade
van de herverzekeraar in het jaar na de 1e storm. Zonder aanvullende maatregelen worden zowel de interne norm als
de norm van de Univé Formule overschreden doordat in dit scenario de Solvency II ratio's voor 2018 en 2019 uitkomen
op respectievelijk 96% en 109%.
Ook in dit scenario is het bijstorten van kapitaal door Coöperatie Univé Dichtbij u.a. één van de maatregelen die de Raad van
Bestuur heeft geformuleerd.
De Raad van Bestuur heeft de ORSA rapportage op 28 september 2016 goedgekeurd. De scenario's zoals doorgerekend zijn
nog steeds representatief voor de situatie eind 2016.
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5 VENNOOTSCHAPPELIJKE BALANS PER 31 DECEMBER (voor bestemming resultaat) (in €)

ACTIVA

2016

2015

Beleggingen
Terreinen en gebouwen (1)

14.810.750

14.411.950

Deelnemingen (2)

62.098.432

57.136.656

Overige financiële beleggingen (3)
- Effecten
- Vorderingen uit hypotheken
- Vorderingen uit overbruggingen
- Vorderingen uit andere leningen

4.061.931
5.715.640
14.309
875.171

4.727.546
9.077.942
19.453
839.331
10.667.051

14.664.272

Vorderingen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Rc Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V.
Latente belasting (4)

1.959.751
13.141.147
922.133

1.430.283
2.016.070
1.223.678
16.023.031

4.670.031

Overige activa
Liquide middelen (5)

Overlopende activa (6)

TOTAAL ACTIVA

652.401

75.430
652.401

75.430

22.294

37.203

104.273.958

90.995.542
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PASSIVA

2016

2015

Eigen vermogen (7)
Algemene reserve
Herwaarderingsreserve panden
Onverdeeld resultaat

74.167.259
694.400
5.684.232

73.854.220
583.150
313.039
80.545.891

74.750.409

Voorzieningen
Overige voorzieningen (8)

4.797.613

3.954.112
4.797.613

3.954.112

Schulden (9)
Rc UD Participatie Maatschappij B.V.
Rc Univé Dichtbij Advies B.V.
Rc Univé Dichtbij Organisatie B.V.

225.507
14.326.111
3.730.514

103.482
8.759.186
2.643.192
18.282.132

11.505.860

648.322

785.161

104.273.958

90.995.542

overlopende passiva
Overige overlopende passiva (10)

TOTAAL PASSIVA
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6 VENNOOTSCHAPPELIJKE WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE EINDIGEND OP
OP 31 DECEMBER (in €)
2016

2015

Bedrijfskosten (11)
Personeelskosten (korting hypotheekrente)
Toerekening afschrijving
Toerekening personeelskosten
Toerekening aquisitiekosten
Toerekening overige beheerskosten

68.0009.4561.461.40269.426140.085-

130.6169.456495.133491.083108.7461.748.369-

1.235.034-

Opbrengsten uit beleggingen (12)
Opbrengsten uit onroerende zaken
Gerealiseerde opbrengsten uit overige beleggingen
Ongerealiseerde opbrengsten uit overige beleggingen

2.181.243
166.327
131.919

1.387.997
988.176
61.2812.479.489

Beleggingslasten (13)

2.314.892

494.642-

Resultaat deelnemingen (14)

3.396.105-

5.423.055

2.400.018

Andere baten (15)
Rentebaten RC groepsmaatschappijen
Overige andere baten

11.060
121.824

64.617
132.884

64.617

Andere lasten
Rentelasten RC groepsmaatschappijen
Overige andere lasten (16)

906-

140.339146906-

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
voor belastingen

Vennootschapsbelasting (17)
Verschuldigd huidig jaar
Voorgaande boekjaren

5.791.511

107.405126

7.903

305.136
107.279-

Resultaat na belastingen

140.485-

5.684.232

305.136
313.039
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7 TOELICHTING
Fout herstel:
Een compleet overzicht van het effect op de financiële positie in de vennootschappelijke balans en de winst- en verliesrekening is
als volgt:
Goedgekeurde
Vergelijkende cijfers
jaarrekening 2015
Mutatie
jaarrekening 2016
€
€
€
Balans, activa zijde

Belastingen en premies sociale verzekeringen

99.020

1.331.263

1.430.283

3.062.294-

73.854.220

Balans, passiva zijde
Eigen vermogen 1-1-2015

76.916.514

Herwaarderingsreserve panden

583.150

-

583.150

Onverdeelde winst

323.472

10.433-

313.039

Totaal eigen vermogen 31-12-2015

77.823.136

3.072.727-

74.750.409

Voorziening negatieve deelneming

331.744

3.072.727

3.404.471

Voorziening latente belasting

242.619

307.022

549.641

1.618.950

1.024.242

2.643.192

Rc Univé Dichtbij Organisatie B.V.

