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De blik naar buiten richten is één ding, goed kijken is een ander ding. Een goede ondernemer kijkt niet 
alleen, hij zíet ook: kansen, de wensen van de consument, de rek in de markt, en de mogelijke risico’s.

Binnen Unigarant waart er een echte ondernemersgeest. In de concurrerende markt waarin wij actief zijn 
is het belangrijk snel in te spelen op kansen en daarom hebben wij ook in 2006 onze blik weer naar buiten 
gericht. Dat is goed voor de innovatie. Ons voordeel is dat onze wortels dicht bij de consument en de markt 
liggen. Voor ons is zien wat de consument wil een soort tweede natuur geworden. Hierbij verliezen wij ook 
de prijs niet uit het oog. 

Dat alles is zowel meetbaar als merkbaar, zoals u kunt zien in dit Financieel jaarverslag. Want het resultaat 
van onze blik naar buiten, is groei.

—
Consumenten die een auto kopen, kiezen vaak bewust voor een bepaald 
merk. Ze verwachten een bepaalde service en kwaliteit, ook als er schade is. 
Waarom dan niet een merkenpolis ontwikkelen, die naadloos aansluit bij het 
gekozen automerk? 
Wat begon als bijproduct is uitgegroeid tot een succesvolle pijler van
Unigarant. Inmiddels leveren wij merkenpolissen voor Ford, Landrover, Jaguar,
Chevrolet, Peugeot, Citroën en Opel. En de consument? Die gaf, in ons laatste 
onderzoek onder Fordrijders, gemiddeld een 7,5 voor de schade-afhandeling. 
Voor iets negatiefs als schade, een cijfer waar we blij van worden.
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—
Jezelf realiseren dat je de aarde te leen hebt voor 
de volgende generatie is één ding, deze gedachte 
omzetten naar daden die ook nog kosten besparen, 
is een ander. Bij Unigarant proberen we de papier-
berg terug te dringen. Daarom sturen we nu ook de 
verzekeringsvoorwaarden digitaal mee aan de tus-
senpersoon en is een paperless office compleet. De 
tussenpersoon hoeft geen handmatige bijlagen meer 
mee te sturen, heeft geen voorraden meer en heeft 
altijd de meest actuele voorwaarden bij de hand. 
Dit bespaart tijd, kosten en bomen. 
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30.000 km per jaar. Door de prijzenoorlog lijkt het haast of 
het bij autoverzekeringen alleen om de prijs gaat. Unigarant 
onderscheidt zich door de combinatie van een scherpe prijs 
en goede producteigenschappen. Door de premieverlagingen 
zijn de autoverzekeringen van Unigarant nu qua voorwaarden, 
dekking en prijs toonaangevend in de markt. In het najaar van 
2006 introduceerde Unigarant de No-claimbeschermer. Een 
klant kan daarmee één keer per verzekeringsjaar een schade 
claimen op de verzekering, zonder dat dit ten koste gaat van 
de opgebouwde no-claimkorting. Tevens is er in 2006 een 
garantieverklaring voor tweedehands auto’s ontwikkeld ten 
behoeve van de particuliere markt.

‘Doorlopende’ verzekeringen gebundeld
Naast het nieuwe autoproduct introduceerde Unigarant in 
juli 2006 een uitgebreide pakketverzekering. Consumenten 
ervoeren de verzekeringen in ’tHuis Pakket als ‘doorlopend’. 
Aangezien steeds meer mensen doorlopende reis- en annu-
leringsverzekeringen afsluiten, heeft Unigarant besloten de 
‘doorlopende’ verzekeringen aan het pakket toe te voegen. 
Voor de consument is de uitgebreide pakketverzekering 
goedkoper en voor tussenpersonen is er minder administra-
tie en meer overzicht.

Busdagtocht- en Watersportverzekering
In de zomer van 2006 introduceerde Unigarant twee nieuwe 
producten die op veranderende behoeften in de markt inspe-
len: de Busdagtochtverzekering en een nieuwe Watersport-
verzekering. Unigarant is de eerste schadeverzekeraar die 
een speciale Busdagtochtverzekering op de markt brengt. 
De verzekering speelt in op de jaarlijkse toename van het 
aantal busdagtochten. 
Vanuit de markt kwamen steeds vaker berichten over  
de vraag naar maatwerk bij watersportverzekeringen. Sinds 
1 mei 2006 kan Unigarant aan die vraag voldoen en biedt zij 
een nieuwe Watersportverzekering aan; de klant kan kiezen 
uit een verzekering met een basisdekking of een uitgebreide 
dekking. Beide dekkingen zijn nu mogelijk voor alle vaartui-
gen, vaargebieden en ligplaatsen. Bij de nieuwe verzekering 
kan de klant meer korting krijgen op de premie door een 
verhoging van het vrijwillig risico.

Innovatieve oplossingen 

Met innovatieve oplossingen verbetert Unigarant haar 
onderscheidend vermogen ten opzichte van concurrenten. 
Bijvoorbeeld door klimaatveranderingen, met als gevolg meer 
bosbranden en overstromingen, en de grotere terrorisme-
dreiging, kwamen er steeds meer signalen dat er behoefte 
is om je tegen deze risico’s te kunnen indekken. Medio 
december 2006 introduceerde Unigarant de Omboekgaran-
tieverzekering. Met deze verzekering kunnen consumenten 
bij gevaar, zoals terroristische aanslagen, natuurrampen of 
epidemieën, gratis omboeken naar een andere vakantiebe-
stemming. 

Nieuwe afzetkanalen
Zelf is Unigarant ook op zoek naar innovatieve oplossingen. 
De laatste jaren is veel kennis en ervaring opgebouwd bij 
het ontwikkelen van merkenpolissen en bedieningsconcep-
ten. In 2006 zijn er speciale polissen ontwikkeld voor Opel, 
Chevrolet, Peugeot en Citroën. Daarnaast is Unigarant actief 
met het genereren van nieuwe afzetkanalen die inspelen op 
de veranderende distributiepatronen in verzekeringsland. 
De schadeverzekeraar heeft vorig jaar haar positie in het 
volmachtenkanaal fors versterkt. Het totaal aantal volmacht-
overeenkomsten is in 2006 verdubbeld.

Vergoeding in natura
In de zomer van 2006 is Unigarant een proef gestart met het 
vergoeden van reisschades in natura, in plaats van in geld. 
Unigarant wil met deze nieuwe werkwijze de snelheid en de 
kwaliteit van schadeafhandeling verhogen en de klant meer 
keuze bieden. In 2007 overweegt Unigarant deze nieuwe 
dienstverlening uit te breiden.

Resultaten en waardering

De intensieve contacten met klanten helpen Unigarant nieu-
we, vaak innovatieve verzekeringsproducten en diensten te 
bedenken voor tussenpersonen en consumenten. Het resul-
taat is een stijgende omzet en een dito resultaat. 
Assurantiekantoren waarderen de prestaties van Unigarant. 
In het performance-onderzoek van NVA, NBVA en DAK, 

De economie heeft in Nederland pas in de tweede helft 
van 2006 de eerste tekenen van herstel laten zien. Toch is 
Unigarant er in geslaagd ook in 2006 weer fors te groeien. 
De premieomzet in het verslagjaar is over de grens van 
€ 300 miljoen gegaan en kwam uit op € 307 miljoen. Ver-
geleken met de € 280 miljoen in 2005 is dat een stijging 
van 10%. Het resultaat (voor belastingen en resultaat uit 
deelnemingen) is gestegen van € 13,2 miljoen in 2005 
naar € 13,4 miljoen in 2006. 

Ondernemen begint met zien

Bij Unigarant staat alles in het teken van ondernemen. En het 
echte ondernemen begint met zien. Zien hoe de markt 
in elkaar steekt, wat klanten willen, en waar de kansen 
liggen. Dat kan tot gevolg hebben dat producten aange-
past worden of dat er nieuwe concepten voor producten 
of diensten ontwikkeld worden. Ondernemen is ook zien 
welke nieuwe markten zich aandienen. Soms zie je kan-
sen met bestaande distributiepartners, maar soms ook 
met nieuwe partners waarmee je via nieuwe kanalen gaat 
opereren. Dan weer zie je mogelijkheden voor innovaties 
op een heel ander vlak. En natuurlijk zien hoe je kosten 
moet beheersen en efficiënter kan gaan werken. Dit zijn 
immers belangrijke randvoorwaarden om succesvol te 
kunnen ondernemen. 
 

Vooruitstrevend in processen 

Persoonlijk contact met tussenpersonen staat bij Unigarant 
voorop. Dit bereik je door regelmatig bij relaties langs te 
gaan, door het bezoeken van relevante evenementen en 
door korte lijnen te waarborgen. Alleen dan kun je weten 
wat er speelt bij je klanten. Unigarant wil niet alleen weten 
wat de behoeften van tussenpersonen zijn, maar ook de 
wensen van zijn klant, de consument. 
Uit onderzoek blijkt dat het afsluiten van verzekeringen 
de tweede plaats inneemt als product dat het meest 
verkocht wordt via internet. Daarom heeft Unigarant voor 
haar assurantietussenpersonen een webservice ontwikkeld, 
waarbij consumenten via de site van de tussenpersoon alle 

Unigarant verzekeringen kunnen afsluiten. Van deze web-
service, die sinds december 2006 operationeel is, heeft 
de tussenpersoon louter gemak. Hij betaalt hier niet voor. 

Alle output digitaal
Unigarant loopt in de branche voorop als het gaat om digita-
lisering. De schadeverzekeraar is voortdurend op zoek naar 
maatregelen die de kwaliteit van de dienstverlening verhogen. 
Outputmanagement, waarbij de tussenpersoon zelf bepaalt 
of hij de output per e-mail of post wil ontvangen, is hier een 
mooi voorbeeld van. 
In 2006 is dit project succesvol afgerond en geïmplemen-
teerd, zodat assurantietussenpersonen polisbladen, nota’s 
en verzekeringsvoorwaarden voortaan 100% digitaal kunnen 
ontvangen. Deze bescheiden kunnen ze op hun beurt digi-
taal doorsturen naar hun klanten. En bij het sluiten van een 
verzekering of doorvoeren van een mutatie ontvangt de tus-
senpersoon dezelfde avond de nieuwe verzekeringsdocu-
menten in zijn digitale postvak. Dit zogenaamde ‘dagbij zijn’ 
bespaart de tussenpersoon tijd en hij sluit risico’s op fouten 
uit. Op dit moment zijn er 700 tussenpersonen die de output 
al via e-mail ontvangen.

