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I. Algemene informatie

Meerjarenoverzicht (enkelvoudige jaarrekening)

2005 2004 2003 2002 2001 2000

€ 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000

Bruto premie inkomen 5.396 5.280 4.919 4.823 4.452 4.377

Resultaat 2005 2004 2003 2002 2001 2000

€ 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000

Verdiende premies eigen rekening 2.076 2.004 1.612 1.572 1.574 1.269
Schaden eigen rekening 1.230 726 551 778 988 517
Millenniumschade - - - - - -272

846 1.278 1.061 794 586 1.024
Bedrijfskosten 1.463 1.234 1.202 1.240 915 970

-617 44 -141 -446 -329 54
Aanvullende pensioenlast - 441 - - - -

-617 -397 -141 -446 -329 54
Toegerekende intrest uit beleggingen 113 566 101 92 96 87
Resultaat technische rekening
schadeverzekering -504 169 -40 -354 -233 141

Overige niet technische baten 25 26 21 23 10 6
Opbrengst uit beleggingen en
diversen 643 2.522 517 457 251 453
Afwaardering vorderingen op 
deelnemingen - - - -700 - -

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 164 2.717 498 -574 28 600

Belastingen 44 -709 -29 305 -68 -169

Resultaat na belastingen 208 2.008 469 -269 -40 431
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Leeuwarder Onderlinge in de jaren 1996 - 2005

Premie-inkomen in duizenden euro’s
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Leeuwarder Onderlinge in de jaren 1996 - 2005

Reserves in duizenden euro’s
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Schade in duizenden euro’s
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II. Jaarverslag

Jaarverslag 2005

Jaarverslag van de directie

Wij hebben het genoegen u het jaarverslag
alsmede de jaarrekening 2005 aan te bieden.

De jaarrekening zal worden nagekeken door
de financiële commissie, bestaande uit de
heren S.S. Hellinga, H.A. Hofmeester en
mr. T.J.C. Spijkervet. Mede op grond van de
door de accountant afgegeven goedkeurende
verklaring zal de commissie verslag uitbrengen in
de ledenraadsvergadering.

Bestuur

In de ledenraadsvergadering van 12 mei 2005
werd de heer mr. P. Riedstra voor een periode van
vijf jaar herbenoemd als bestuurslid. Het bestuur
van de Leeuwarder Onderlinge heeft met de
directie regelmatig overleg gevoerd over diverse
zaken aangaande de maatschappij. Met name is
aandacht besteed aan de algemene voortgang van
de bedrijfsvoering, het herverzekeringsbeleid en
de beleggingen. Eveneens werden in de leden-
raadsvergadering van 12 mei 2005 de jaarstukken
van het boekjaar 2004 vastgesteld.
De heer Drs. E.M. Jansen is per 31 december 2005
afgetreden als bestuurslid. De Leeuwarder
Onderlinge is de heer Drs. E.M. Jansen veel dank
verschuldigd voor zijn jarenlange inbreng in het
beleid van de maatschappij.

Economische ontwikkelingen

De Nederlandse economie is in 2005 ruim 1%
gegroeid. Dat is minder dan de groei in 2004 maar
ruim boven de cijfers van de jaren 2002 en 2003.
De groei werd vorig jaar vooral gedragen door de
uitvoer. De binnenlandse bestedingen namen
nauwelijks toe. De particuliere consumptie lag in
2005 een fractie hoger dan in 2004. De verhoging
werd vooral veroorzaakt door de bestedingen aan
duurzame consumptiegoederen. Het volume van
de overheidsconsumptie was vorig jaar 0,5%
hoger dan in 2004. De groei werd voornamelijk
gerealiseerd in de tweede helft van het jaar. In
2005 is 2,2% meer geïnvesteerd dan in 2004, hier-
mee wordt het lichte herstel van de investerings-
activiteit voortgezet. De werkloosheid is gedaald
tot 452.000 personen. In het afgelopen halfjaar
daalde de werkloosheid met gemiddeld 6.000
personen per maand. De verwachting is dat de
werkgelegenheid in 2006 flink zal aantrekken.

De Nederlandse schadeverzekeringsmarkt

In het voor ons belangrijke brandsegment is een
dalende tendens waarneembaar van grote brand-
schaden (meer dan € 1 miljoen). Het totale
schadebedrag daalde in 2005 van bijna 0,5 miljard
naar 0,25 miljard. Ook in 2004 was er al sprake van
een forse daling.Verzekeraars hebben de afgelo-
pen jaren ingezet op preventie en het ziet ernaar
uit dat het beleid zo langzamerhand zijn vruchten
begint af te werpen. Uitschieters zijn niet altijd
te voorkomen, maar vooralsnog is een dalende
lijn in grote brandschaden zichtbaar. Het totale
brancheresultaat is door het uitblijven van deze
grote schaden aanmerkelijk verbeterd.

Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen UA

Het 156e boekjaar van de Leeuwarder
Onderlinge gaf een matig resultaat te zien.
De winst voor belastingen bedroeg € 164.000.
Het premie-inkomen in de branche brand bleef
nagenoeg gelijk en bedroeg € 4.978.000. Het
achterblijven van de verwachte groei werd hoofd-
zakelijk veroorzaakt door de daling van de index-
cijfers voor gebouwen. Het premie-inkomen in de
branche aansprakelijkheid steeg met € 52.000
naar € 250.000. Het premie-inkomen in de
branche ongevallen bedroeg € 13.000. Het
premie-inkomen in de overige branches auto en
transport bedroeg respectievelijk € 125.000 en
€ 30.000. Het totale premie-inkomen van de
Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A. steeg
met € 96.000 naar € 5.396.000.
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Branche brand:
In tegenstelling tot de landelijke trend werd de
Leeuwarder Onderlinge in het afgelopen jaar
geconfronteerd met een relatief hoog aantal grote
brandschaden in met name de bedrijvensector.
Mede door deze schaden steeg de schaderatio
in deze branche van 32% naar 74%. Het totale
schadebedrag als gevolg van brand bedroeg
€ 3.663.000. In 2004 was het schadebedrag in
deze branche € 1.608.000.