Winst- en verliesrekening
Resultaat deelneming
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
voor belasting
Resultaat na Belasting

2.410.451

10.433-

2.400.018

18.336

10.433-

7.903

323.472

10.433-

313.039
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7.1 ALGEMEEN
Deelnemingen waarin overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend, worden in de enkelvoudige jaarrekening
gewaardeerd volgens dezelfde grondslagen als deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend (zie
(zie hiervoor de grondslagen in de geconsolideerde jaarrekening).
Het resultaat deelnemingen in de enkelvoudige winst-en-verliesrekening omvat het aandeel van de onderneming in de resultaten
van deelnemingen [die zijn gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode], na aftrek van belastingen. Resultaten op
transacties waarbij overdracht van activa en passiva tussen de onderneming en haar deelnemingen en tussen deelnemingen
onderling heeft plaatsgevonden, zijn geëlimineerd voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.
Indien de deelnemende rechtspersoon een actief of een passief overdraagt aan een deelneming die volgens de
vermogensmutatiemethode wordt gewaardeerd, wordt de winst of het verlies voortvloeiend uit deze overdracht naar rato van
het relatieve belang dat derden hebben in de deelnemingen verwerkt (proportionele resultaatsbepaling). Een verlies dat
voortvloeit uit de overdracht van vlottende activa of een bijzondere waardevermindering van vaste activa wordt wel volledig
verwerkt.
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs
of lagere realiseerbare waarde. Indien sprake is van een stellig voornemen tot afstoting vindt waardering plaats tegen de
eventuele lagere verwachte verkoopwaarde.
Eigen Vermogen
Financiële instrumenten die per balansdatum de juridische vorm van eigen vermogen hebben, worden in de enkelvoudige
jaarrekening verantwoord in het eigen vermogen.
De onderneming te Heerenveen staat aan het hoofd van de groep en heeft de volgende kapitaalbelangen:

Naam

Vestigingsplaats

Aandeel in
geplaatst kapitaal

Geconsolideerde deelnemingen
Univé Dichtbij Organisatie B.V.
Univé Dichtbij Advies B.V.
Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V.
Univé Dichtbij Participatie B.V.

Heerenveen
Heerenveen
Heerenveen
Heerenveen

100%
100%
100%
100%

Niet geconsolideerde deelnemingen
Mijn Makelaar Beheer B.V.

Heerenveen

16,67%

Eigen
Vermogen

Resultaat

3.572.4298.090.561
52.681.469
1.319.014

167.9581.863.563
3.667.529
80.840

-

43.029-

Coöperatie Univé Dichtbij heeft ten doel het beheer, het bestuur en de financiering van de met haar verbonden ondernemingen.
De coöperatie neemt bij het bestuur van de met haar verbonden ondernemingen mede het belang van deze ondernemingen in
acht.
De coöperatie heeft voorts ten doel;
a. Te voorzien in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden door het behartigen van de belangen van haar leden inzake
diverse soorten verzekeringen en inzake het verlenen van financiële diensten, krachtens overeenkomsten, anders dan van
verzekering, met haar leden gesloten in de bedrijven die zij te dien einde te hunnen behoeve doet uitoefenen;
b. het bevorderen van de eenheid en samenwerking van en tussen de bedrijven;
c. het bevorderen van een uniforme werkwijze binnen de bedrijven.
De vennootschap heeft zowel de enkelvoudige als de geconsolideerde jaarrekening opgesteld volgens de wettelijke
bepalingen van Titel 9, boek 2, Burgerlijk Wetboek.
Alle bedragen in dit rapport zijn vermeld in euro's.
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7.2 TOELICHTING OP DE VENNOOTSCHAPPELIJKE BALANS

Beleggingen

1 Terreinen en gebouwen
Terreinen en
gebouwen in
eigen gebruik

Overige
terreinen en
gebouwen

Totaal
2016

Totaal
2015

Boekwaarde per 1 januari
Investeringen / desinvestering
Herwaardering

13.311.950
593.800

1.100.000
135.000
330.000-

14.411.950
135.000
263.800

16.465.000
1.050.000
3.103.050-

Boekwaarde per 31 december

13.905.750

905.000

14.810.750

14.411.950

De terreinen en gebouwen zijn gewaardeerd op actuele waarde en worden 3-jaarlijks extern getaxeerd.
In 2016 heeft de beoordeling van de actuele waarde geleid tot een afwaardering van per saldo € 728.800, waarvan € 593.800
ten gunste gebracht is van het resultaat 2016.
Op grond van titel 9 BW 2 worden de panden aangemerkt als beleggingspanden.