Eigen expertisedienst
In het najaar van 2006 is Unigarant een eigen experti-
sedienst gestart onder de naam Garantex. Bij schade-
expertises, expertises bij de acceptatie van verzekeringen, 
schouwingen en taxaties werden altijd externe partijen 
ingehuurd. Het nadeel daarvan was de afhankelijkheid van 
derden die de snelheid van handelen niet altijd ten goede 
kwam. Er is bovendien een betere controle op de kwaliteit 
mogelijk. Met de oprichting van Garantex, een nieuwe loot 
aan de stam van Unigarant, kan de schadeverzekeraar tus-
senpersonen dus nog sneller én beter van dienst zijn.
 

Nieuwe producten 

De autoverzekeringmarkt heeft zich in 2006 tot een echte 
vechtmarkt ontwikkeld. Grote partijen kwamen met forse prijs-
acties. Ook Unigarant besloot daarom haar premie te verlagen 
en introduceerde tegelijkertijd een nieuwe kilometerrubriek 
voor klanten die meer rijden dan 20.000 km maar minder dan 
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dat werd uitgevoerd door TNS Nipo, is Unigarant gestegen 
van de 6e plaats (in 2005) naar de 3e plaats. 
Unigarant behaalde in 2006 ook een aantal mijlpalen. In april 
werd via het extranet SalesGarant de 1-miljoenste polis in 
vijf jaar tijd verkocht en begin juli waren er in totaal 2 miljoen 
polissen afgesloten. Het behalen van de mijlpaal van € 300 
miljoen premie-omzet is een voorlopige kroon op het werk.
In 1981 startte Unigarant met de verkoop van haar eerste 
Fietsverzekering, dus het verslagjaar stond ook in het teken 
van 25 Jaar FietsVisie. Het hele jaar door zijn er in het kader 
van dit thema activiteiten geweest voor rijwielhandelaren en 
consumenten. Unigarant zette daarbij ook haar ‘dealers van 
het eerste uur’ in het zonnetje.

Kijk op de toekomst

Om in de felle concurrentiestrijd op de schadeverzekerin-
genmarkt te blijven excelleren, zal Unigarant zich op een 
aantal punten moeten doorontwikkelen. Een aantal van haar 
belangrijkste markten is zo wezenlijk veranderd, dat creatieve 
stappen noodzakelijk zijn om een nieuw speelveld voor de 
toekomst te creëren. Unigarant is groot geworden door te 
innoveren. Door het informatietijdperk staat de verzekeraar 
nu voor de uitdaging een organisatorische infrastructuur 
te bouwen die echte diensten- en marktinnovatie mogelijk 
maakt. Onderdeel daarvan is de vernieuwbouw van de 
automatisering, waarin webframes en webservices zijn 
geïntegreerd. Dit project is in 2005 gestart. 

Blijven groeien

Unigarant streeft ernaar in 2007 op dezelfde voet door te 
gaan. Dit is het jaar waarin de schadeverzekeraar 35 jaar 
bestaat. De zakelijke partners wil ik bedanken voor het ver-
trouwen dat zij, soms al decennia lang, in Unigarant hebben. 
De medewerkers bedank ik voor hun enorme inzet in het 
afgelopen jaar. Maar ook voor de bijdrage aan het behalen 
van de verschillende mijlpalen.Mijn speciale dank gaat uit 
naar de Ondernemingsraad. Zij toonde zich ook dit jaar een 
waardig gesprekspartner.
De concurrentie is stevig en ook steeds meer branche-
vreemde partijen melden zich aan het front. Maar ik ben er 
van overtuigd dat als Unigarant met dezelfde toewijding en 
ondernemersvisie als afgelopen jaar opereert, ook komend 
jaar de groei blijft doorzetten. Ondernemen begint met zien. 
Op naar de volgende mijlpaal.

Hoogeveen, 28 februari 2007

drs. Rob Kamphuis
Algemeen directeur

—
Wat doe je als je ziet dat de eigenaar van een roeibootje op de 
Vinkeveenseplassen een andere verzekering wil dan de eige-
naar van een luxe jacht die daarmee in het Caribische gebied 
wil varen? Dan splits je je bestaande Watersportverzekering in 
een voordelig prijsproduct met lage dekking en een kwaliteits-
product met internationale, hoge dekking. Resultaat: in mei 
2006 twee maal zoveel afsluitingen als in mei 2005.
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drs. Levent Türkmen
Manager Business Unit ATP

Karin van Schouten
Manager Communicatie

Edward Reinderts
Manager Business Unit Retail

Frans van Dorst
Adjunct directeur Finance & Control

Paul Baumann
Manager Marketing en 
Manager Business Unit ANWB

Paul ten Brink
Manager Contact Center

Robert Fortgens
Manager Personeel & Organisatie

ir. Peter Leever
Manager ICT

drs. Rob Kamphuis
Algemeen directeur Unigarant en
directievoorzitter UVM

drs. Gert Jan Westerman MBA
Adjunct directeur Verzekeringstechniek
& Schade Unigarant en
Directeur UVM

Ondernemingsraad

Irma van den Berg
Henk Boonstra
Regina Bos (secretaris)
Yanoula Hommes-van der Zwaard
Jeroen Klopstra
Harry Kuik
Arjan Metselaar (voorzitter)
Wim Segers
Caroline Söentken
Emmy Stevens

Directie Managementteam 2006
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Passief .....................................................   ...........2006  ....................   .......... 2005  ....................

Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal *6 ....................................   ..............454  ....................   ..............454  .................... 
Overige reserves *7 .....................................   .........11.291  ....................   .........11.291  ....................
Voorstel dividenduitkering boekjaar *8 ...........   ...........8.907  ....................   ...........8.749  ....................
--------------------------------------------------  ---------------  ---------------   --------------   --------------
..................................................................   ....................   .........20.652  ....................  .........20.494

Voorzieningen
Voor pensioenen *9 .....................................   ...........6.897  ....................   ...........5.150  ....................
Overige voorzieningen *10 ............................   ..............407  ....................   ..............315  ....................
--------------------------------------------------  ---------------  ---------------   --------------   --------------
..................................................................   ....................   ...........7.304  ....................  ...........5.465

Langlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva ....   ....................   ...........1.718  ....................  ...........2.125

Kortlopende schulden
Groepsmaatschappijen ...............................   ...........3.513  ....................   ...........4.796  ....................
Agenten .....................................................   ...........5.081  ....................   ...........4.241  ....................
Verzekeraars ...............................................   ..............828  ....................   ...........3.099  ....................
Belastingen en sociale premies ...................   ..............970  ....................   ...........1.297  ....................
Pensioenen ................................................   ..............434  ....................   ..................0  .................... 
Overige schulden .......................................   ...........2.403  ....................   ...........3.008  ....................
Overlopende passiva *11 .............................   .........17.151  ....................   .........15.365  ....................
--------------------------------------------------  ---------------  ---------------   --------------   --------------
..................................................................   ....................   .........30.380  ....................  .........31.806

--------------------------------------------------  ---------------  ---------------   --------------   --------------
Totaal passief .............................................   ....................   .........60.054  ....................  .........59.890
--------------------------------------------------  ---------------  ---------------   --------------   --------------

Actief .......................................................   ...........2006  ....................   .......... 2005  ....................

Vaste activa
Materiele vaste activa *1

Bedrijfsgebouwen en -terreinen ...................   ..............676  ....................   ..............689  .................... 
Machines en installaties ..............................   ................25  ....................   ................41  ....................
Vervoermiddelen .........................................   ................47  ....................   ................65  ....................
Andere vaste bedrijfsmiddelen ....................   ..............780  ....................   ...........1.258  ....................
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------
..................................................................   ....................   ...........1.528  ....................  ...........2.053

Financiele vaste activa
Deelnemingen *2 .........................................   ...........3.824  ....................   ...........3.655  ....................
Vorderingen op deelnemingen *3 .................   ...........1.000  ....................   ...........1.000  ....................
Leningen *4 ................................................   ..............473  ....................   ..............537  ....................
Overige effecten .........................................   ..................2  ....................   ..................2  ....................
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------
..................................................................   ....................   ...........5.299  ....................  ...........5.194

Vlottende activa
Vorderingen
Handelsvorderingen ....................................   ...........7.291  ....................   ...........5.653  ....................
Groepsmaatschappijen ...............................   .........28.863  ....................   .........34.617  ....................
Agenten .....................................................   ...........5.243  ....................   ...........5.611  ....................
Verzekeraars ...............................................   ...........4.721  ....................   ..................0  ....................
Overige vorderingen ...................................   ...........4.050  ....................   ...........3.955  ....................
Overlopende activa .....................................   ................81  ....................   ..............106  ....................
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------
..................................................................   ....................   .........50.249  ....................  .........49.942

Liquide middelen *5 .....................................   ....................   ...........2.978  ....................  ...........2.701

----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------
Totaal actief ...............................................   ....................   .........60.054  ....................  .........59.890
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------

(na voorstel winstbestemming)
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..................................................................   ............2006  ....................   ............2005  ....................

Netto-omzet
Ontvangen provisie .....................................   .......110.352  ....................   .......102.758  ....................

Kostprijs van de omzet
Afgestane provisie ......................................   ........-61.632  ....................   ....... -58.558  ....................
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------

Provisie eigen behoud ...............................   ....................   .........48.720  ....................  .........44.200

Personeelskosten *12 ..................................   ........-18.979  ....................   ....... -16.015  ....................
Afschrijvingen materiële vaste activa *13 .......   .............-941  ....................   ......... -1.207  ....................
Overige bedrijfskosten ................................   ........-16.684  ....................   ....... -14.550  ....................
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------
Som der kosten .........................................   ....................   ........-36.604  ....................  ....... -31.772
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------

Bedrijfsresultaat .........................................   ....................   .........12.116  ....................  .........12.428

Rentebaten *14 ............................................   ...........1.323  ....................   ..............817  .................... 
Rentelasten*15 ............................................   ...............-11  ....................   .............. -18  ....................
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------
Uitkomst der financiële baten en lasten ......   ....................   ...........1.312  ....................  ..............799
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 
voor belastingen ........................................   ....................   .........13.428  ....................  .........13.227

Belastingen resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening .......................................   ....................   ..........-4.580  ....................  ..........-4.377
Aandeel in resultaat van ondernemingen, 
waarin wordt deelgenomen .........................   ....................   ................59  ....................  .............-101

--------------------------------------------------  ---------------  ---------------   --------------   --------------
Resultaat na belastingen ............................   ....................   ...........8.907  ....................  ...........8.749
--------------------------------------------------  ---------------  ---------------   --------------   --------------

Winst- en 
verliesrekening 
over 2006 
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..................................................................   ............2006  ....................   ............2005  ....................