Branche aansprakelijkheid:
Het vastgestelde schadebedrag in deze branche
steeg naar € 116.000. Met een schaderatio van
46% werd in deze branche een goed resultaat
behaald.

Branche ongevallen:
In het boekjaar 2005 bleef deze branche
schadevrij.

Overige branches:
Het vastgestelde schadebedrag in de branche auto
bedroeg € 64.000 en in de branche transport
€ 14.000. Met een schaderatio van respectievelijk
51% en 47% werd een goed resultaat gehaald.

Herverzekering

In een doorgaans onrustige herverzekeringsmarkt
hebben wij dankzij goede meerjarige resultaten de
condities van onze herverzekeringscontracten
wederom kunnen verbeteren. Het stormrisico is
door middel van een quote contract gedekt bij
onze dochteronderneming Leon Re AG, alsmede
door middel van een Excess of Loss contract. Leon
Re AG participeert eveneens in overige herverze-
keringscontracten van de Leeuwarder Onderlinge
Verzekeringen UA.

Kosten

De kosten daalden met € 212.000 naar
€ 1.463.000. De automatiseringskosten en de
afschrijvingen op materiële vaste activa stegen,
terwijl de reclamekosten en de pensioenkosten
afnamen. De overige kosten bleven nagenoeg
gelijk.

De omzet

De omzet, bestaande uit de bruto premie-
inkomsten, de beleggingsopbrengsten en de
opbrengsten uit de overige activiteiten, is
gestegen met € 104.000 naar € 6.089.000.

Beleggingen

In de beleggingsportefeuille werden enkele
wijzigingen aangebracht. In de obligatieportefeuille
vonden een paar aflossingen plaats. Het belegde
vermogen in obligaties bedroeg per ultimo 2005
€ 1.102.000. De obligaties  zijn gewaardeerd op
de actuele waarde. Het gemiddelde rendement op
de obligatieportefeuille bedroeg 5 %.
De waardering van de aandelenportefeuille
geschiedde naar beurskoers per 31 december
2005. Door het gunstiger beursklimaat steeg
de waarde van de aandelenportefeuille met
€ 1.429.000 naar € 7.442.000.
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Deelnemingen

Als gevolg van het uitblijven van grote
stormschaden behaalde Leon Re AG wederom
een uitstekend resultaat. Leon Vastgoed B.V.
presteerde naar verwachting. Leon Holding B.V.
participeert uitsluitend nog in Assurantiekompas
B.V. Deze onderneming heeft in het afgelopen
boekjaar een assurantieportefeuille gekocht
bestaande hoofdzakelijk uit doorlopende schade-
provisie. Hierdoor zal de winstgevendheid
toenemen. Leon Holding B.V. heeft ten behoeve
van de financiering van deze aankoop een lening
verstrekt van € 900.000.

Solvabiliteit

De aanwezige solvabiliteit bij onze maatschappij
bedroeg per 31 december 2005 € 14.086.000. De
wettelijk vereiste solvabiliteit voor de Leeuwarder
Onderlinge Verzekeringen UA bedraagt
€ 657.000. De Leeuwarder Onderlinge voldoet
hiermee ruimschoots aan de vereiste solvabiliteit.

Resultaat

Het uiteindelijke resultaat na belastingen over het
boekjaar 2005 bedroeg € 209.000 en werd voor-
uitlopend op de definitieve vaststelling van de jaar-
rekening naar het eigen vermogen overgeboekt.
Het eigen vermogen steeg met € 153.000 naar
€ 14.086.000.

Personeel

Graag willen wij de medewerkers dank zeggen
voor de toewijding en de inzet waarmee zij hun
taak hebben verricht. Deze inzet en betrokkenheid
van de medewerkers zijn bepalend voor het
succes van onze maatschappij.

Vooruitzichten 

Wij verwachten voor het boekjaar 2006 een
redelijke groei van het premie-inkomen in alle
branches te kunnen realiseren. De onderhandelin-
gen met herverzekeraars over de verlenging van
de herverzekeringscontracten verliepen mede als
gevolg van de schadelast in 2005 moeizaam. Na
overleg met herverzekeraars hebben wij besloten
de structuur van het herverzekeringsprogramma
voor de branche brand te wijzigen in een non-
proportioneel contract. De overige contracten zijn
ongewijzigd gecontinueerd. Ons productenaan-

bod zal dit jaar verder worden uitgebreid zodat
wij onze verzekerden een compleet verzekerings-
pakket kunnen aanbieden. Over enkele maanden
zal ons automatiseringssysteem zodanig zijn
ingericht dat wij de mogelijkheden hebben om te
komen tot ketenintegratie. De administratieve
processen tussen de Leeuwarder Onderlinge
Verzekeringen UA en het intermediair zullen hier-
door aanmerkelijk verbeteren. Hierdoor zal er ook
efficiënter kunnen worden gewerkt met als gevolg
dat wij een kostenbesparing en een aanzienlijke
kwaliteitsverbetering van onze dienstverlening
kunnen realiseren.

De ontwikkelingen in de eerste drie maanden van
2006 geven ons vertrouwen in de toekomst.

Leeuwarden, 19 april 2006 

mr. P. Riedstra, voorzitter
S. Dol, directeur
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III. Jaarrekening

Balans per 31 december 2005 (na resultaatbestemming)

31.12.2005 31.12.2004

€ €

Actief

Beleggingen

Terreinen en gebouwen:
Overige terreinen en gebouwen 2.464.580 2.374.238

Beleggingen in 
groepsmaatschappijen 7.258.406 6.246.233

Overige financiële beleggingen:
Aandelen 7.442.430 6.013.065
Obligaties 1.101.813 1.225.187
Hypothecaire leningen 437.115 393.196
Deposito's bij kredietinstellingen 1.279.924 2.608.985

10.261.282 10.240.433

19.984.268 18.860.904

Vorderingen

Vorderingen uit 
directe verzekering op
verzekeringnemers 30.326 40.155
Overige vorderingen 20.025 20.239
Belastingen en sociale lasten 148.330 18.448