2 Deelnemingen
Vestigingsplaats
Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V. (100%)
Univé Dichtbij Advies B.V. (100%)
Univé Dichtbij Organisatie B.V. (100%)
Woonvast Holding B.V. (45,05%)
UD Participatiemaatschappij B.V. (100%)
Mijn Makelaar Beheer BV (16,7%)

Heerenveen
Heerenveen
Heerenveen
Amersfoort
Heerenveen
Hardenberg

Balanswaarde
1 januari

Overige
mutaties

49.013.940
6.226.999
642.983
1.245.561
7.173

629.234-

57.136.656

629.234-

-

Resultaat
huidig jaar

Balanswaarde
31 december

3.667.529
1.863.563
13.74980.840
7.173-

52.681.469
8.090.562
1.326.401
-

5.591.010

62.098.432

Ten aanzien van Univé Dichtbij Organisatie B.V. is zowel per 1 januari als per 31 december een voorziening getroffen in
verband met de negatieve waarde van de deelneming.
Per 1 januari 2016 zijn de aandelen van Woonvast Holding B.V. vervreemd.
3 Overige financiële beleggingen 2016

Aandelen
Vorderingen uit hypothecaire leningen
Vorderingen uit overbruggingen
Vorderingen uit andere leningen

Balanswaarde
aankopen/
1 januari
verstrekkingen

Verkopen/
aflossingen

Koersverschillen

Balanswaarde
31 december

4.727.546
9.077.942
19.453
839.331

4.118.184
322.850

4.911.719
3.362.302
5.144
287.010

127.920-

4.061.931
5.715.640
14.309
875.171

14.664.272

4.441.034

8.566.175

127.920-

10.667.051

De effecten bestaan ultimo 2016 uit beursgenoteerde aandelen. De kostprijs bedraagt ultimo 2016: € 3.837.179

3 Overige financiële beleggingen 2015

Aandelen
Vorderingen uit hypothecaire leningen
Vorderingen uit overbruggingen
Vorderingen uit andere leningen

Balanswaarde
aankopen/
1 januari
verstrekkingen

Verkopen/
aflossingen

Koersverschillen

Balanswaarde
31 december

3.739.975
14.199.202
23.446
1.324.103

3.989.300
96.686

3.228.035
5.121.260
3.993
581.458

226.306
-

4.727.546
9.077.942
19.453
839.331

19.286.726

4.085.986

8.934.746

226.306

14.664.272
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De rentevoet van de hypotheken is gekoppeld aan de hypotheekrente van de banken en bedroeg in 2016 gemiddeld 4,9%. Als
onderliggende zekerheid is er een recht van hypotheek gevestigd op het onroerend goed van de schuldenaars (personeelsleden).

Univé Dichtbij heeft met Broekhuis Lease te Harderwijk een auto lease contract gesloten. Het betreft een zogenaamde
operationele leaseovereenkomst. Hierbij is overeengekomen dat Univé Dichtbij zorg draagt voor funding van de te leasen auto's.
Hiertoe verstrekt zij leningen ter grootte van de aanschafwaarde van de te leasen auto's aan Broekhuis Lease. De jaarlijkse
aflossingen op de leningen zijn ter grootte van de jaarlijkse afschrijving op de desbetreffende auto's.
De stand van de lening op Broekhuis Lease bedraagt ultimo 2016 € 826.946 (2015: € 781.916).

4 Latente belasting

2016

Stand per 1 januari
Dotatie 2015
Dotatie 2016

1.223.678
301.545-

Stand per 31 december

2015
885.612
338.066
-

922.133

1.223.678

12.120
634.907
9.679
265.427

31.196
929.954
9.782
92
252.654

922.133

1.223.678

652.401

75.430

652.401

75.430

22.294
-

21.476
15.726

22.294

37.202

Overzicht latenties
Goodwill
Gebouwen en terreinen
Computerapparatuur
Vervoermiddelen
Voorziening onverdiende provisie

De latente belastingvordering wordt over meerdere jaren afgewikkeld.

5 Liquide middelen
Binck bank 235217

De liquide middelen zijn vrij besteedbaar en direct opeisbaar.

6 Overlopende activa
Lopende rente overbruggingen en overige leningen
Afwikkeling ontvlechting Midden Nederland Makelaars B.V.