Resultaat na belastingen ............................   ....................   ...........8.907  ....................  ...........8.749

Afschrijvingen .............................................   ..............941  ....................   ...........1.207  ....................
Mutatie vorderingen en overige 
overlopende activa .....................................   .............-307  ....................   ....... -13.947  ....................
Mutatie schulden en overige 
overlopende passiva ...................................   ..........-1.832  ....................   ...........7.576  ....................
Mutatie voorzieningen .................................   ...........1.839  ....................   ......... -2.563  ....................
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------
..................................................................   ....................   ..............641  ....................  ......... -7.727
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------

Kasstroom uit operationele activiteiten .......   ....................   ...........9.548  ....................  ...........1.022

Mutatie financiële vaste activa .....................   .............-105  ....................   ............ -539  ....................
Investeringen in materiële vaste activa .........   .............-417  ....................   ............ -714  ....................
Desinvesteringen in materiële vaste activa ....   ..................0  ....................   ................31  ....................
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------

Kasstroom uit investeringsactiviteiten .........   ....................   .............-522  ....................  ......... -1.222

Dividend .....................................................   ..........-8.749  ....................   ..................0  ....................
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------

Kasstroom uit financieringsactiviteiten ........   ....................   ..........-8.749  ....................  ..................0
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------

--------------------------------------------------  ---------------  ---------------   --------------   --------------
Mutatie liquide middelen ............................   ....................   ..............277  ....................  ............ -200
--------------------------------------------------  ---------------  ---------------   --------------   --------------

Kasstroom-
overzicht 
over 2006 
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Algemeen

De jaarrekening van Unigarant nv te Hoogeveen wordt opge-
nomen in de geconsolideerde jaarrekening van de ANWB bv 
te Den Haag.

Grondslagen van waardering

Algemeen
Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva 
gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover wijzigingen 
in de rubricering hebben plaatsgevonden, zijn de vergelij-
kende cijfers dienovereenkomstig aangepast. 

Stelselwijziging voorziening voor 
jubileumuitkeringen
Met ingang van het boekjaar 2006 is een stelselwijzi-
ging doorgevoerd met betrekking tot de verantwoording 
van andere uitgestelde beloningen. Deze stelselwijziging 
is verwerkt via de “cumulatief-effect-in-resultaat-methode”. 
Deze aanpassing heeft geleid tot een last in het resultaat van  
€ 52.000. Gelet op de beperkte omvang is deze voorziening 
opgenomen in de Overige Voorzieningen *10. 

Materiële vaste activa
De waardering van de materiële vaste activa geschiedt  
tegen aanschafwaarde, verminderd met de op deze waarde 
gebaseerde lineaire afschrijvingen. 

Financiële vaste activa
Deelnemingen
Deelnemingen, waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend 
op het zakelijk en financieel beleid, worden, tenzij van verwaar-

loosbaar belang, gewaardeerd tegen de netto vermogenswaar-
de aan de hand van de meest recente gegevens. Mutaties die 
uit deze waarderingsgrondslag voortvloeien worden ten gunste 
of ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht. 

Leningen
De leningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, 
onder aftrek van een voorziening voor mogelijk oninbare 
vorderingen. 

Latente belastingvordering
De onder overige vorderingen begrepen latente belasting 
vordering heeft betrekking op het verschil tussen com-
merciële en fiscale waardering van activa en passiva en is 
opgenomen tegen het nominale belastingtarief waartegen 
vermoedelijk afwikkeling zal plaatsvinden.

Voorzieningen voor pensioenen
Toegekende pensioenaanspraken worden door middel 
van jaarlijkse premiebetalingen aan het pensioenfonds 
afgefinancierd. Voor een negatief of positief saldo van 
de contante waarde van de toegekende pensioenaan-
spraken op balansdatum minus de reële waarde van de 
fondsbeleggingen wordt in de balans een voorziening 
voor pensioenverplichtingen respectievelijk vorderingen 
opgenomen. Bij de berekening van het saldo van de  
vordering en de verplichting wordt rekening gehouden 
met de op balansdatum nog niet in het resultaat ver-
werkte actuariële resultaten. De pensioenlast wordt 
actuarieel berekend aan de hand van de verwachtingen betref-
fende het verloop in het boekjaar van de contante waarde  

van de pensioenaanspraken en de fondsbeleggingen en het 
aan het boekjaar toe te rekenen deel van de nog niet in de 
winst- en verliesrekening verwerkte cumulatieve actuariële 
resultaten.

Voorzieningen
Overige voorzieningen betreft een voorziening voor schade-
behandelingskosten van ultimo het boekjaar nog niet volledig 
afgewikkelde schades en een voorziening voor andere  
uitgestelde personeelsbeloningen (jubilieumuitkeringen).

Langlopende schulden
Onder de langlopende schulden is de niet-verdiende provisie 
opgenomen, voor zover deze meer dan 1 jaar na de balans-
datum zal worden verdiend. Het totaal van de verplichtingen 
heeft een resterende looptijd korter dan 5 jaar. 

Grondslagen van resultaatbepaling 

Algemeen
De in de winst- en verliesrekening vermelde bedragen zijn 
bepaald tegen historische kosten; de baten en lasten zijn 
bepaald op transactiebasis en zijn verantwoord in het jaar 
waarin zij zijn ontstaan. 

Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de over het boekjaar aan 
derden in rekening gebrachte bedragen voor verrichte diensten. 
Dit betreft met name de van verzekeringsmaatschappijen 
ontvangen provisie als vergoeding voor verrichte diensten in 
het kader van volmachtcontracten. 

Kostprijs omzet
Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan de direct aan 
de verrichte diensten toe te rekenen kosten. Dit betreft aan 
agenten afgestane provisie als vergoeding voor het door hen 
sluiten van verzekeringsovereenkomsten, alsmede prolongatie 
daarvan. 

Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn berekend op basis van de geschatte 
economische levensduur, door middel van vaste percentages 
van de aanschafwaarde. 

Belastingen
De belastingen over het resultaat zijn berekend overeenkomstig 
het geldende belastingtarief over het bedrijfseconomische 
resultaat, rekening houdend met de fiscale faciliteiten. 
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*1 Materiële vaste activa  

Het verloop van deze post is als volgt:  ........   ........Bedrijfs-  ....................   ....................  .........Andere  ....................
..................................................................   .... gebouwen  ..... Machines   ....................  ............vaste  ....................
..................................................................   ................ en  ................ en   ........Vervoer-  ........bedrijfs-  ....................
..................................................................   .....- terreinen  ..... installaties  .......middelen  ......middelen  ........... Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2006 ..................   ..............688    ................41    ................65    ...........1.258   .......... 2.052 
Investeringen ..............................................   ...................-    ...................-   ...................-    ..............417    ..............417   
Desinvesteringen ........................................   ..................-    .................. -    ...................-    ................. -    ...................-   
----------------------------------------------------   ---------------  ---------------   ---------------   ---------------   ---------------
..................................................................    .............688    ................41  .................65   .......... 1.675   ...........2.469 
Afschrijvingen .............................................   ................12    ................16  .................18    ..............895   ..............941   
----------------------------------------------------   ---------------  ---------------   ---------------   ---------------   ---------------
Boekwaarde per 31 december 2006 ...........    .............676    ................25    ................47    ..............780    ...........1.528 
Cumulatieve afschrijvingen ..........................    .............502    ..............132    ................62    ...........3.920   ...........4.616   
--------------------------------------------------  ---------------  ---------------   --------------   --------------   ---------------
Aanschafwaarde per 31 december 2006 ...    ...........1.178    ..............157   ..............109   ...........4.700    ...........6.144 
--------------------------------------------------  ---------------  ---------------   --------------   --------------   ---------------

De afschrijvingen zijn als volgt bepaald:

Bedrijfsgebouwen:
Gebouw Apeldoorn: ...................................  2,5% van de aanschafwaarde ............................................  .................... 
Verbouwingen: ...........................................  10% van de aanschafwaarde .............................................  .................... 

Machines en installaties:
installaties: .................................................  10-20% van de aanschafwaarde ........................................  .................... 

Vervoermiddelen: .......................................  25% van de aanschafwaarde .............................................  ....................

Andere bedrijfsmiddelen:
Automatisering: ..........................................  25-33,3% van de aanschafwaarde .....................................  .................... 
Overige inventaris: ......................................  10-20% van de aanschafwaarde ........................................  .................... 
Overige bedrijfsmiddelen .............................  5-10% van de aanschafwaarde ..........................................  .................... 

Financiële vaste activa ..........................   ...........2006  ...........2005

*2 Deelnemingen  
De post deelnemingen 
heeft per 31 december 2006 betrekking op:  
Unigarant Financiële Diensten B.V., 
Amersfoort .......................................... 49%  ....................   ....................
Euro Nederland B.V., Amsterdam ......... 52%  ....................   ....................
Garantex B.V., Utrecht ....................... 100%  ....................   ....................

Het verloop van deze post is als volgt:
Stand per 1 januari .....................................    ...........3.655   ...........4.225 
Oprichting deelneming ................................   ................18  ..................0
Aandeel in resultaat ....................................   ...............  59    .............-101
Gerubriceerd als voorziening op vordering 
uit deelneming ............................................   ................92  ..................0
Ontvangen dividend ....................................   ..................0    .............-469
--------------------------------------------------  ---------------  ---------------
Stand per 31 december .............................   ...........3.824    ...........3.655 
--------------------------------------------------  ---------------  ---------------  

*3 Vorderingen op deelnemingen  
Het verloop van deze post is als volgt:
Stand per 1 januari .....................................   ...........1.000  ..................0
Verstrekt / afgelost gedurende het jaar  ........   ..................0  ...........1.000
--------------------------------------------------  ---------------  ---------------  
Stand per 31 december .............................   ...........1.000  ...........1.000
--------------------------------------------------  ---------------  ---------------

*4 Leningen 
Het verloop van deze post is als volgt:
Stand per 1 januari .....................................   ..............537  ..............428
Verstrekt / afgelost gedurende het jaar  ........   ...............-64  ..............109
--------------------------------------------------  ---------------  ---------------
Stand per 31 december .............................   ..............473  ..............537
--------------------------------------------------  ---------------  ---------------

*5 Liquide middelen  

Banken in rekening-courant .........................    ...........2.975    ..........2.699
Kasgelden ..................................................   ..................3    .................2
--------------------------------------------------  ---------------  ---------------  
Stand per 31 december .............................   ...........2.978  ...........2.701
--------------------------------------------------  ---------------  ---------------  

—21 
Toelichting op de balans  

(in
 d

ui
ze

nd
en

 e
ur

o’
s)

(in
 d

ui
ze

nd
en

 e
ur

o’
s)

Ten aanzien van de genoemde meerder-
heidsbelangen heeft geen consolidatie 
plaatsgevonden vanwege de te verwaarlozen 
betekenis in relatie tot het geheel.