198.681 78.842
Overige activa

Materiële vaste activa 472.254 477.711
Liquide middelen 117.660 159.916

589.914 637.627
Overlopende activa

Tussenpersonen - 8.966
Belastingen en premies 
sociale verzekeringen - 4.919
Lopende rente en huur 72.520 67.932
Overlopende acquisitiekosten 52.612 46.729
Overige overlopende activa 21.519 17.738

146.651 146.284

20.919.514 19.723.657
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31.12.2005 31.12.2004

€ €

Passief

Eigen vermogen

Herwaarderingsreserve 5.122.854 3.872.101
Overige reserves 8.962.814 10.061.102

14.085.668 13.933.203
Technische voorzieningen

Voor niet verdiende premies:
Bruto 285.697 269.642
Herverzekeringsdeel -35.552 -44.088

250.145 225.554

Voor te betalen schade:
Bruto 1.994.899 930.929
Herverzekeringsdeel -1.361.477 -542.880

633.422 388.049

883.567 613.603

Voorzieningen

Belastingen 2.723.371 2.401.257
Overige 1.658.944 355.574

4.382.315 2.756.831
Schulden

Tussenpersonen 87.168 -
Herverzekeraar 365.249 373.240
Uit directe verzekeringen 49.305 5.490
Verzekeringsmaatschappijen 47.053 34.027
Belastingen en premies 
sociale verzekeringen 45.994 916.680
Overige schulden 884.883 1.058.033

1.479.652 2.387.470

Overlopende passiva 88.312 32.550

20.919.514 19.723.657
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Winst- en verliesrekening over 2005

2005 2004

€ €

Technische rekening
schadeverzekering

Verdiende premies eigen rekening

Brutopremies 5.411.944 5.497.055
Herverzekeringspremies -3.311.447 -3.305.477

2.100.497 2.191.578

Wijziging technische voorzieningen:

Bruto -16.054 -197.307
Aandeel herverzekeraars -8.537 9.328

-24.591 -187.979

2.075.906 2.003.599

Van niet-technische rekening toege-
rekende opbrengst uit beleggingen 113.128 565.677

Schaden eigen rekening

Bruto schaden 2.707.077 1.231.310
Aandeel herverzekeraars -1.722.219 -675.759

984.858 555.551

Wijziging voorziening 
te betalen schaden:
Bruto 1.063.970 295.708
Aandeel herverzekeraars -818.597 -125.321

245.373 170.387

1.230.231 725.938

958.803 1.843.338

Bedrijfskosten

Acquisitiekosten 1.186.932 1.290.735
Wijziging overlopende acquisitiekosten -5.884 -65.845

1.181.048 1.224.890
Beheers- en personeelskosten en 
afschrijvingen materiële vaste activa 1.270.961 1.544.137
Commissie en winstdelingen ontvangen
van herverzekeraar -989.180 -1.094.470

1.462.829 1.674.557
Resultaat technische rekening
schadeverzekering -504.026 168.781
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2005 2004

€ €

Niet technische rekening

Resultaat technische rekening
schadeverzekering -504.026 168.781

Opbrengsten uit beleggingen

Groepsmaatschappijen 372.862 230.135
Terreinen en gebouwen 116.550 142.047
Overige beleggingen waarde-
veranderingen van beleggingen 468.725 506.030
Gerealiseerde winst op beleggingen - 2.488.642

958.137 3.366.854
Beleggingslasten

Beheerskosten en rentelasten -201.673 -279.559

Overige niet technisch resultaat

Overige niet technische baten 120.066 116.117
Beheers- en personeelskosten -95.000 -90.000

25.066 26.117
Toegerekende opbrengst uit
beleggingen overgeboekt naar
technische rekening -113.128 -565.677

Resultaat uit gewone bedrijfsuit-
oefening voor belastingen 164.376 2.716.516

Belastingen resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening 44.456 -708.874

Resultaat uit gewone bedrijfsuit-
oefening na belastingen 208.832 2.007.642
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Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Algemene grondslagen voor de opstelling van
de jaarrekening
Uitgangspunt van deze jaarrekening is de wet-
geving ten aanzien van de inrichting van jaar-
rekeningen (titel 9, BW 2).

Grondslagen voor het opstellen van de 
jaarrekening
Voor de grondslagen op basis waarvan de jaarre-
kening is opgesteld, wordt verwezen naar de toe-
lichting op de grondslagen voor de waardering van
activa en passiva en de bepaling van het resultaat.
Voorzover niet anders aangegeven, zijn de activa
en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Stelselwijziging
Met ingang van 1 januari 2005 wordt betaalde
goodwill rechtstreeks ten laste van het eigen
vermogen gebracht. Hierdoor wordt de
betaalde goodwill door Leeuwarder Onderlinge
Verzekeringen UA niet meer geactiveerd.
De stelselwijziging heeft een negatief effect op het
vermogen op 1 januari 2005 van € 702.620 en
een positief effect op het resultaat over 2005
van € 116.894.
Indien de stelselwijziging in 2004 was doorgevoerd
dan had dit een positieve invloed op het resultaat
2004 gehad van € 116.894.

Grondslagen voor de waardering van activa
en passiva

Beleggingen
Overige terreinen en gebouwen
Beleggingen in overige terreinen en gebouwen
worden gewaardeerd tegen actuele waarde.
De bepaling van de actuele waarde is voor de
diverse categorieën activa als volgt:

Terreinen en gebouwen
Vrijwillige onderhandse verkoopwaarde in ver-
huurde of verpachte staat.
Deze waarde wordt getaxeerd door een onafhan-
kelijk deskundige. Deze taxaties vinden periodiek
plaats.
In afwijking van het hiervoor bepaalde, worden
investeringen in nieuw aangeschafte onroerende
goederen gedurende vijf jaar gewaardeerd tegen
kostprijs verminderd met investeringssubsidies en
een lineaire afschrijving, mits de aldus bepaalde
waarde hoger is dan de taxatiewaarde ten tijde
van de aankoop. De lineaire afschrijving wordt
gebaseerd op het verschil tussen de taxatiewaarde
en de kostprijs verminderd met investerings-
subsidies. Na vijf jaar geschiedt de waardering dan
overeenkomstig de andere onroerende goederen.
Bij renovatie van of vernieuwingen aan belegde
onroerende goederen worden de aan deze
onroerende goederen aangebrachte verbeterin-
gen geactiveerd, indien de verbeteringen een
hogere rendementswaarde met zich meebrengen.