7 Eigen vermogen
Herwaarderings
reserve
panden
Balans 1 januari 2016
Af: herwaardering panden 2016

Algemene
Reserve

Onverdeeld
resultaat

Totaal

Verdeling resultaat vorig boekjaar
Resultaat boekjaar 2016

583.150
111.250
694.400
-

73.854.220
73.854.220
313.039
-

313.039
313.039
313.0395.684.232

74.750.409
111.250
74.861.659
5.684.232

Stand per 31 december 2016

694.400

74.167.259

5.684.232

80.545.891
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Herwaarderings
reserve
panden
Balans 1 januari 2015
Correctie vermogen per 1-1-2015
Balans 1 januari 2015 (gecorrigeerd)
Af: herwaardering panden 2015

635.855

Algemene
Reserve

Verdeling resultaat vorig boekjaar
Resultaat boekjaar 2015

635.855
52.705583.150
-

73.903.411
3.062.29470.841.117
70.841.117
3.013.103
-

Stand per 31 december 2015

583.150

73.854.220

8 Overige voorzieningen

Onverdeeld
resultaat
3.013.103

Totaal

3.013.103
3.013.103313.039

77.552.369
3.062.29474.490.075
52.70574.437.370
313.039

313.039

74.750.409

3.013.103

2016

2015

Dotatie boekjaar
Onttrekking boekjaar

3.404.471
3.404.471
167.958
-

321.311
3.072.727
3.394.038
10.433
-

Stand per 31 december

3.572.429

3.404.471

Voorziening deelnemingen
Stand per 1 januari
Correctie foutherstel

Voorziening latente belastingen
Stand per 1 januari
Correctie foutherstel
Dotatie 2015
Dotatie 2016
Stand per 31 december

549.641
549.641
675.543

684.530
263.706
948.236
398.595-

1.225.184

549.641

615.727
360.323
249.134

7.152
103.506
307.022
131.962

1.225.184

549.642

4.797.613

3.954.112

Overzicht latenties
Inventaris
Effecten
Pensioenvoorziening
Egalisatiereserve

Totaal overige voorzieningen per 31 december
De voorziening latente belastingverplichtingen wordt over meerdere jaren afgewikkeld.

9 Schulden
Over de saldi met de rekening couranten met de groepsmaatschappijen wordt rente verrekend 2016: 2% (2015: 2%)
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Overlopende passiva

2016

2015

10 Overige overlopende passiva
Kosten beleggingen
Franchise onttrekking geoormerkt vermogen
Herziening omzetbelasting OG
Vooruitontvangen huur
Waarborgsom

40.917
318.817
271.955
15.228
1.405

4.047
288.967
345.023
147.124
-

648.322

785.161

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN
Geoormerkt vermogen Coöperatie Univé
Een deel van het vermogen van de Coöperatie Univé U.A. (per 31 december 2016 € 60 miljoen) is aangemerkt als 'geoormerkt
vermogen'. Dit vermogen is afkomstig uit de voormalige Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen Univé Her U.A. en Univé
Stormher U.A. Het aandeel van de voormalige leden van Her/Stormher is bepaald op basis van de verhouding van de door het
desbetreffende lid in het boekjaar 2011 betaalde herverzekeringspremie. Het bestuur van Coöperatie Univé 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 dan wel tot overboeking van (een deel van) het geoormerkt vermogen op de gezamenlijke
ledenrekening respectievelijk de individuele ledenrekeningen van de Her-leden. Het saldo wordt jaarlijks verhoogd of verlaagd
overeenkomstig de stijging of daling welke de Consumentenprijsindex "Alle huishoudens" van het Centraal Bureau voor de
Statistiek vertoont. Per 31 december 2016 bedraagt het aandeel van Univé Dichtbij in het geoormerkt vermogen € 10,5 miljoen
(31 december 2015 was dit € 11.4 miljoen).
NHT
In verband met onverzekerbaarheid van terrorisme is Univé Her in 2003 toegetreden tot de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). De NHT biedt herverzekeringsdekking voor terrorismeschaden tot maximaal
€ 1 miljard per kalenderjaar. De eerste layer hiervan - tot € 200 miljoen - betreft een gepoolde capaciteit, opgebouwd door de
aangesloten verzekeraars. Het aandeel van Univé Dichtbij in deze layer bedraagt € 181.212. Dit is tevens het maximumbedrag
dat Univé Dichtbij in enig jaar als gevolg van terrorisme aan eigen risico draagt, ongeacht of de schade haar eigen polishouders
of die van andere bij de NHT aangesloten verzekeraars treft.
Huurverplichtingen
Ten behoeve van haar bedrijfsvoering huurt Univé Dichtbij een aantal panden van derden.
De huurverplichting op jaarbasis bedraagt € 212.360
Lease
Univé Dichtbij heeft met Broekhuis Lease te Harderwijk een auto lease contract gesloten. Het betreft een zogenaamde
operationele leaseovereenkomst. Hierbij is overeengekomen dat Univé Dichtbij zorg draagt voor funding van de te leasen auto's.
Hiertoe verstrekt zij leningen ter grootte van de aanschafwaarde van de te leasen auto's aan Broekhuis Lease.
De jaarlijkse aflossingen op de lening zijn ter grootte van de jaarlijkse afschrijving op de betreffende auto's.
De termijn van de lease- en huurverplichtingen bedraagt 1 tot 5 jaar.
Fiscale eenheid
De onderneming vormt tezamen met haar dochterondernemingen een fiscale eenheid voor de heffing van
vennootschapsbelasting; elk der vennootschappen is volgens de standaardvoorwaarden aansprakelijk voor te betalen
belasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken vennootschappen.
Garantstelling
Univé Dichtbij heeft zich voor € 75.000 garant gesteld voor aflossing van een lening van Coöperatie Univé U.A. aan Vereniging
van Kredietunies in Nederland. Deze lening zal op 16 december 2019 afgelost moeten worden.
Herverzekeringscontract
Ter mitigering van de door haar lopende verzekeringstechnische risico's heeft Univé Dichtbij een herverzekeringscontract afgesloten met Univé Her. De geldende eigen risico's bedragen € 750.000 voor brand- en € 4.000.000 voor stormschade per
evenement.
Zekerheden intragroepspositie
Als zekerheden ten behoeve van de intragroepsposities is er door Coöperatie Univé Dichtbij een pandrecht verleend aan Univé
Dichtbij Brandverzekeraar N.V. en Univé Dichtbij Advies B.V. Dit Pandrecht rust op de hypotheekportefeuille en (een deel van)
de onroerende zaken.
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7.3 TOELICHTING OP DE VENNOOTSCHAPPELIJKE WINST- EN VERLIESREKENING