Wijzigingen in de boekwaarde uit hoofde
van door deelnemingen verantwoorde 
resultatenworden als resultaat in de winst- 
en verliesrekening verantwoord. 

Deze post betreft rekening-courant krediet.

Deze post betreft een overeenkomst met 
een leasemaatschappij inzake een 
regeling waarbij de financiering van de boek-
waarde door Unigarant plaatsvindt.

De kredietfaciliteit bedraagt € 1,2 miljoen. 
Hiertoe zijn geen zekerheden verstrekt.
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Eigen vermogen

*6 Geplaatst kapitaal  
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 453.700 verdeeld in 100 gewone 
aandelen van  nominaal € 4.537. Geplaatst en gestort zijn 100 aandelen.

*7 Overige reserves... ..................................   ............2006  ............2005 
--------------------------------------------------  ---------------  ---------------
Stand per 1 januari en 31 december ..........   .........11.291  .........11.291 
--------------------------------------------------  ---------------  ---------------

*8 Voorstel dividenduitkering boekjaar 
Het verloop is als volgt:
Stand per 1 januari .....................................   ...........8.749  ..................0
Uitgekeerd in boekjaar ................................   ..........-8.749  ..................0
Toevoeging volgens voorgestelde 
winstbestemming .......................................   ...........8.907  ...........8.749
--------------------------------------------------  ---------------  ---------------
Stand per 31 december .............................   ...........8.907  ...........8.749 
--------------------------------------------------  ---------------  ---------------   

*9 Voorzieningen pensioenen  

In gevolge de Richtlijn voor de Jaarrekening RJ 271 inzake het opnemen 
van beloningsverplichtingen, is een voorziening voor pensioenverplichtingen 
opgenomen. De pensioenregeling is ondergebracht bij de Stichting “Pen-
sioenfonds ANWB”. Het merendeel van de werknemers van Unigarant nv 
is een pensioen toegezegd op basis van een middelloonregeling met een 
pensioenopbouw van 2,25% per deelnemersjaar. Er bestaat een voor- 
waardelijk recht op indexaties van pensioenuitkeringen. Dit recht is mee- 
genomen in de berekening van de toekomstige pensioenverplichtingen.  
Het toegezegd pensioen gaat in op het 65e levensjaar.
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In onderstaande tabel worden de pensioenverplichtingen, de reële waarde 
van de pensioenbeleggingen  en de financieringsstatus weergegeven. 

Verplichtingen ............................................   ............2006  ............2005
Het verloop van deze post is als volgt:
Stand per 1 januari .....................................   ..........19.507  ..........16.689 
Aanpassen naar actuele stand ....................   ...........2.589  ...................-
Kosten van rechten opgebouwd in 
het boekjaar ...............................................   ............2.362   ...........1.584 
Interest .......................................................  ...............976  ............1.000 
Bijdrage werknemers ..................................   ................60  ...................-
Wijzigingen in de regelingen ........................   .............-174  ...................-
Actuariële winsten / verliezen .......................   ..........-1.977  ............. P.M. 
Betaalde uitkeringen ...................................   ................97    ...............234 
--------------------------------------------------  ---------------  ---------------  
Stand per 31 december .............................   .........23.440    ........19.507
--------------------------------------------------  ---------------  ---------------   

Beleggingen pensioenfonds .......................   ............2006  ............2005  

Het verloop van deze post is als volgt:
Stand per 1 januari .....................................   .........12.084  .........10.000
Aanpassingen naar actuele stand ................   .............-540  ...................-
Werkelijk rendement op beleggingen ...........   ..............728  ...........1.000
Bijdrage werkgever .....................................   ...........1.160  ...............850
Actuariële winsten / verliezen .......................   .............-277  ..............P.M.  
Betaalde uitkeringen ...................................   ................97  ..............234
--------------------------------------------------  ---------------  ---------------
Stand per 31 december .............................   .........13.252  .........12.084
--------------------------------------------------  ---------------  ---------------   

Financieringsstatus ....................................   ........-10.188  ..........-7.423
Nog niet verantwoorde actuariële 
winst / verliezen ..........................................   ...........3.291  ...........2.273
--------------------------------------------------  ---------------  ---------------
Opgenomen voorziening ............................   ...........6.897  ...........5.150
--------------------------------------------------  ---------------  ---------------
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De belangrijkste actuariële veronderstellingen voor de waardering van de 
voorziening voor pensioenverplichtingen per 31 december waren:

..................................................................   ............2006  ............2005
Disconteringsvoet .......................................   .......... 4,50%  .......... 4,00%
Verwachte salarisstijging .............................   .......... 2,25%  .......... 2,25%  
Verwacht rendement op beleggingen ..........   .......... 6,10%  .......... 6,10%  

*10 Overige voorzieningen  
Het verloop is als volgt:
Stand per 1 januari .....................................   ..............315  ...........3.612  
mutatie boekjaar .........................................   ................92  ..........-3.297
--------------------------------------------------  ---------------  ---------------
Stand per 31 december .............................   ..............407  ..............315
--------------------------------------------------  ---------------  ---------------

De post betreft de voorziening voor schadebehandelingskosten en sinds 
1 januari 2006 tevens de voorziening voor andere uitgestelde personeels-
beloningen (jubileumuitkeringen).

*11 Overlopende passiva  
Onder dit hoofd is begrepen het kortlopende deel van een overlopende 
provisiereserve, totaal groot € 16,2 miljoen, ter dekking van de kosten in 
het komende boekjaar gedurende de termijn waarvoor premies zijn betaald. 
Het langlopende deel ervan ad € 1,7 miljoen is opgenomen onder de post 
langlopende schulden.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Unigarant nv huurt van UVM Verzekeringsmaatschappij nv een 
bedrijfspand.  De jaarlijkse huurverplichting bedraagt in 2007 € 753.000.
In 2006 zijn additionele huurverplichtingen inzake gebouwen aangegaan 
voor een termijn van 5 jaar en een jaarlijkse huurlast van € 450.000. 
De huur zal medio 2007 aanvangen.
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Netto-omzet
De netto-omzet vloeit nagenoeg geheel voort uit in Nederland verrichte diensten

Kosten.....................................................  .........2006    ..........2005

*12 Personeelskosten  
Salarissen ..................................................   .........12.235  .........11.098
Sociale lasten .............................................   ...........1.716  ...........1.672
Pensioenlasten ...........................................   ...........2.676  ...........1.254
Overige personeelskosten ...........................   ...........2.352  ...........1.991
--------------------------------------------------  ---------------  ---------------
..................................................................   .........18.979  .........16.015
--------------------------------------------------  ---------------  ---------------

*13 Afschrijvingen materiële vaste activa  
Bedrijfsgebouwen en -terreinen ...................   ................12  ..............191
Machines en installaties ..............................   ................16  ................16
Vervoermiddelen .........................................   ................18  ................23
Andere vaste bedrijfsmiddelen.....................   ..............895  ..............977
--------------------------------------------------  ---------------  ---------------
..................................................................   ..............941  ...........1.207
--------------------------------------------------  ---------------  ---------------

Bestuurders en commissarissen
De bezoldiging van bestuurders is herleidbaar tot één persoon, de bezoldi-
ging is om deze reden niet opgenomen. De bezoldiging van commissarissen 
(van Unigarant en UVM), uitsluitend bestaande uit vaste beloningen, bedraagt 
€ 13.500.

Financiële baten en lasten.................... ............2006  ...........2005

*14 Rente baten  
Groepsmaatschappijen ...............................   ...........1.093  ..............710
Overige rentebaten .....................................   ..............230  ..............107
--------------------------------------------------  ---------------  ---------------
..................................................................   ...........1.323  ..............817
--------------------------------------------------  ---------------  ---------------

*15 Rentelasten 
Overige rentelasten .....................................   ............... .11  ................18
--------------------------------------------------  ---------------  ---------------
..................................................................   ............... .11  ................18
--------------------------------------------------  ---------------  ---------------

Het gemiddeld aantal medewerkers in loon-
dienst van onze vennootschap bedroeg 336 
FTE. (in 2005: 347 FTE).
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Statutaire winstbestemmingsregeling

Artikel 35
Lid 1: Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel bepaalde 

geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit 
blijkt dat zij geoorloofd is.

Lid 2: De winst staat ter vrije beschikking van de algemene 
vergadering. Bij staking van de stemmen over uitkering 
of reservering van winst wordt de winst waarop het 
voorstel betrekking heeft gereserveerd.

Lid 3: De vennootschap kan aan de aandeelhouders en 
andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare 
winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen 
vermogen groter is dan het bedrag van het geplaatste 
kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de 
wet moeten worden aangehouden.

Lid 4: Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves 
mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover 
de wet dat toestaat.

Voorstel tot bestemming van de winst
De directie stelt voor de winst over 2006 ad € 8.907.334 
in zijn geheel als dividend uit te keren. Dit voorstel is in de 
jaarrekening 2006 verwerkt. 