De activering is begrensd tot maximaal het bedrag
van de taxatiewaarde na renovatie of vernieuwing
minus het bedrag van de taxatie-waarde vóór
renovatie of vernieuwing.

Beleggingen in groepsmaatschappijen
Deelnemingen in groepsmaatschappijen:
De deelnemingen worden gewaardeerd op de
nettovermogenswaarde. Deze nettovermogens-
waarde wordt berekend op basis van de grond-
slagen van Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen
UA.
De balanswaarde van een deelneming wordt
hierbij verhoogd met het aandeel in de winst van
de onderneming waarin wordt deelgenomen en
verlaagd met het aandeel in het verlies en het
door de onderneming uitgekeerde dividend.
De balanswaarde wordt eveneens aangepast voor
rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van
de onderneming waarin wordt deelgenomen.
Deze aanpassing van de balanswaarde komt ten
laste of ten gunste van het eigen vermogen.
Indien de waardering van een deelneming volgens
deze methode negatief is geworden, wordt de
deelneming op nihil gewaardeerd.
Voorzover de deelnemende rechtspersoon het
voornemen heeft deze deelneming tot betaling
van haar schulden in staat te stellen, wordt een
voorziening onder de passiva opgenomen ter
grootte van de uit deze hoofde mogelijkerwijs te
verwachten nadelen.

Beleggingen in groepsmaatschappijen:
Beleggingen in groepsmaatschappijen worden
opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek
van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Overige financiële beleggingen
Aandelen
Courante aandelen worden gewaardeerd tegen
beurswaarde.
Incourante aandelen worden gewaardeerd tegen
geschatte verkoopwaarde.

Obligaties
Deze worden opgenomen tegen actuele waarde
eventueel onder aftrek van een voorziening voor
oninbaarheid, bepaald op basis van individuele
beoordeling.

Hypothecaire leningen
Alle hypothecaire leningen worden opgenomen
tegen nominale waarde, eventueel onder aftrek
van een voorziening voor oninbaarheid, bepaald
op basis van individuele beoordeling.

Deposito’s bij kredietinstellingen
Alle deposito’s bij kredietinstellingen worden
opgenomen tegen nominale waarde, eventueel
onder aftrek van een voorziening voor oninbaar-
heid, bepaald op basis van individuele beoordeling.
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Vorderingen
Vorderingen op derden worden opgenomen
tegen nominale waarde, zonodig onder aftrek van
een voorziening wegens oninbaarheid.
De voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de posten.
De vorderingen inzake premies worden genomen
op het moment van de polisdatum.

Overige activa
Materiële vaste activa
De overige bedrijfsmiddelen worden gewaar-
deerd tegen aanschafwaarde, verminderd met
lineaire afschrijvingen naar tijdsgelang, berekend op
grond van de verwachte levensduur.

Technische voorzieningen
Premies
Een deel van de premietermijnen loopt niet gelijk
met het boekjaar. Premies die betrekking hebben
op het volgende boekjaar worden opgenomen in
de voorziening premies.
Het aandeel van herverzekeraars in de technische
voorziening premies is bepaald aan de hand van de
lopende contracten en wordt op de balans in
mindering gebracht op de technische voorziening.

Schaden
De voorziening voor schaden betreft uitsluitend
de schaden die tot en met 31 december van het
boekjaar plaatsvonden en waarvan de schade-
omvang per balansdatum nog niet vaststaat. De
hoogte van de schade wordt per individuele post
geschat.
Het aandeel van herverzekeraars in de technische
voorziening schaden is bepaald aan de hand van
de lopende contracten en wordt op de balans in
mindering gebracht op de technische voorziening.

Voorzieningen
Pensioenvoorziening
Toegezegde pensioenrechten:
Op 31 december 2005 is sprake van toegezegde
pensioenrechten. Met ingang van het boekjaar
2006 wordt de gehele pensioenregeling aangepast
aan de nieuwe geldende cao-regelingen.Als gevolg
van deze aanpassingen zal sprake zijn van een
beschikbaar premiestelsel. Om deze reden zijn de
verplichtingen ten aanzien van betaalde en te
betalen premies aan pensioenregelingen en daar-
aan gerelateerde regelingen op basis van betaalde
premies als last in de winst-en-verliesrekening
verwerkt in de periode waarop deze betrekking
hebben.

Latente belastingen
De latente belastingen worden berekend over de
verschillen tussen de boekwaarde volgens de
balans en de fiscale boekwaarde van bedrijfsmid-
delen en beleggingen, alsmede over de fiscale
egalisatiereserve. De latenties worden berekend

tegen het toekomstige nominale vennootschaps-
belastingtarief.

Overige
Egalisatie onderhoudskosten
Met ingang van het boekjaar 2003 wordt niet
meer gedoteerd. De kosten van in het boekjaar
feitelijk aan het onroerend goed uitgevoerde
onderhoudswerkzaamheden, worden voorzover
mogelijk in mindering gebracht op de aanwezige
voorziening.

Grondslagen voor de bepaling van het 
resultaat
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar
waarop zij betrekking hebben. Kosten en schaden
worden in acht genomen zodra zij kunnen worden
geconstateerd. Winsten worden slechts opgeno-
men voorzover zij op balansdatum zijn verwezen-
lijkt. Nog niet vastgestelde schaden worden voor
het geschatte schadebedrag opgenomen. Onder
geboekte premies worden verstaan de polis-
premies na aftrek van storni. Keuzedividenden in
de vorm van aandelen worden voor het zoge-
noemde gemiste contante dividend opgenomen.
De resultaten uit beleggingen worden voorzover
het betreft de opbrengsten verantwoord onder
"opbrengst beleggingen". Niet gerealiseerde ver-
mogenswinsten of -verliezen worden toegevoegd
of onttrokken aan de herwaarderingsreserve.
Bij toevoegingen aan de herwaarderingsreserve
wordt eerst een bedrag afgezonderd voor latente
belastingen. Met ingang van het boekjaar 2004
worden gerealiseerde herwaarderingen verant-
woord in de winst- en verliesrekening onder
"gerealiseerde winst op beleggingen". Belastingen
worden berekend over het resultaat over het
boekjaar, rekening houdend met fiscale faciliteiten.
De berekeningen geschieden tegen het nominale
tarief.