11 Bedrijfskosten

2016

2015

Personeelskosten (korting hypotheekrente)
Toerekening afschrijving
Toerekening personeelskosten
Toerekening aquisitiekosten
Toerekening overige beheerskosten

68.000
9.456
1.461.402
69.426
140.085

130.616
9.456
495.133
491.083
108.746

1.748.369

1.235.034

Betreft kosten doorbelast door Univé Dichtbij Organisatie B.V.
De stijging van de personeelskosten wordt veroorzaakt door nagekomen lasten uit hoofde van de pensioenregeling (zoals deze tot
1-1-2015 gold).

De hoogte van de aquisitiekosten in 2015 wordt veroorzaakt door de kosten van de activiteiten rondom de viering van het 200-jarig
jubileum.

12 Opbrengsten uit beleggingen
Opbrengsten uit onroerende zaken
Opbrengst terreinen en gebouwen
Herwaardering beleggingspanden
Opbrengst landerijen

1.553.261
603.911
24.071

1.364.728
23.269

2.181.243

1.387.997

Hieronder is opgenomen de huuropbrengsten van de terreinen en gebouwen. Hierin is tevens opgenomen de intern doorbelaste huur
ad. € 1.042.743. Geconsolideerd is dit bedrag meegenomen in de eliminatie.
Gerealiseerde opbrengsten uit overige beleggingen
Dividend aandelen
Koerswinst/verlies aandelen gerealiseerd
Onderhandse leningen U.G.
Hypotheken U.G.
Overbruggingen en leningen

83.005
282.2301.298
363.398
856

115.610
287.587
1.597
582.156
1.226

166.327

988.176

Ongerealiseerde opbrengsten uit overige beleggingen
Koerswinst/verlies aandelen ongerealiseerd

131.919

61.281-

13 Beleggingslasten
Kosten beleggingspanden
Afwaardering beleggingspanden
Kosten transacties effecten

474.852
19.790

309.321
3.066.595
20.189

494.642

3.396.105

74

Coöperatie Univé Dichtbij U.A.
Financieel verslag 2016

14 Resultaat deelnemingen

2016

2015

Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V.
Univé Dichtbij Advies B.V.
Univé Dichtbij Organisatie B.V.
UDO Participatie
Mijn Makelaar Beheer B.V.
Woonvast Holding B.V.

3.667.529
1.863.563
167.95880.840
7.17113.749-

1.301.150
876.278
10.433170.534
1.373
61.116

5.423.055

2.400.019

121.824

14.617
50.000
-

121.824

64.617

906

146

906

146

15 Andere baten
Overige andere baten
Rente belastingdienst
Aanpassing overeenkomst lening u/g
Overige baten

16 Overige andere lasten
Diversen

17 Vennootschapsbelasting
Voor een overzicht van de fiscale positie verwijzen wij naar de geconsolideerde jaarrekening.

7.4 Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen noemenswaardige gebeurtenissen na balansdatum.
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Ondertekenen jaarrekening
Heerenveen, 27 juni 2017

De Raad van Bestuur:

De Raad van Commissarissen:

Dhr. drs. H. Bonestroo

Dhr. ir. C.G. Knook

………………………………….

………………………………….

Dhr. E. Knorren

Mw. A.G. Hartemink MHA

………………………………….

………………………………….

Dhr. A.F. Echten

Dhr. V.C. Hartman RA

………………………………….