Hoogeveen, 28 februari 2007

Directie:
drs. Rob Kamphuis
Algemeen directeur

Raad van commisarissen:
drs. René Verstraeten
prof. dr. Ir. Jo van Engelen
drs. John van Baardwijk

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2006 
van Unigarant nv te Hoogeveen bestaande uit de balans 
per 31 december 2006 en de winst-en-verliesrekening over 
2006 met de toelichting gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor 
het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het 
resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het 
opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met 
Titel 9 Boek 2 BW. Deze verantwoordelijkheid omvat onder 
meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een 
intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van 
en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en 
resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en 
toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het maken van schattingen die onder de 
gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over 
de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze 
controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. 
Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor 
ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze 
controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke 
mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen 
afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter 
verkrijging van controle-informatie over de bedragen en 
de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te 
voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele 
oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen 
zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling 

neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken 
van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen 
en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde 
een verantwoorde keuze te kunnen maken van de contro-
lewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden 
adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel 
te geven over de effectiviteit van het interne beheersings-
systeem van de vennootschap. Tevens omvat een controle 
onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de 
toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en 
van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de 
vennootschap heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het 
algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-infor-
matie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld 
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 
Unigarant nv per 31 december 2006 en van het resultaat 
over 2006 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende andere wettelijke voor-
schriften en/of voorschriften van regelgevende 
instanties
Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 
2:393 lid 5 onder e BW melden wij dat het jaarverslag, voor 
zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaar-
rekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Den Haag, 28 februari 2007

Ernst & Young Accountants
namens deze

A.F.J. van Overmeire RA

   

Accountants-
verklaring
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—
Hoe kun je nog groeien in de tweewielermarkt, als je 
al marktleider bent? Door je te richten op bedrijfsfiets-
verzekeringen. Door de marktleider op het gebied van 
bedrijfsfietsen binnen te halen, de NFP, was de doel-
stelling al gerealiseerd voordat de projectomschrijving 
op papier stond. Resultaat: 1100 verzekeringen extra 
in twee maanden.

UVM
Verzekerings-
maatschappij nv
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UVM Verzekeringsmaatschapij nv
Financieel jaarverslag 2006

Omzet en resultaat
In het verslagjaar 2006 is de omzet gegroeid met 76% en 
kwam uit op een totaal van € 285 miljoen. Het resultaat voor 
belastingen nam toe van € 15,3 miljoen in 2005 naar € 17,4     
miljoen in 2006.
De achtergrond van de hoge omzetgroei is dat begin 2006 het 
risico van de autoportefeuille van Unigarant is overgegaan van 
London Verzekeringen naar UVM. Deze overgang past in het 
beleid om de risico’s van de Unigarant-verzekeringsproducten 
zoveel mogelijk bij UVM onder te brengen. Vooralsnog is de 
portefeuille voor 100% herverzekerd. Het overige deel van de 
omzet groeide met 13%.

Organisatie en besturing
De organisatie van het actuariaat is in 2006 versterkt, met 
name op het gebied van de verslaglegging, de rapportage 
en het toezicht op het reserveringsbeleid. 
De sturing op schade en acceptatie is verbeterd door gebruik 
te maken van Garantex, de door Unigarant opgerichte exper-
tisedienst. Hierdoor is er een betere controle op de kwaliteit 
mogelijk en is de schadelast beter beheersbaar. 

Nieuwe wetgeving
Per 1 januari 2006 zijn de Wet fi nanciele dienstverlening 
(Wfd) en het nieuwe verzekeringsrecht in werking getreden. 
Op basis van het nieuwe verzekeringsrecht zijn alle polis-
voorwaarden, brochures en waar nodig klantenbrieven aan-
gepast aan de nieuwe bepalingen. 

Beleggingsbeleid
In 2006 is de structuur van onze beleggingen gewijzigd. UVM 
participeert nu in een drietal fondsen voor gemene rekening, 
waardoor een betere risicospreiding wordt bereikt.

Nieuwe producten
Met ingang van 1 januari 2006 is de autoverzekering aan het 
assortiment van UVM toegevoegd. Het autoverzekerings-
product heeft vorig jaar een aantal aanpassingen ondergaan 
en tevens is de optie voor een No-claimbeschermer toege-
voegd. De klant kan hiermee één keer per verzekeringsjaar 
een schade claimen, zonder dat dit ten koste gaat van de 
opgebouwde no-claimkorting. Door de komst van nieuwe 
merkenpolissen voor Opel, Chevrolet, Peugeot en Citroën is 
Unigarant inmiddels toonaangevend in het ontwikkelen van 
merkenpolissen. Medio december 2006 is de Omboekga-

rantieverzekering geïntroduceerd, waarbij consumenten bij 
gevaar gratis kunnen omboeken naar een andere vakantie-
bestemming. 

Vooruitzichten voor 2007
Wij verwachten voor 2007 een verdere groei van de omzet. 
Het productassortiment zal verder worden geoptimaliseerd 
en daar waar nodig worden aangepast aan wet- en regel-
geving.
Per 1 januari 2007 is de Wet op het fi nancieel toezicht (Wft) 
van kracht geworden. Deze wet is de opvolger van de Wet 
fi nanciele dienstverlening (Wfd). Unigarant/UVM besloot mede 
daarom het Compliance Program 2007 op te stellen. Dit pro-
gramma bestaat uit een inventarisatie van de (vernieuwde) 
wet- en regelgeving, een inventarisatie van de bestaande 
compliance en het opstellen en aanpassen van interne rege-
lingen en instructies. Hierin is ook de vijfde WAM-richtlijn voor 
motorrijtuigenverzekeraars meegenomen, die per 1 juli 2007 
van kracht wordt. Een van de belangrijkste bepalingen uit de 
richtlijn is de invoering van een minimum verzekerd bedrag 
voor letselschade van één miljoen euro per slachtoffer of vijf 
miljoen per gebeurtenis en een minimum verzekerd bedrag 
per gebeurtenis van één miljoen euro voor materiële schade.

De toenemende concurrentiestrijd op het gebied van auto-
premies zal een verdere druk leggen op het technisch
rendement. De gevolgen van de grillige weersomstandig-
heden, zoals bijvoorbeeld de hevige storm begin 2007,
vergroten deze druk. Daarom zal 2007 vooral in het teken 
staan van het beheersen van de schadelast.

Hoogeveen, 28 februari 2007

drs. Rob Kamphuis
Directievoorzitter

drs. Gert Jan Westerman MBA
Directeur

drs. Rob Kamphuis
Directievoorzitter
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Actief ..........................................................  ...........2006  ....................   ........... 2005  ....................

Immateriële activa *1

Goodwill .....................................................   ....................   ..............212  ....................  ..............425 

Beleggingen
Terreinen en gebouwen*2

Voor eigen gebruik ......................................   ....................   ...........4.807  ....................  ...........5.131 

Vorderingen op groepsmaatschappijen *3 ....   ....................   .........10.500  ....................  ...........9.033

Overige financiële beleggingen*3

Aandelen ...................................................   .........13.630  ....................   .........15.378  .................... 
Obligaties en andere vastrentende waarden   .......103.301  ....................  ..........78.479  ....................
Vorderingen uit andere leningen ..................   ..................0  ....................   .........19.003  ....................
Andere financiële beleggingen .....................   .........12.835  ....................   ..................0  ....................
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------
..................................................................   ....................   .......129.766  ....................  .......112.860 
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------
..................................................................   ....................   .......145.073  ....................  .......127.024 

Vorderingen
Vorderingen uit herverzekering .....................   ...........3.477  ....................   ...........2.505  .................... 
Overige vorderingen ....................................   ..............186  ....................   ..............281  ....................
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------
..................................................................   ....................   ...........3.663  ....................  ...........2.786

Overige activa
Liquide middelen .........................................   ....................   ..............789  ....................  ..............947

Overlopende activa
Lopende rente ............................................   ....................   ..............104  ....................  ...........2.503

----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------
Totaal actief ...............................................   ....................   .......149.841  ....................  .......133.685
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------

Passief ........................................................  ...........2006  ....................   ........... 2005  ..................... 

Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd kapitaal *4 ...............   ...........1.815  ....................   ...........1.815  ....................
Herwaarderingsreserve *5 ............................   ..............538  ....................   ...........2.156  ....................
Overige reserves *6 .....................................   .........78.564  ....................   .........66.072  ....................
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------
..................................................................   ....................   .........80.917  ....................  .........70.043

Technische voorzieningen *7

Voor niet verdiende premies:
Bruto ..........................................................   .........80.524  ....................   .........49.284  ....................
Herverzekeringsdeel ...................................   ........-41.409  ....................   ....... -15.142  .................... 
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------
..................................................................   ....................   .........39.115  ....................  .........34.142

Voor te betalen schaden:
Bruto ..........................................................   .........63.486  ....................   .........38.437  .................... 
Herverzekeringsdeel ...................................   ........-47.778  ....................   ....... -24.239  ....................
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------
..................................................................   ....................   .........15.708  ....................  .........14.198 

Voorzieningen
Voor belastingen *8 .....................................   ....................   ...........1.322  ....................  ...........1.994 

Schulden *9

Schulden uit directe verzekering ..................   ...........5.121  ....................   ...........8.673  .................... 
Schulden uit herverzekering ........................   ...........6.068  ....................   ..................0  ....................
Overige schulden .......................................   ...........1.570  ....................   ...........4.399  ....................
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------
..................................................................   ....................   .........12.759  ....................  .........13.072

Overlopende passiva ..................................   ....................   ................20  ....................  ..............236

----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------
Totaal passief ...............................................  ....................   .......149.841  .....................  ........133.685
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------(in
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Technische rekening schadeverzekering   ..........2006  ....................   ...........2005  ................  

Verdiende premies eigen rekening *10

Geboekte brutopremies ..............................   .......284.510  ....................   .......161.580  .................... 
Uitgaande herverzekeringspremies ..............   ......-173.293  ....................   ........-63.636  .................... 
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------
..................................................................   ....................   .......111.217  ....................  .........97.944 

Niet-verdiende premies lopende risico’s: 
Bruto ..........................................................   ........-44.513  ....................   ..........-4.960  ....................
Aandeel herverzekeraars .............................   .........38.028  ....................   ...........2.855  ....................
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------
..................................................................   ....................   ..........-6.485  ....................  ..........-2.105 
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------
.....................................................................  ....................   .......104.732  .....................  ..........95.839 

Toegerekende opbrengst van beleggingen ...   ....................   ...........1.712  ....................  ...........2.062 

Geboekte schaden:
Bruto ..........................................................   ......-110.565  ....................   ........-78.427  ....................
Aandeel herverzekeraars .............................   .........61.214  ....................   .........30.493  ....................
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------
..................................................................   ....................   ........-49.351  ....................  ........-47.934 

Wijziging voorziening te betalen schaden: ..
Bruto ..........................................................   ........-25.049  ....................   ..........-2.763  ....................
Aandeel herverzekeraars .............................   .........23.539  ....................   ...........2.117  ....................
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------
..................................................................   ....................   ..........-1.510  ....................  .............-646 
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------
..................................................................   ....................   ........-50.861  ....................  ........-48.580 

Bedrijfskosten *11

Acquisitiekosten .........................................   ........-87.395  ....................   ....... -59.481  ....................
Beheerskosten ...........................................   .............-713  ....................   ......... -1.121  ....................
Provisie en winstdeling herverzekeraar .........   .........47.464  ....................   .........23.733  ....................
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------
..................................................................   ....................   ........-40.644  ....................  ........-36.869 

----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------
Resultaat technische rekening 
schadeverzekering .......................................  ....................   .........14.939  .....................  ..........12.452 
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------

Niet-technische rekening ........................  ...........2006  ....................   ............2005  .................  