Bedrijfstechnische gegevens

Overlopende tekening
Mutaties inzake een bepaald jaar worden tot
medio december verwerkt in het betreffende
boekjaar. Na medio december bekend geworden
mutaties worden verwerkt in het volgende teken-
jaar. Het effect van deze overlopende tekening op
de resultaten is zeer gering.

Een deel van de premietermijnen is niet gelijk aan
het boekjaar.Vooruitontvangen premies worden
opgenomen in een premiereserve onder het
hoofd "technische voorzieningen".

Herverzekering
Voor de herverzekering van risico's zijn proportio-
nele en facultatieve herverzekeringscontracten
afgesloten. Om het risico van calamiteiten te
beperken zijn "catastrofe"- contracten afgesloten.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans en de winst- en verliesrekening

Beleggingen € 19.984.268

De ontwikkeling van de beleggingen (in duizenden euro’s) is als volgt:

Overige Beleggingen Aandelen Obligaties Hyp. Deposito’s Totaal
terreinen in leningen bij

en groeps- krediet-
gebouwen maat- instellingen

schappijen

€ 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000

Boekwaarde per 1 januari 2005 2.374 6.246 6.013 1.225 393 2.609 18.860

Aankopen 139 - 12 - 85 - 236
Resultaat deelnemingen - 373 - - - - 373
Voordelige verschillen/
waardestijging - 639 1.417 - - - 2.056

Totaal vermeerdering 139 1.012 1.429 - 85 - 2.665

Verkopen/Aflossingen - - - 113 12 1.329 1.454
Waardeverminderingen 48 - - 10 29 - 87
Totaal verminderingen 48 - - 123 41 1.329 1.541

Balanswaarde per
31 december 2005 2.465 7.258 7.442 1.102 437 1.280 19.984

Deposito's bij kredietinstellingen 31.12.2005 31.12.2004
€ €

Handelsbanken (deposito's) 1.167.326 2.503.082
Roparco 112.598 105.903

1.279.924 2.608.985

De deposito's per 31 december 2005 hebben een looptijd van minder dan een jaar.

Beleggingen in groepsmaatschappijen
Groepsmaatschappijen:
Dit betreft naast de 100% deelneming in Leon Vastgoed B.V. te Leeuwarden, de ultimo 1998 opgerichte groepsmaatschappij Leon
Ré AG te Zug in Zwitserland, ook de ultimo 2000 opgerichte 100% deelneming Leon Holding B.V..
Leon Vastgoed B.V. heeft als enige activiteit het exploiteren van het kantoorgebouw van de Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen
UA. Leon Ré AG heeft als doel op te treden als herverzekeringsmaatschappij ten behoeve van Leeuwarder Onderlinge
Verzekeringen UA. Leon Holding B.V. heeft als doel het deelnemen in brancheverwante activiteiten.

Beleggingen in groepsmaatschappijen bestaan uit:
31.12.2005 31.12.2004

€ €

Leon Vastgoed B.V. 164.163 65.964
Leon Ré AG 2.048.535 1.710.625
Leon Holding B.V. 0 0
Leningen langlopend karakter 2.422.212 2.368.680
Rekening-courantverhoudingen langlopend karakter 1.369.982 469.211
Rekening-courantverhoudingen kortlopend karakter 1.253.514 1.631.753

Balans per 31 december 7.258.406 6.246.233
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Het verloop van de deelneming in Leon Vastgoed B.V. is als volgt: 2005 2004
€ €

Saldo per 1 januari 65.964 71.716
Bij: aandeel in het resultaat 98.199 -5.752
Saldo per 31 december 164.163 65.964

Het verloop van de deelneming in Leon Ré AG is als volgt: 2005 2004
€ €

Saldo per 1 januari 1.710.652 1.404.779
Bij: aandeel in het resultaat 134.672 305.846
Bij: herwaardering effecten 203.238 -
Saldo per 31 december 2.048.535 1.710.625

Het verloop van de deelneming in Leon Holding B.V. is als volgt: 2005 2004
€ €

Saldo per 1 januari -184.045 -12.856
Resultaat -934 -69.959
Reclassificatie voorziening Leon Holding B.V. - -171.076

-184.979 -253.891
Reeds voorzien door middel van afwaardering vordering op de deelneming - 69.846
Gepresenteerd onder de post overige voorzieningen 184.979 184.045
Saldo per 31 december 0 0

De vorderingen op groepsmaatschappijen met een langlopend karakter kunnen als volgt gespecificeerd worden:

31.12.2005 31.12.2004
€ €

Leningen 2.422.212 2.368.680
Rekening-courantverhoudingen 1.369.982 469.211

3.792.194 2.837.891

De looptijd van de leningen is 10 jaar of langer en het rentepercentage bedraagt tussen 4-6%.
Deze rekeningen-courant muteren gedurende het boekjaar. Er is geen vast aflossingsschema.
Bij de rekening-courantverhoudingen is geen vast aflossingsschema opgesteld.