………………………………….
Dhr. mr. T.J.M. Roos BBA
………………………………….
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III Overige gegevens
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1 Statutaire regeling resultaatbestemming
De statuten van de maatschappij bevatten met betrekking tot de resultaatbestemming de volgende bepalingen;
Artikel 32; bestemming batig saldo
32.1 De ledenraad beslist welke bestemming aan het batig saldo, blijkende uit de vastgestelde jaarrekening, wordt gegeven.
32.2 ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedeld voor zover de wet dat toestaat.

2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van KPMG Accountants is opgenomen in een separate bijlage.
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Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant
Aan: de Ledenraad en de Raad van Commissarissen van Coöperatie Univé Dichtbij U.A.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016
Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en samenstelling van het vermogen van Coöperatie Univé Dichtbij U.A. per 31 december 2016
en van het resultaat over 2016, in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW).
Wat we gecontroleerd hebben
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Coöperatie Univé Dichtbij U.A. (hierna ‘Univé Dichtbij’) te
Heerenveen gecontroleerd.
De jaarrekening bestaat uit:
1

de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2016;

2

de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2016; en

3

de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
overige toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Univé Dichtbij zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263683, is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen
die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit.
1124590/17W00152741UTR

Controleaanpak
Samenvatting

GOEDKEURENDE CONTROLEVERKLARING
MATERIALITEIT
•
•

Materialiteit van EUR 700.000
Circa 2% van verdiende premies

GROEPSCONTROLE
•

Full scope audit door KPMG Nederland op nagenoeg de hele groep, uitgezonderd één
deelneming waar specifieke werkzaamheden worden uitgevoerd

KERNPUNTEN
•
•
•

Toelichting op de Solvency II richtlijn
Waardering technische voorziening voor te betalen schaden
Waardering van beleggingen in gebouwen en terreinen

Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als
geheel bepaald op EUR 700.000 (2015: EUR 700.000). Voor de bepaling van de materialiteit wordt
uitgegaan van de verdiende premies. Wij beschouwen de verdiende premies van de belangrijkste
werkmaatschappij zijnde Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V. als de meest geschikte benchmark,
omdat de verdiende premies een belangrijk kengetal is voor verzekeraars. De materialiteit bedraagt
circa 2% van de verdiende premies. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke
afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen
materieel zijn.
Wij hebben met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen afgesproken dat wij tijdens
onze controle niet-gecorrigeerde afwijkingen boven de EUR 35.000 (2015: EUR 35.000) rapporteren
alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.
Reikwijdte van de groepscontrole
Coöperatie Univé Dichtbij U.A. staat aan het hoofd van een groep van entiteiten (groepsonderdelen).
De financiële informatie van deze groep is opgenomen in de jaarrekening van Coöperatie Univé
Dichtbij U.A.
Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing
van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. Vanwege het beperkt aantal
groepsonderdelen, de verwevenheid van de meeste activiteiten en het feit dat we zelf nagenoeg de
gehele groepscontrole uitvoeren is onze aanpak gericht op de activiteiten op geconsolideerd niveau.

KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263683, is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen
die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit.
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In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden op basis van
de omvang en/of het risicoprofiel van de activiteiten in de geconsolideerde jaarrekening.
De hiervoor beschreven controleaanpak heeft betrekking op Coöperatie Univé Dichtbij U.A. en de
volgende groepsonderdelen:
-

Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V. (verzekeringsactiviteiten);

-

Univé Advies B.V. (bemiddelingsactiviteiten);

-

Univé Dichtbij Organisatie B.V. (bedrijfskosten).