Resultaat technische rekening 
schadeverzekering .....................................   ....................   ........ .14.939  ....................  .........12.452 

Opbrengst uit andere beleggingen
Terreinen en gebouwen ..............................   ..............367  ....................   ..............375  .................... 
Overige beleggingen ...................................   ...........3.750  ....................   ...........4.413  .................... 
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------
..................................................................   ....................   ...........4.117  ....................  ...........4.788 

Beleggingslasten
Waardeveranderingen van beleggingen .......   ....................   ................99  ....................  ................77 

Toegerekende opbrengst uit 
beleggingen overgeboekt naar de 
technische rekening schadeverzekering *12 ..   ....................   ..........-1.712  ....................  ..........-2.062 
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------
Resultaat voor belastingen ...........................  ....................   .........17.443  .....................  ..........15.255

Belasting resultaat ........................................  ....................   ..........-4.951  ....................  ..........-4.735

----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------
Resultaat na belastingen ..............................  ....................   .........12.492  .....................  ..........10.520 
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------(in
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.....................................................................  .............2006  ....................   .............2005  ..................... 

Resultaat na belastingen ...........................   ....................   .........12.492  ....................  .........10.520 

Aanpassing voor: 
Waardecorrectie beleggingen ......................   ................93  ....................   .............-216  ....................
Amortisatie beleggingen ..............................   ..............772  ....................   ..............803  ....................
Afschrijvingen .............................................   ..............537  ....................   ..............572  ....................
Mutatie lopende rente .................................   ...........2.399  ....................   .............-998  ....................
Mutatie vorderingen ....................................   .............-877  ....................   ..............430  ....................
Mutatie technische voorzieningen ................   ...........6.483  ....................   ...........2.548  ....................
Mutatie voorzieningen .................................   .............-672  ....................   ..........-1.502  ....................
Mutatie schulden en overige overlopende 
passiva ......................................................   .............-529  ....................   ...........1.336  ....................
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------
..................................................................   ....................   ...........8.206  ....................  ...........2.973 
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------

Kasstroom uit operationele activiteiten ......  ....................   .........20.698  ....................  .........13.493

Investeringen in immateriële vaste activa ......   ..................0  ....................   .............-150  ....................
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------

Kasstroom uit investeringsactiviteiten .......   ....................   ..................0  ....................  .............-150 

Verstrekking leningen en 
aankoop beleggingen ........................................   ......-178.248  ....................   ....... -77.829  ....................
Ontvangen aflossingen en 
verkopen beleggingen ................................   .......157.392  ....................   .........62.764  ....................
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten .........   ....................   ........-20.856  ....................  ........-15.065 

------------------------------------------------------  ----------------   ----------------   ---------------   ----------------
Af-/toename geldmiddelen ...........................  ....................   .............-158  .....................  .......... -1.722
------------------------------------------------------  ----------------   ----------------   ---------------   ----------------

—
Bij de aankoop van een nieuw huis, nemen consumenten vaak 
hun verzekeringen nog eens goed onder de loep: woonhuis, 
inboedel, aansprakelijkheid... Een drukke tijd waarin het zoeken 
naar polissen niet bovenaan het ‘to do’ lijstje staat. Uit gemak 
worden de belangrijkste verzekeringen rondom huis en gezin 
oververzekerd, of juist onderverzekerd. Het ‘tHuispakket maakt 
het makkelijk: de vijf belangrijkste verzekeringen rondom huis en 
gezin zijn in één keer geregeld: woonhuis, inboedel, aansprake-
lijkheid, rechtsbijstand en ongevallen. Voor zowel huiseigenaren 
als huurders, want dankzij de flexibele opbouw bepaalt de klant 
zelf wat hij wel en niet verzekert.

(in
 d

ui
ze

nd
en

 e
ur

o’
s)



Grondslagen van 
de financiële 
verslaglegging

—39 
Grondslagen van de financiële verslaglegging  

—38
Grondslagen van de financiële verslaglegging 

UVM Verzekeringsmaatschapij nv
Financieel jaarverslag 2006

Algemeen  

De jaarrekening van UVM Verzekeringsmaatschappij nv te 
Hoogeveen wordt opgenomen in de geconsolideerde jaar-
rekening van de ANWB bv te Den Haag.

Grondslagen van waardering

Algemeen
Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva 
gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover wijzigingen 
in de rubricering hebben plaatsgevonden, zijn de vergelij-
kende cijfers dienovereenkomstig aangepast. 
 
Immateriële activa
Goodwill wordt geactiveerd en lineair afgeschreven over een 
periode van vier jaar. 

Beleggingen
De post ‘Terreinen en gebouwen’ betreft één kantoorpand. 
De waardering vindt plaats tegen vervaardigingsprijs onder 
aftrek van een jaarlijkse lineaire afschrijving.

De vorderingen op groepsmaatschappijen worden gewaar-
deerd tegen verkrijgingsprijs. Aandelen worden gewaardeerd 

tegen de officiële beurskoersen per einde van het boekjaar. 
Ongerealiseerde waardeveranderingen worden onder aftrek 
van latente belastingen verantwoord in het eigen vermogen. 
Indien de beurskoers daalt onder de verkrijgingsprijs wordt 
de waardeverandering ten laste van het resultaat gebracht. 
De obligaties, andere vastrentende waarden en vorderingen 
uit andere leningen zijn gewaardeerd tegen actuele waarde.

De participaties in de fondsen voor gemene rekening worden 
gewaardeerd tegen de marktwaarde per einde van het boek-
jaar. Ongerealiseerde waardeveranderingen worden onder 
aftrek van belastingen verantwoord in het eigen vermogen. 
Indien de marktwaarde daalt onder de verkrijgingsprijs wordt 
de waardeverandering ten laste van het resultaat gebracht.

Technische voorzieningen
De technische voorziening voor niet-verdiende premies 
is bepaald naar evenredigheid van de nog niet verstreken 
risicotermijn, onder aftrek van de over de premies betaal-
de provisie. De technische voorziening voor te betalen 
schade is bepaald door middel van taxatie van ultimo het 
boekjaar nog af te wikkelen schaden. Deze voorziening  
is post voor post vastgesteld met dien verstande dat  
voor posten van geringe omvang een methode van gemid-
delden is gehanteerd. Voorts zijn onder dit hoofd voorzie-
ningen opgenomen voor nog niet aangemelde schaden. 

Bij de bepaling van de voorziening schade zijn de eventueel 
te verwachten baten uit subrogatie, regres en eigendomsver-
krijging op een conservatieve wijze in aanmerking genomen. 

Voorzieningen
De voorzieningen voor belastingen dekt de uitgestelde 
– latente – belastingclaim op de per saldo berekende 
verschillen tussen fiscale en commerciële waardering van 
de activa en passiva, alsmede op de fiscaal gevormde  
egalisatiereserve verzekeraars. De voorziening is berekend 
tegen 25,5%.

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen
De in de winst- en verliesrekening vermelde bedragen zijn 
opgenomen tegen historische kosten; de baten en lasten 
zijn bepaald op transactiebasis en zijn verantwoord in het jaar 
waarin zij zijn ontstaan.

Verdiende premies eigen rekening
Dit betreft de aan het boekjaar toe te rekenen premies, waar-
onder begrepen de premies uit inkomende herverzekering. 

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 uit beleggingen zijn verantwoord in 
de technische rekening schadeverzekering onder toegere-
kende opbrengst uit beleggingen. 

Schaden eigen rekening
Onder schaden eigen rekening zijn opgenomen de aan het 
boekjaar toe te rekenen schade-uitkeringen onder aftrek van 
de aan herverzekeraars doorberekende schade-uitkeringen.

Bedrijfskosten
Dit betreft de aan het boekjaar toe te rekenen afgestane 
provisie en de van herverzekeraars ontvangen commissie en 
overige bedrijfskosten.

Belastingen
De belastingen over het resultaat zijn berekend overeenkomstig 
het geldende belastingtarief over het bedrijfseconomische 
resultaat, rekening houdend met de fiscale faciliteiten, waar-
onder de vorming van een egalisatiereserve conform het Besluit 
Reserves Verzekeraars. In voorkomende gevallen is rekening 
gehouden met latente belastingen. 
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*1 Immateriële activa...............................   ...........2006  ...........2005 

Het verloop van de post goodwill is als volgt:

Boekwaarde 1 januari .................................   ..............425  ..............525 
Investeringen ..............................................   ..................0  ..............150 
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------
..................................................................   ..............425  ..............675 
Afschrijvingen .............................................   ..............213  ..............250
Desinvesteringen ........................................   ..................0  ..................0 
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------

Boekwaarde 31 december .........................   ..............212  ..............425 
Cumulatieve afschrijvingen ..........................   ..............638  ..............425 

----------------------------------------------------   ---------------   ---------------
Aanschafwaarde per 31 december ..............  .............. 850  ..............850 
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------
 
Beleggingen ..............................................  ...........2006  ...........2005 

*2 Het verloop van de post terreinen en 
gebouwen voor eigen gebruik is als volgt:

Boekwaarde 1 januari .................................   ...........5.131  ...........5.453 
Investeringen ..............................................   ..................0  ..................0 
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------
..................................................................   ...........5.131  ...........5.453 
Afschrijvingen .............................................   ..............324  ..............322 
Desinvesteringen ........................................   ..................0  ..................0 
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------
Boekwaarde 31 december .........................   ...........4.807  ...........5.131 
Cumulatieve afschrijvingen ..........................   ...........2.792  ...........2.468 
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------
Aanschafwaarde per 31 december ..............  ............7.599  ............7.599 
--------------------------------------------------  ---------------  ---------------

Met ingang van 1 januari 1997 is het pand 
verhuurd. Het gebouw wordt één maal per 
vijf jaar getaxeerd. Op grond van een begin 
2005 uitgevoerde taxatie bedraagt de ver-
vangingswaarde € 9,5 miljoen.