De vordering op groepsmaatschappijen met een kortlopend karakter kunnen als volgt gespecificeerd worden:

31.12.2005 31.12.2004
€ €

Rekening-courantverhoudingen 1.253.514 1.631.753

Vorderingen

Verzekeringnemers 31.12.2005 31.12.2004
€ €

Debiteuren 35.326 45.155
Voorziening dubieuze debiteuren -5000 -5.000
Balans ultimo boekjaar 30.326 40.155

Overige vorderingen
De overige vorderingen hebben een looptijd van minder dan een jaar.
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Overige activa

Materiële vaste activa € 472.254
Het verloop en de specificatie van deze post is als volgt:

Informatie verwerkende Assurantie Kantoor- Vervoer- Totaal
apparatuur software inventaris middelen

€ € € € €

Boekwaarde per 
1 januari 2005 90.269 287.507 13.579 86.356 477.711
Aanschaffingen 26.985 89.791 14.875 35.036 166.687
Afschrijvingen 34.618 91.161 7.699 38.666 172.144

Boekwaarde per 
31 december 2005 82.636 286.137 20.755 82.726 472.254

Cumulatieve afschrijvingen 
per 31 december 2005 127.926 240.928 28.900 100.930 498.684

Afschrijvingspercentages 20% 20% 20% 25%

De bedrijfsmiddelen worden naar tijdsgelang afgeschreven.

Eigen vermogen € 14.085.668

Herwaarderingsreserve
€

Balans per 1 januari 2005 3.872.101
Bij: niet gerealiseerd koersresultaat, per saldo winst 985.733

tariefswijziging latente belastingen 62.449
herwaardering effecten dochter 203.238 1.251.420

5.123.521
Af: gerealiseerde herwaardering bij verkoop 667

Balans per 31 december 2005 5.122.854

Overige reserves
€

Balans per 31 december 2004 10.061.102
Stelselwijziging per 1 januari 2005 -702.620
Balans per 1 januari 2005 9.358.482
Af: nieuw aangekochte goodwill door Assurantie Kompas BV -604.500

8.753.982
Bij: resultaat 2005 208.832

Balans per 31 december 2005 8.962.814
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Technische voorzieningen € 883.567
Premies
Een deel van de premietermijnen is niet gelijk aan
het boekjaar.Vooruitontvangen premies worden
op de balans onder dit hoofd gepassiveerd. De
premies herverzekeraar betreft het aandeel van
de herverzekeraar in de vooruitontvangen
premies.

Schaden
Dit betreft het totaal van de schaden gemeld in
het boekjaar waarvan het schadebedrag per
balansdatum nog niet volledig vastgesteld kon
worden. Deze schaden zijn opgenomen voor het
geschatte schadebedrag .
De schade-uitkeringen herverzekeraar betreft het
aandeel van de nog te betalen schaden van
herverzekeraars.

Voorzieningen € 4.382.315
Belastingen
De belastinglatentie is berekend tegen het nominale
vennootschapsbelastingtarief van 29,1%.

Overige voorzieningen

Egalisatie onderhoudskosten
Met ingang van het boekjaar 2003 wordt niet
meer gedoteerd, de eventuele onderhoudskosten
worden in mindering gebracht op het dotatie-
fonds.

Het verloop over 2005 is als volgt: €

Balans per 1 januari 2005 171.529

Af: verricht onderhoud 2005 4.684

Balans per 31 december 2005 166.845

Voorziening Deelneming
De voorziening deelneming is als volgt 
samengesteld:

31.12.2005 31.12.2004
€ €

Leon Holding BV 184.979 184.045
Voorziening Assurantie 
Kompas BV 1.307.120 702.620
Balans per 
31 december 2005 1.492.099 886.665

Schulden € 1.479.652

Onder overige schulden is een bedrag van € 38.587
opgenomen wegens nog te betalen aankoop
onroerend goed.Dit betreft de contante waarde van
nog gedurende 14 jaar verschuldigde termijnen.
De post bevat tevens een schuld aan een groeps-
maatschappij in verband met de overdracht van een
belastinglatentie.

Informatie inzake ontvangen en gestelde zekerheden
Er zijn door de Leeuwarder Onderlinge
Verzekeringen UA voor een bedrag van € 1.134
(2004: € 1.134) zekerheden gesteld in de vorm van
bankgaranties. De ontvangen zekerheden voor
de hypothecaire vorderingen in de vorm van
hypothecaire inschrijvingen bedraagt € 822.932
(2004:€ 620.432).

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen UA
maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelasting tezamen met Leon
Vastgoed B.V. en Leon Holding B.V.
Zij is als zodanig hoofdelijk aansprakelijk voor
eventuele belastingschulden van de eenheid.
De Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen UA is
voor een jaarlijks bedrag van € 64.000 verplichtin-
gen aangegaan voor het onderhoud van assurantie
software.

De Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen UA
heeft een investeringsverplichting ad € 61.844
voor de aanschaf van software.

Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor
Terrorismeschaden N.V.:
In verband met onverzekerbaarheid van
terrorisme is de Leeuwarder Onderlinge
Verzekeringen UA in 2003 toegetreden tot de
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor
Terrorismeschaden N.V. (NHT). Bij deze in
Nederland opgerichte herverzekeringsmaatschap-
pij zijn in herverzekering ondergebracht uitkerings-
verplichtingen uit hoofde van verzekeringsover-
eenkomsten, die op grond van de definitie van de
NHT kunnen voortvloeien uit:
- gewelddadige handelingen en/of gedragingen 

(terrorisme),
- preventieve maatregelen ter afwending van

dreigend gevaar van terrorisme en kwaadwillige 
besmetting (niet begrepen onder molest).
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Hierdoor is de uitkeringsplicht van de Leeuwarder
Onderlinge Verzekeringen UA terzake van elke bij
haar ingediende aanspraak op schadevergoeding
en/of uitkering als gevolg van bovengenoemde
drie oorzaken, beperkt tot het bedrag van de
uitkering die de Leeuwarder Onderlinge
Verzekeringen UA terzake van die aanspraak
ontvangt onder de herverzekering voor het
terrorismerisico bij de NHT.

De NHT biedt herverzekeringsdekking voor
terrorisme tot maximaal € 1 miljard per kalender-
jaar. Dit is de gecombineerde maximumcapaciteit.
De eerste layer hiervan, tot € 400 miljoen, betreft
een gepoolde capaciteit, opgebouwd door de aan-
gesloten verzekeraars.
Het aandeel van de Leeuwarder Onderlinge
Verzekeringen UA in deze eerste layer bedraagt
€ 47.000.
Dit is tevens het maximumbedrag dat de
Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen UA in enig
jaar als gevolg van terrorisme aan eigen risico
draagt. Dit geldt ongeacht of de schade als gevolg
van terrorisme haar eigen polishouders of die van
andere bij de NHT aangesloten verzekeraars treft.