Bij U.D. Participatie Maatschappij (assuradeur) hebben wij gezien het beperkte belang alleen
specifieke werkzaamheden uitgevoerd en vastgesteld dat er een goedkeurende controle
controleverklaring bij de statutaire jaarrekening 2016 door de extern accountant van U.D. Participatie
Maatschappij is afgegeven.
Door bovengenoemde werkzaamheden hebben wij voldoende en geschikte controle-informatie met
betrekking tot de financiële informatie van de groep verkregen om een oordeel te geven over de
jaarrekening.
De kernpunten van onze controle
In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het
meest belangrijk waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle
hebben wij met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen gecommuniceerd, maar
vormen geen volledige weergave van alles wat is besproken.
Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader
van de jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele kernpunten
moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen over deze kernpunten.
Toelichting op de Solvency II richtlijn
Achtergrond
Met ingang van 1 januari 2016 is de Solvency II richtlijn van toepassing op Univé Dichtbij. De
regelgeving bevat een veelheid aan richtlijnen voor de berekening van het vereiste en beschikbare
vermogen. Berekeningen zijn complex van aard en bevatten inschattingen van significante veronderstellingen
die een hoge mate van subjectiviteit kunnen bevatten. De jaarrekening en het bestuursverslag bevat op pagina
6, 12-16, 44-46 en 60-62 een toelichting over de toepassing van deze richtlijn in het kapitaal en risico
management van Univé Dichtbij en de uitkomsten daarvan.
Gegeven het belang van de Solvency II richtlijn voor de financiële positie van Univé Dichtbij en de complexiteit
van de berekening van het vereiste vermogen en beschikbare vermogen, beschouwen we de toelichting op de
toepassing van de Solvency II richtlijn als een kernpunt in onze controle.
Onze aanpak
Wij hebben inzicht verkregen in de wijze waarop Univé Dichtbij de Solvency II richtlijn heeft
toegepast en het vereiste en beschikbare vermogen heeft berekend en de verwerking daarvan in de
interne Solvency II rapportages. Tevens hebben wij inzicht gekregen in het verloop van het eigen vermogen
onder Titel 9 BW2 naar het eigen vermogen onder de Solvency II richtlijn.
Wij hebben de interne beheersingsmaatregelen voor de totstandkoming van de berekeningen, methodes en
veronderstellingen van het vereist en beschikbare vermogen getoetst. Univé Dichtbij heeft de werking van het
berekeningsmodel van de Solvency II tooling laten toetsen door een externe partij. Wij hebben kennisgenomen
van deze uitkomsten en hebben vastgesteld dat hiermee is aangetoond dat de berekening in de Solvency II
tooling correct verloopt. Daarbij hebben we ook de oordeelsvorming van de interne actuarieel functiehouder van
de Univé Dichtbij betrokken in onze werkzaamheden.
Tevens hebben wij gegevensgerichte werkzaamheden verricht op de betrouwbaarheid van gebruikte data voor
de berekeningen van het vereiste en beschikbare vermogen zoals deelwaarnemingen en sensitiviteit analyses.
We hebben de belangrijkste aansluitingen zelfstandig uitgevoerd.
Wij hebben met inzet van actuariële specialisten de methodes en veronderstellingen getoetst op
aanvaardbaarheid met Solvency II richtlijn, met specifiek aandacht voor de risicomarge en de beste schatting van
de verplichtingen.

KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263683, is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen
die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit.
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Toelichting op de Solvency II richtlijn
Wij hebben de toelichting in de jaarrekening en het bestuursverslag getoetst op consistentie met de interne
Solvency II rapportages en de onder de richtlijn voorgeschreven eigen risico beoordeling (ERB/ORSA).
Wij hebben getoetst of de door Univé Dichtbij. opgenomen toelichting in jaarrekening en bestuursverslag in
overeenstemming is met is Titel 9 BW2.
Onze observatie
Wij beschouwen de toelichting in de jaarrekening en het bestuursverslag van de Solvency II richtlijn
toereikend.

Waardering technische voorziening voor te betalen schaden
Omschrijving
In de technische voorziening voor nog te betalen schaden van EUR 10,1 miljoen (2015: EUR 8,7
miljoen) bevinden zich reserveringen voor (nog te verwachten) schaden, waarbij brandschaden de
belangrijkste posten zijn (noot 13 en 23).
Bij de bepaling van deze voorziening worden door het bestuur schattingen gehanteerd van onzekere
toekomstige uitkomsten. De inschattingen kunnen significante impact hebben op de uitkomst van de
berekeningen van deze technische voorziening, waaronder het totale bedrag waarvoor de per balansdatum
gemelde en nog te verwachten schadeclaims kunnen worden afgewikkeld. Bij deze berekening van de
technische voorziening voor nog te betalen schaden worden verschillende bronnen en assumpties (zoals
inschattingen van schade-experts en periodiek bijgestelde normbedragen op basis van historische gegevens
over de schadelast voor kleinere schademeldingen) gebruikt. Tevens wordt rekening gehouden met de impact
van het herverzekerde deel bij het bepalen van de (netto) voorziening voor te betalen schaden.
Onze aanpak
Onze belangrijkste controlewerkzaamheden omvatten:

•

Het toetsen van de interne beheersmaatregelen die door Univé Dichtbij zijn uitgevoerd om de
betrouwbaarheid van de voorziening nog te betalen schade te waarborgen;

•

Het toetsen van de voorziening voor nog te betalen schade aan de hand van intern opgestelde kwalitatieve
en kwantitatieve analyses, waaronder de analyse van de uitloopresultaten;

•

Het doornemen van notulen van vergaderingen van de Raad van Bestuur en van de Raad van
Commissarissen op gemelde schaden;

•

Toetsing van de normschadebedragen voor de schademeldingen van individueel beperkte omvang op basis
van ervaringscijfers zoals beschikbaar bij Univé Dichtbij;

•

Toetsing van de waardering van de gevormde voorziening op schadedossiers van individueel grote omvang
aan de hand van de onderliggende schadedossiers en bijbehorende rapporten van schade-experts;

•

Evalueren van de uitkomsten van de beoordeling door de externe actuaris van de toereikendheid van de
technische voorzieningen ultimo 2016.