..................................................................   . Vorderingen  ....................   .... Obligaties  ....................  ....................

..................................................................   ... op groeps-  ....................   .... en andere  ..Vorderingen  .........Andere

..................................................................   . maatschap-  ....................   vastrentende  .....uit andere  ....................

......financiële .............................................

..................................................................   .............pijen  ..... Aandelen  ...... waarden  ....... leningen  .beleggingen

*3 Het verloop van de overige beleggings-
categorieën is als volgt:

Boekwaarde 1 januari 2006 ........................   ...........9.033  .........15.378  .........78.479  .........19.003  ..................0
Verstrekkingen/aankopen ............................   .........42.000  .........19.957  .......103.394  ..............172  .........12.725  

Herwaardering ............................................   ....................   ..........-1.390  ............ -596  ............ -542   ..............115
Aflossingen/verkopen .................................   ........-40.533  ........-22.839  ....... -76.034  ....... -18.340  .................... 
Amortisatie .................................................   ....................   ....................   ............ -572  ............ -200   ....................
Niet gerealiseerde koersveranderingen ........   ....................   ....................   .............. -93  ....................  ....................
Gerealiseerde koersveranderingen ..............   ....................   ...........2.524  ......... -1.277  .............. -93  ................ -5

----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------
Boekwaarde 31 december 2006 ...............   .........10.500  .........13.630  .......103.301  ..................0  .........12.835
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------

In het boekjaar zijn de bestaande beleggingen in aandelen, obligaties en andere vastrentende waarden vervreemd en 
vervangen door participaties van UVM in een drietal fondsen voor gemene rekening (FGR), waarbij de participatiehouders 
economisch eigenaar zijn van de in de fondsen ondergebrachte beleggingen. De juridische eigendom van de beleggingen 
berust bij de Stichting Bewaar ANWB.

De procentuele deelname van UVM per fonds luidt als volgt:

..................................................................   ...Participatie
Fonds ........................................................   ............ UVM
Aandelen Fonds .........................................   ............ 5,9%
Rentende Waarden Fonds ..........................   .......... 16,2%
Complementaire Waarden Fonds ................   ............ 5,5%

*5 Herwaarderingsreserve.............................   .............2006  .............2005 
Het verloop is als volgt:
Stand per 1 januari .....................................   ...........2.156  ..............806 
Waardeveranderingen in het boekjaar ..........   ..........-1.618  ...........1.350 
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------
Stand per 31 december ...............................  .............. 538  ...........2.156 
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------

*6 Overige reserves.......................................   .............2006  .............2005
Het verloop is als volgt: 
Stand per 1 januari .....................................   .........66.072  .........55.552 
Toevoeging volgens voorgestelde 
winstbestemming .......................................   .........12.492  .........10.520 
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------
Stand per 31 december ...............................  ......... 78.564  ..........66.072
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------(in
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Eigen vermogen

*4 Gestort en opgevraagd kapitaal  
Het geplaatst kapitaal bedraagt € 7.259.200 verdeeld in 
1.600 aandelen van € 4.537. Hiervan is per balansdatum 
25% volgestort. Terzake van het overblijvende deel van 
het geplaatste kapitaal is door de vennootschap niet 
verzocht om volstorting.
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*7 Technische Voorzieningen 

De technische voorzieningen hebben overwegend een kortlopend karakter. 
De voorziening voor latente belastingverplichtingen heeft een overwegend 
langlopend karakter. Op de technische voorziening voor niet-verdiende pre-
mies is overlopende provisie ten bedrage van € 15.763 (2005: € 14.251) in 
mindering gebracht.

*8 Voorzieningen voor belastingen  
..................................................................   ............ 2006  ............2005
Het verloop is als volgt:
Stand per 1 januari .....................................   ...........1.994  ...........2.974  
Mutatie in het boekjaar ................................   .............-672  .............-980
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------
Stand per 31 december ...............................  ............1.322  ............1.994
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------

*9 Schulden 

De schulden uit directe verzekering betreffen rekening-courant saldi met 
groepsmaatschappijen. 

Niet uit de balans blijkende voorwaardelijke aanspraak 

In het kader van een herverzekeringscontract bestaat er een voorwaardelij-
ke aanspraak op winstcommissie ad € 1,7 miljoen, welke wegens een mo-
gelijke terugbetalingsverplichting nog niet in het resultaat is verantwoord.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

In verband met onverzekerbaarheid van terrorisme is UVM in 2003 toe-
getreden tot de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terroris-
meschaden nv (NHT). De NHT biedt herverzekeringsdekking voor terro-
rismeschaden tot maximaal € 1 miljard per kalenderjaar. De eerste layer 
hiervan - tot € 400 miljoen - betreft een gepoolde capaciteit, opgebouwd 
door de aangesloten verzekeraars. Het aandeel van UVM in deze eerste 
layer bedraagt € 1.049.106. Dit is tevens het maximumbedrag dat UVM 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.

Technische 
rekening schade-
verzekering
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Vogelgriep, tsunami, bomaanslag... wat doe je als je weet dat 0,5% van de rei-
zigers op eigen kosten een reis omboekt, omdat er op de geboekte bestem-
ming ‘iets niet lekker zit’? Dan ontwikkel je de Omboekgarantieverzekering, 
waarmee reizigers kosteloos een andere reis kunnen uitkiezen. Een primeur 
voor 2006. 



.....................................................................  ....................   ....................   .....................  .....................  ....................   .....................   .................   .......Brand en  .....................  ..........Diverse  ....................   ....................................................................   ....................   ....................

.....................................................................  ...Ongevallen  ....................   .....................  .....................  ....................   .....................   .................  andere schade  .....................  .......geldelijke  ....................   ....................................................................   ....................   ....................

.....................................................................  .......en ziekte  ....................   ........... Motor  .....................  ..... Transport  .....................   .................   .....aan zaken  .....................  ........verliezen  ....................   ....................................................................   ........... Totaal  ....................

.....................................................................  .............2006  ............2005  .............2006  .............2005  ............ 2006  ............. 2005  .................   .............2006  .............2005  .............2006  ............2005  ....................................................................   ............ 2006  ............ 2005

Verdiende premies eigen rekening
Geboekte brutopremies ..............................   .........23.618  .........22.402  .......150.974  .........45.398  .........11.924  ..........10.512  .................  .........58.763  .........50.139  .........39.231  .........33.129  ..................................................................   ....... 284.510  ...... 161.580 
Uitgaande herverzekeringspremies ..............   ..........-6.292  ..........-5.914  ......-133.131   ........-28.727  ......... -8.619  .......... -7.597  .................  ........-15.050  ....... -12.950  ........-10.201  ..........-8.448  ..................................................................   ...... -173.293  ....... -63.636
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------  ----------------  -----------------  -------------- ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------------------------------------------  ----------------  ---------------- 
..................................................................   ..........17.326  .........16.488  ..........17.843  ......... 16.671  ........... 3.305  ............ 2.915  .................   ..........43.713  ......... 37.189  ......... 29.030  ..........24.681  ....................................................................   ....... 111.217  ......... 97.944 

Wijziging technische voorzieningen 
Niet-verdiende premies lopende risico’s:
Bruto ..........................................................   .............-554  .............-573  ........-36.299  ..........-2.239  ............ -590  ............. -662  .................  ..........-5.793  .............-224  ......... -1.277  ......... -1.262  ..................................................................   ........ -44.513  ......... -4.960 
Aandeel herverzekeraars.............................  ...............153  ...............154  -------35.820  -------- 1.833  ..............421  ...............459  .................  ...........1.279  ................94  ............. 355  ............. 315  ..................................................................   ......... 38.028  .......... 2.855 
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------  ----------------  -----------------  -------------   ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------------------------------------------   ---------------  ---------------- 
..................................................................   .............-401  .............-419  .............-479  .............-406  ............ -169  ............. -203  .................  ..........-4.514  .............-130  .............-922  .............-947  ..................................................................   .......... -6.485  ......... -2.105 
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------  ----------------  -----------------  -------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------------------------------------------   ---------------  ---------------- 
..................................................................   ..........16.925  ..........16.069  ..........17.364  ..........16.265  ........... 3.136  ............ 2.712  .................   ..........39.199  ..........37.059  ......... 28.108  .........23.734  ....................................................................   ....... 104.732  ......... 95.839

Toegerekende opbrengst van beleggingen ......  .............. 265  ..............316  ...............420  ...............507  ................ 58  ................. 74  .................   ...............822  ............1.003  .............. 147  ...............162  ....................................................................   ........... 1.712  ........... 2.062 

Schaden eigen rekening
Geboekte schaden:
Bruto ..........................................................   ..........-9.770  ..........-9.771  ........-51.693  ........-23.124  ......... -7.204  .......... -6.795  .................  ....... -26.160  ....... -24.853  ........-15.738  ........-13.884  ..................................................................   ...... -110.565  ....... -78.427 
Aandeel herverzekeraars .............................   ...........2.484  ...........2.503  .........42.437  .........13.632  ...........5.057  ............4.773  .................  ...........7.044  ...........6.083  ...........4.192  .......... 3.502  ..................................................................   ......... 61.214  ........ 30.493
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------  ----------------  -----------------  -------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------------------------------------------   ---------------  ---------------- 
..................................................................   ..........-7.286  ..........-7.268  ..........-9.256  ..........-9.492  ..........-2.147  .......... -2.022  .................  ........-19.116  ........-18.770  ........-11.546  ........-10.382  ..................................................................   ........ -49.351  ....... -47.934 