Winst-en-verliesrekening
Personeelskosten 2005 2004

€ €

Salarissen 775.096 787.002
Sociale lasten 83.779 88.223
Pensioenpremie 211.685 254.985
Pensioenaanvulling - 441.188
Overige personeelskosten 95.240 101.732

1.165.800 1.673.130

Werknemers
Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen UA had
in 2005 gemiddeld 23 werknemers in dienst
(2004: 22).

Leeuwarden, 19 april 2006.

Mr. P .Riedstra, voorzitter            S. Dol, directeur
Mr. H.A.M.Adema-Hoyer
Ing. B.P.S. de Boer
U. Dijkstra
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Geconsolideerde balans per 31 december 2005

31.12.2005 31.12.2004

€ €

Actief

Immateriële vaste activa - 702.620

Beleggingen

Terreinen en gebouwen:
Voor eigen gebruik 1.634.932 1.645.009
Overige terreinen en gebouwen 2.464.580 2.374.238

4.099.512 4.019.247

Beleggingen in groepsmaatschappijen 859.481 352.235

Overige financiële beleggingen:
Aandelen 8.816.251 6.546.839
Obligaties e.d. 1.185.028 1.440.195
Hypothecaire leningen u/g 437.115 393.196
Deposito's bij kredietinstellingen 2.479.921 4.188.266

12.918.315 12.568.496

17.877.308 16.939.978

Vorderingen

Vorderingen uit 
directe verzekering op:
Verzekeringnemers 90.967 40.155
Belastingen en sociale lasten 148.629 18.734
Overige vorderingen 179 239.775 20.239 79.128

Overige activa

Materiële vaste activa 532.001 558.440
Liquide middelen 920.514 1.452.515 1.232.215 1.790.655

Overlopende activa
Tussenpersonen - 8.966
Belastingen en premies sociale verzekeringen - 4.919
Lopende rente en huur 126.035 120.404
Overlopende acquisitiekosten 52.612 46.729
Overige overlopende activa 69.915 248.562 79.123 260.141

19.818.160 19.772.522
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31.12.2005 31.12.2004

€ €

Passief

Groepsvermogen 14.085.668 13.933.203

Technische voorzieningen

Voor niet verdiende premies:
Bruto 285.697 269.642
Herverzekeringsdeel -35.552 -44.088

250.145 225.554

Voor te betalen schade:
Bruto 1.994.899 930.929
Herverzekeringsdeel -1.276.498 -532.866

718.401 968.546 398.063 623.617

Voorzieningen

Belastingen 3.120.230 2.858.767
Overige 166.845 3.287.075 171.529 3.030.296

Schulden

Tussenpersonen 87.168 -
Herverzekeraar 365.249 373.240
Uit directe verzekeringen 49.305 5.490
Verzekeringsmaatschappijen 47.053 34.027
Belastingen en premies 
sociale verzekeringen 58.532 955.310
Overige schulden 781.252 1.388.559 780.609 2.148.676

Overlopende passiva 88.312 36.730

19.818.160 19.772.522
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2005

2005 2004

€ €

Technische rekening
schadeverzekering

Verdiende premies eigen rekening

Brutopremies 5.411.944 5.497.055
Herverzekeringspremies -2.735.066 -2.760.011

2.676.878 2.737.044

Wijziging technische voorzieningen
niet-verdiende premies:
Bruto -16.054 -197.307
Aandeel herverzekeraars -8.537 9.328

-24.591 -187.979

2.652.287 2.549.065
Van niet-technische rekening 
toegerekende opbrengst uit beleggingen 113.128 565.677

Schaden eigen rekening

Bruto schaden 2.707.077 1.341.998
Aandeel herverzekeraars -1.637.763 -731.103

1.069.314 610.895

Wijziging voorziening te betalen schaden:
Bruto 1.063.970 295.708
Aandeel herverzekeraars -743.632 -127.963

320.338 167.745

1.389.652 778.640

1.375.763 2.336.102
Bedrijfskosten

Acquisitiekosten 1.186.932 1.290.735
Wijziging overlopende acquisitiekosten -5.884 65.845

1.181.048 1.224.890

Beheers- en personeelskosten en 
afschrijvingen materiële vaste activa 1.279.176 1.548.978
Commissie en winstdelingen
ontvangen van herverzekeraar -820.964 1.639.260 -949.555 1.824.313

Resultaat technische rekening
schadeverzekering -263.497 511.789
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2005 2004

€ €

Niet technische rekening

Resultaat technische rekening
schadeverzekering -263.497 511.789

Opbrengsten uit beleggingen

Terreinen en gebouwen 155.655 142.047
Overige beleggingen- en 
waardeveranderingen van 
beleggingen 619.905 460.338
Gerealiseerde winst op 
beleggingen - 775.560 2.488.642 3.091.027

Beleggingslasten

Beheerskosten en rentelasten -220.378 -334.350

Overige niet technisch resultaat

Overige niet technische baten 578.159 608.081
Beheers- en personeelskosten -659.005 -80.846 -597.443 10.638

Toegerekende opbrengst uit
beleggingen overgeboekt naar
technische rekening -113.128 -565.677

Resultaat uit gewone bedrijfsuit-
oefening voor belastingen 97.711 2.713.427

Belastingen resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening (bate respectievelijk last) 111.121 -705.785

Resultaat uit gewone bedrijfsuit-
oefening na belastingen 208.832 2.007.642
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Toelichting op de geconsolideerde balans en de geconsolideerde winst- en verliesrekening

Algemene grondslagen voor de opstelling van
de jaarrekening

De geconsolideerde cijfers zijn berekend volgens
de methode der integrale consolidatie. In de con-
solidatie worden de rechtspersoon zelf en de tot
haar groep behorende rechtspersonen betrokken.
Naast Leon Vastgoed B.V. wordt met ingang van
het boekjaar 1998 ook de ultimo 1998 opgerichte
herverzekeringsmaatschappij Leon Ré AG te Zug
in Zwitserland in de consolidatie betrokken.
Vanaf het jaar 2000 wordt Leon Holding B.V. te
Leeuwarden met haar dochter Assurantie Kompas
B.V. te Bolsward in de consolidatie opgenomen.
De consolidatie van Leon Holding B.V. vindt
proportioneel plaats.
Het aandeel van Leon Holding B.V. in haar dochter
is 65%.
Voor de overige toegepaste algemene grond-
slagen wordt verwezen naar de toelichting op de
enkelvoudige balans en de enkelvoudige winst- en
verliesrekening.
Leon Holding B.V. heeft als doel het deelnemen in
brancheverwante activiteiten.