Tevens zijn wij nagegaan of de toelichting op de technische voorziening voor te betalen schaden (noot 13 en 23)
voldoet aan Titel 9 boek 2 BW.
Onze observatie
Wij vinden dat het interne beheersingssysteem van Univé Dichtbij voldoende waarborgen biedt ten
behoeve van onze controle van de technische voorzieningen.
Wij vinden dat Univé Dichtbij de waardering van de technische voorzieningen voorzichtig heeft bepaald en
achten de daaraan gerelateerde toelichtingen in noot 13 en 23 toereikend.

KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263683, is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen
die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit.
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Waardering van beleggingen in gebouwen en terreinen
Omschrijving
De beleggingen van EUR 78,9 miljoen (2015: EUR 80,8 miljoen) vormen 59% van het balanstotaal
per 31 december 2016 van Univé Dichtbij. De beleggingsportefeuille bestaat onder andere uit
beleggingen in gebouwen en terreinen (omvang EUR 15,0 miljoen (2015: EUR 14,7 miljoen).
Bij de waardering van deze beleggingen spelen belangrijke schattingen over onzekere toekomstige uitkomsten
een rol mede als gevolg van subjectieve aannames en uitgangspunten, zoals inschatting van verwachte
kasstromen en de gehanteerde disconteringsvoet. Het management heeft zich bij het maken van deze
inschattingen laten bijstaan door een onafhankelijke taxateur van onroerend goed. Zoals toegelicht op pagina 32
van de grondslagen worden de beleggingen in gebouwen en terreinen gewaardeerd tegen de actuele waarde.
Onze aanpak
Van de gebouwen en terreinen is 56% (in EUR) per 31 december 2016 extern getaxeerd, de overige
gebouwen en terreinen zijn in 2015 (42%) respectievelijk 2014 (2%) getaxeerd. De taxaties zijn vanaf
2016 uitgevoerd door BNP Paribas, waar in 2015 de taxaties nog werden uitgevoerd door DTZ Zadelhoff. Als
gevolg van de wisseling van taxateur heeft Univé Dichtbij na overleg met KPMG de twee grootste objecten in de
portefeuille ook dit jaar laten taxeren, om hiermee vast te stellen of de ontwikkeling in de waardering begrijpelijk
is.
Wij hebben de door het management opgezette interne beheersingsproces waaronder het selectie traject van
taxateurs, toetsing van de kasstromen zoals gehanteerd in de taxaties en het evalueren van de door de taxateurs
gehanteerde aannames en uitgangspunten geëvalueerd. Wij hebben aan de hand van de taxatierapporten van de
onafhankelijke taxateur per 31 december 2016 en met behulp van de huurcontracten, kasstromen en brutoaanvangsrendement de waardering van de vastgoedportefeuille getoetst. Wij hebben de waardering van de niet
in 2016 getaxeerde panden getoetst aan de hand van uitkomsten van vergelijkbare gebouwen en terreinen
getaxeerd in 2016 en middels toetsing met vastgoedontwikkelingen in de betreffende regio. Bij onze
werkzaamheden zijn wij ondersteund door onze vastgoedspecialisten. Tevens zijn wij nagegaan of de toelichting
op de beleggingen in gebouwen en terreinen (noot 2) voldoet aan Titel 9 boek 2 BW.
Onze observaties
Op basis van de door ons uitgevoerde werkzaamheden vinden wij de gehanteerde aannames en
uitgangspunten van de waardering van de beleggingen in gebouwen en terreinen in het kader van de
controle van de jaarrekening evenwichtig. De in noot 2 ter zake opgenomen toelichtingen achten wij toereikend.

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie,
die bestaat uit:

•

Bestuursverslag (inclusief het verslag van de Raad van Commissarissen en het verslag van de
Auditcommissie);

•

Overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

•

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

•

alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële
afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
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Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voor de
jaarrekening
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is de Raad van Bestuur
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de Raad van Bestuur noodzakelijk acht om
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de Raad van Bestuur afwegen of de onderneming in staat
is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsels moet de Raad van Bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij de Raad van Bestuur het voornemen heeft om de maatschappij te
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
De Raad van Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de maatschappij.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Voor een nadere beschrijving van onze verantwoordelijkheid ten aanzien van een controle van de
jaarrekening verwijzen wij naar de website van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
(NBA).
https://www.nba.nl/globalassets/tools-en-voorbeelden/voorbeeldteksten-en-passages/standaardpassagenieuwe-controletekst-niet-oob-nl.pdf
Utrecht, 27 juni 2017
KPMG Accountants N.V.
A.R.B. de Bruin RA
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