Wijziging voorziening te betalen schaden: 
Bruto ..........................................................   .............-697  .............-489  ........-24.025  ..........-2.346  ................55  ...............677  .................  .............-286  .............-812  .............. -96  ............. 207  ..................................................................   ........ -25.049  ......... -2.763 
Aandeel herverzekeraars .............................   ..............152  ................85  .........23.465  ...........2.040  ...............-14  ..............-476  .................  .............. -27  ..............621  .............. -37  ............ -153  ..................................................................   ......... 23.539  .......... 2.117
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------  ----------------  -----------------  -------------- ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------------------------------------------  ----------------  ----------------
..................................................................   .............-545  .............-404  .............-560  .............-306  ................41  ...............201  .................  ............ -313  ............ -191  ............ -133  ................54  ..................................................................   .......... -1.510  ............ -646
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------  ----------------  -----------------  -------------- ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------------------------------------------  ----------------  ---------------- 
..................................................................   ..........-7.831  ..........-7.672  .......... -9.816  .......... -9.798  ..........-2.106  ...........-1.821  .................   ........ -19.429  ........ -18.961  ........-11.679  ........-10.328  ....................................................................   ........-50.861  ........ -48.580 

Bedrijfskosten
Acquisitiekosten .........................................   ..........-9.637  ..........-8.929  ....... -35.890  ........-13.956  ..........-3.403  ...........-2.958  .................  ....... -19.299  ....... -17.924  ....... -19.166  ....... -15.714  ..................................................................   ........ -87.395  ....... -59.481
Beheers- en personeelskosten ....................   ...............-59  .............-155  .............-379  .............-316  .............. -30  ............... -73  .................  .............-147  .............-347  ...............-98  .............-230  ..................................................................   ............. -713  ......... -1.121 
Provisie en winstdeling herverzekeraar .........   ...........2.974  ...........2.721  .........31.352  ...........9.594  ...........2.570  ............2.203  .................  ...........5.761  ...........5.209  .......... 4.807  ...........4.006  ..................................................................   ......... 47.464  ........ 23.733
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------  ----------------  -----------------  -------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------------------------------------------   ---------------  ---------------- 
..................................................................   ..........-6.722  ..........-6.363  ...........-4.917  ...........-4.678  ..............-863  ..............-828  .................   .........-13.685  ........ -13.062  ........-14.457  ........-11.938  ....................................................................   ........-40.644  ........ -36.869 

----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------  ----------------  -----------------  -------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------------------------------------------   ---------------  ---------------- 
Resultaat technische rekening 
schadeverzekering .....................................   ............2.637  ...........2.350  ...........3.051  ............2.296  ..............225  ...............137  .................  ...........6.907  ...........6.039  .......... 2.119  .......... 1.630  ..................................................................   ......... 14.939  ........ 12.452
----------------------------------------------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------  ----------------  -----------------  -------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------------------------------------------   ---------------  ---------------- 
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Statutaire winstbestemmingsregeling

Artikel 29
Lid 1: De winst staat ter vrije beschikking van de algemene 

vergadering, met dien verstande, dat bij uitkering van 
winst aan de aandeelhouders de uitkeringen plaats-
vinden naar rato van het geplaatste kapitaal.

Lid 2: De vennootschap kan aan de aandeelhouders 
slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen 
vermogen groter is dan het gestorte en opge-
vraagde deel van het kapitaal vermeerderd met 
de reserves die krachtens de wet moeten worden 
aangehouden.

Lid 3: Uitkering van winst geschiedt na vaststelling van de 
jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

Voorstel tot bestemming van de winst 

De directie stelt voor de winst over 2006 ad € 12.492.295 in 
zijn geheel toe te voegen aan de algemene reserve. Dit voorstel 
is in de jaarrekening 2006 verwerkt.

Hoogeveen, 28 februari 2007

Directie:
drs. Rob Kamphuis
Algemeen directeur
drs. Gert Jan Westerman MBA
Directeur

Raad van commisarissen:
drs. René Verstraeten
prof. dr. Ir. Jo van Engelen
drs. John van Baardwijk

Overige 
gegevens

*10 Verdiende premies eigen rekening 
De premies komen nagenoeg geheel voort uit verzekerings-
overeenkomsten geboekt vanuit Nederland.

*11 Bedrijfskosten  
De acquisitiekosten hebben in haar geheel betrekking op 
afgestane provisies.

*12 Aan niet-technische rekening toegerekende opbrengst 
uit beleggingen.
Dit betreft nagenoeg geheel het interestbestanddeel dat is 
toegerekend aan het eigen vermogen.

Werknemers 
De vennootschap heeft geen personeel in dienst.

Bestuurders en commissarissen
De directie heeft gedurende 2006 geen bezoldiging genoten. 
Voor bezoldiging van commissarissen wordt verwezen naar 
hetgeen hierover vermeld is in de jaarrekening van Unigarant.
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De raad van commissarissen van Unigarant en UVM heeft 
zich bezig gehouden met het functioneren en het beoor-
delen van de directie van de vennootschappen.

De raad van commissarissen is in 2006 vier keer bijeen 
geweest. Daarbij werd onder andere aandacht besteed aan 
de strategische ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt, de 
begroting, de raming en de operationele gang van zaken. 
Verder zijn er onderwerpen aan de orde gekomen die te 
maken hebben met ICT, zoals een groot project dat de ver-
nieuwbouw van de automatisering begeleidt, en het opzet-
ten van een eigen expertisedienst.
Daarnaast heeft de raad overleg gevoerd met de onder-
nemingsraad. Hierin is met name aandacht besteed aan de 
organisatie-ontwikkelingen binnen het concern.

De door de directie opgestelde en door ons vastgestelde 
jaarrekeningen en verslagen hebben wij voorgelegd aan de 
aandeelhouder. De nettowinst voor belastingen van Unigarant 
kwam in 2006 uit op € 13,4 miljoen en van UVM Verzekerings-
maatschappij op € 17,4 miljoen. De jaarrekeningen 2006 wer-
den goedgekeurd en de resultaatsbestemming werd conform 
het voorstel vastgelegd. De winst van Unigarant is in de vorm 
van dividend uitgekeerd aan de aandeelhouder. De winst van 
UVM is toegevoegd aan de algemene reserve.
De jaarrekeningen zijn gecontroleerd door Ernst & Young 
Accountants en van een goedkeurende verklaring voorzien.

De raad is tevreden over de resultaten. Er is sprake van een 
gezonde groei, waarbij het financiële resultaat zich wederom 
bijzonder goed heeft ontwikkeld. De raad spreekt haar waar-
dering uit over het bereikte resultaat en de grote inzet van de 
directie en medewerkers. 

Hoogeveen, 28 februari 2007
De raad van commissarissen

Functies en nevenfuncties

drs. René Verstraeten
Functie
Plaatsvervangend hoofddirecteur ANWB bv 
(t/m 1-9-2006)

Nevenfuncties
President-commissaris Unigarant nv / 
UVM Verzekeringsmaatschappij nv
President-commissaris KNAC Services bv (t/m 1-9-2006)
President-commissaris ANWB Reizen bv (t/m 1-9-2006)
Directeur ANWB Test- en Trainingscentrum Beheer bv 
(t/m 1-9-2006)
Lid raad van toezicht Calamiteitenfonds (t/m 1-9-2006)
Lid raad van toezicht VIA Tankstations (t/m 1-9-2006)
Lid raad van advies ORMIT bv 
Lid Supervisory Board ERTICO S.A. (t/m 1-9-2006)
Voorzitter Stichting ANWB Golf 
Bestuurslid van Stichting Preferente Aandelen KAS BANK 
(per 1-7-2006)

prof. dr. Ir. Jo van Engelen
Functie
Lid van de hoofddirectie ANWB bv
Hoogleraar Business Development, faculteit Bedrijfskunde 
Rijksuniversiteit Groningen
 
Nevenfuncties
Voorzitter raad van commissarissen Telstar Trading bv
Voorzitter raad van commissarissen Reis- en Rechtshulp nv
Lid raad van commissarissen Unigarant nv / 
UVM Verzekeringsmaatschappij nv
Lid raad van commissarissen Ordina nv
Lid raad van commissarissen AMIS bv
Lid bestuur ICS Research School (Interuniversity Centre for 
Social Sciens and Theory and Methology)
Lid bestuur Drents Museum

drs. John van Baardwijk
Functie
Algemeen directeur ComtechDDS Holding bv

Nevenfunctie
Lid raad van commissarissen Unigarant nv / 
UVM Verzekeringsmaatschappij nv

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2006 van 
UVM Verzekeringsmaatschappij nv te Hoogeveen bestaande 
uit de balans per 31 december 2006 en de winst-en-verliesre-
kening over 2006 met de toelichting gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor 
het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het 
resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het 
opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met 
Titel 9 Boek 2 BW. Deze verantwoordelijkheid omvat onder 
meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een 
intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van 
en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en 
resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en 
toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het maken van schattingen die onder de 
gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over 
de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze 
controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. 
Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor 
ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze 
controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een rede-
lijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening 
geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter ver-
krijging van controle-informatie over de bedragen en de toe-
lichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren 
werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvor-
ming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling 
van de risico’s van afwijkingen van materieel belang als gevolg 
van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in 
aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven 
in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne 
beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te 
kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de 
gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel 

hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne 
beheersingssysteem van de vennootschap. Tevens omvat een 
controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid 
van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving 
en van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de 
vennootschap heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het 
algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-infor-
matie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld 
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 
UVM Verzekeringsmaatschappij nv per 31 december 2006 
en van het resultaat over 2006 in overeenstemming met Titel 
9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende andere wettelijke voor-
schriften en/of voorschriften van regelgevende 
instanties
Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 
2:393 lid 5 onder e BW melden wij dat het jaarverslag, voor 
zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaar-
rekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Den Haag, 28 februari 2007

Ernst & Young Accountants
namens deze

A.F.J. van Overmeire RA

Accountants-
verklaring

—48
Accountantsverklaring

UVM Verzekeringsmaatschapij nv
Financieel jaarverslag 2006



Colofon
—51
Colofon

Unigarant nv en UVM nv
Financieel jaarverslag 2006

Het Financieel jaarverslag 2006 is een uitgave van 
Unigarant nv en UVM Verzekeringsmaatschappij nv

Redactie....................................................Marco de Bruine
Concept en vormgeving..................Locomotive, Amsterdam
Fotografie..................................................................J.A.N.
Druk..........................................De Borrias Groep, Kampen
Oplage......................................................750 exemplaren

—50
UVM Verzekeringsmaatschapij nv

Unigarant nv en UVM nv
Financieel jaarverslag 2006



Schutstraat 120
7901 EH Hoogeveen
Postbus 50.000
7900 RP Hoogeveen

Telefoon: 0528 - 29 99 99
E-mail: info@unigarant.nl
Internet: www.unigarant.nl