Grondslagen voor de waardering van de activa
en passiva

Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik

De terreinen en gebouwen voor eigen gebruik zijn
gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde
verminderd met afschrijvingen.
De afschrijvingen zijn op annuïtaire wijze
berekend. Dit houdt in dat de hoogte van de
afschrijving zodanig is, dat de som van de rentelast
en de afschrijvingslast gelijk is gedurende de
verwachte gebruiksduur van het pand.

Voor de overige toegepaste grondslagen wordt
verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige
balans en de enkelvoudige winst- en verliesreke-
ning.

Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans

Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik

Het verloop van de terreinen en gebouwen voor eigen gebruik is als volgt weer te geven:

€

Boekwaarde per 1 januari 2005 1.645.009
Af: afschrijving over 2005 10.077

Boekwaarde per 31 december 2005 1.634.932

Cumulatieve afschrijving per 31 december 2005 79.602

De afschrijving is berekend naar de annuïtaire methode op basis van een rentevoet van 6% en een looptijd
van 50 jaar.
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IV. Overige gegevens

Overige gegevens 2005

Accountantsverklaring

Opdracht
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaar-
rekening 2005 van Leeuwarder Onderlinge
Verzekeringen UA te Leeuwarden gecontroleerd.
De jaarrekening is opgesteld onder verantwoor-
delijkheid van de leiding van de huishouding.
Het is onze verantwoordelijkheid een accoun-
tantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrek-
ken.

Werkzaamheden
Onze controle van de jaarrekening is verricht
overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaar-
de richtlijnen met betrekking tot controleopdrach-
ten.Volgens deze richtlijnen dient onze controle
zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen onjuistheden van materieel
belang bevat. Een controle omvat onder meer een
onderzoek door middel van deelwaarnemingen
van informatie ter onderbouwing van de bedragen
en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens
omvat een controle een beoordeling van de
grondslagen voor financiële verslaggeving die bij
het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en
van belangrijke schattingen die de leiding van de
huishouding daarbij heeft gemaakt, alsmede een
evaluatie van het algehele beeld van de jaar-
rekening. Wij zijn van mening dat onze controle
een deugdelijke grondslag vormt voor ons
oordeel.

Oordeel
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een
getrouw beeld geeft van de grootte en de samen-
stelling van het vermogen op 31 december 2005
en van het resultaat over 2005 in overeenstem-
ming met in Nederland algemeen aanvaarde
grondslagen voor financiële verslaggeving en
voldoet aan de  wettelijke bepalingen inzake de
jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2
BW.
Tevens zijn wij nagegaan dat het jaarverslag voor-
zover wij dat kunnen beoordelen verenigbaar, is
met de jaarrekening.

Leeuwarden, 19 april 2006

Deloitte Accountants B.V.

Statutaire regeling betreffende de 
bestemming van de winst

De statutaire bepalingen inzake de winstverdeling
zoals vastgesteld in artikel 31 van de statuten is als
volgt:

1. De eventuele winst gaat naar de Algemene
Reserve, tenzij de Ledenraad op voorstel van
het Bestuur anders besluit;

2. De Wet Toezicht Schadeverzekeringsbedrijf is
van rechtswege van toepassing.

Resultaatbestemming 2004

Het resultaat over 2004 ad € 2.007.642 is
conform de statutaire bepalingen toegevoegd aan
de overige reserves.

Resultaatbestemming 2005

Het resultaat over het boekjaar 2005 ad
€ 208.832 is vooruitlopend op de vaststelling van
de jaarrekening toegevoegd aan de overige
reserves.

Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen
voorgedaan waarvan aard of omvang zodanig zijn
dat zij hier moeten worden vermeld.
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2001 2002 2003 2004

14,1
13,4

aanwezige marge vereiste marge

2005

10,9

aanwezige marge vereiste marge

11,2

13,9

V. Bijlagen niet behorend tot de jaarrekening

Opbrengst beleggingen

De opbrengst van de beleggingen uitgedrukt in percentages van de gemiddeld belegde bedragen
exclusief waardeveranderingen in de loop van het jaar is als volgt:

Gemiddeld Netto Netto Gemiddeld Gemiddeld
belegd in opbrengst opbrengst rendement rendement

2005 2005 2004 2005 2004
€ € € % %

Zathen en landen 1.491.793 67.606 60.818 4,53 4,42
Overig onroerend goed 921.463 65.759 54.075 7,14 7,62
Hypothecaire leningen* 352.305 11.655 11.853 3,31 3,35
Obligaties 1.130.649 56.790 71.926 5,15 5,45
Aandelen 6.017.786 237.944 256.512 3,95 4,96
Deposito’s en
spaarrekeningen 3.056.517 86.076 22.934 2,82 3,17
Deposito’s bij
groepsmaatschappijen 1.721.483 53.515 52.472 3,11 3,41

14.691.996 579.345 530.590 3,95 4,74

* Exclusief afboeking niet hypothecaire lening in 2005.
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De vereiste minimum solvabiliteitsmarge
bedraagt voor de Leeuwarder Onderlinge
€ 657.074 (2004: € 657.074).

De aanwezige solvabiliteitsmarge bedraagt
€ 14.085.668 (2004:€ 13.933.203) en voldoet
derhalve ruimschoots aan de gestelde eis.


