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In de ledenraadsvergadering, gehouden op 2 mei 
2007, zijn de volgende besluiten genomen:

•  De jaarrekening over het boekjaar 2006 is 
goedgekeurd en het resultaat is aan de vrije 
reserves toegevoegd.

•  Decharge is verleend aan het bestuur over het 
boekjaar 2006.

•  De statutenwijziging van de Leeuwarder 
Onderlinge is goedgekeurd.

•  Mevrouw H.A.M. Adema-Hoyer en de heren 
B.P.S. de Boer, U. Dijkstra en P. Riedstra zijn 
benoemd tot commissaris.

•  De heer S. Dol is benoemd tot voorzitter van de 
Raad van Bestuur.

•  De heer B.P. Posthumus is benoemd tot lid van 
de Raad van Bestuur.

In het verslagjaar heeft de Raad van Commissarissen 
regelmatig overleg gevoerd met de Raad van Bestuur. 
De belangrijkste onderwerpen die aan de orde kwamen, 
waren de nieuwe bestuursstructuur en de gewijzigde 
statuten van de Leeuwarder Onderlinge alsmede 
de gebruikelijke onderwerpen als het strategisch 
beleid, de begroting, de marktontwikkelingen en 
het jaarverslag. Eveneens werd gesproken over het 
herverzekeringsbeleid en het beleggingsbeleid.

In overeenstemming met artikel 16 van de statuten 
bieden wij u hierbij de door de Raad van Bestuur 
opgemaakte jaarrekening en het jaarverslag van het 
boekjaar 2007 aan. De jaarrekening, die door Deloitte 
Accountants BV is gecontroleerd en voorzien is van 
een goedkeurende verklaring is door de Raad van 
Commissarissen in zijn vergadering van 23 april 2008, 
na bespreking met de Raad van Bestuur en de externe 
registeraccountant, goedgekeurd. 

De voorgestelde resultaatbestemming is opgenomen 
in dit verslag.

Wij stellen u voor in de op 14 mei 2008 te houden 
ledenraadsvergadering de jaarrekening vast te stellen.

De Raad van Commissarissen spreekt zijn waardering 
uit over de grote inzet in het verslagjaar van de leiding 
en alle medewerkers. Deze inzet en betrokkenheid 
zijn bepalend voor het succes van onze maatschappij. 

De heer mr. P. Riedstra, 
voorzitter Raad van Commissarissen

Mevrouw mr. H.A.M. Adema-Hoyer, 
commissaris

De heer ing. B.P.S. de Boer,
commissaris

De heer U. Dijkstra, 
commissaris
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I. Jaarstukken

Bericht van de Raad van Commissarissen



Algemeen

De juridische wijziging van de structuur van de 
Leeuwarder Onderlinge is in het verslagjaar geheel 
geëffectueerd. Met de benoeming van de heer 
S. Dol tot voorzitter van de Raad van Bestuur en de 
heer B.P. Posthumus tot lid van de Raad van Bestuur 
is de tweehoofdige leiding van onze maatschappij 
gerealiseerd. De verschillende taken en bevoegdheden 
zijn onderling verdeeld.

Het premie-inkomen bleef in het afgelopen 
boekjaar nagenoeg gelijk. Door middel van een 
volmachtovereenkomst voeren wij nu onder eigen 
label een verkeerspakket waarbij de autoverzekering 
het belangrijkste onderdeel is. Samen met het 
recreatiepakket waarin de watersport-, de caravan- 
en de doorlopende reisverzekering worden onder-
gebracht, voert de Leeuwarder Onderlinge nu 
bijna alle particuliere schadeverzekeringsproducten. 
Dit realiseren wij als risicodrager of als gevol-
machtigde.

Economische ontwikkelingen

De Nederlandse economie is in 2007 met 3,5% 
gegroeid. Dit is de hoogste groei na 2000. In 2006 
groeide de Nederlandse economie met 3%. 
De vooruitzichten voor 2008 zijn minder gunstig.

De uitvoer leverde in 2007 opnieuw een belangrijke 
bijdrage aan de economische groei, maar ook de 
investeringen en de consumptie van huishoudens 
droegen hieraan substantieel bij. De bouw en de 
commerciële dienstverleners lieten een boven-
gemiddelde groei zien. In 2007 was het volume van 
de uitvoer van goederen en diensten 6,4% hoger dan 
in 2006.

De Nederlandse infl atie is op jaarbasis toegenomen 
tot 1,9%. De infl atie was in 2006 nog 1,1%. 
De Nederlandse infl atie ligt nog steeds ver onder de 
infl atie van de eurozone.

Het jaargemiddelde van de werkeloosheid is al twee 
jaar achtereen fl ink gedaald. Afgelopen jaar daalde de 
werkeloosheid met 70.000 naar 344.000 personen. 
Het aantal werklozen ligt in 2007 echter nog ruim 
boven het laagste aantal van 252.000 personen in 
2001.

De Nederlandse schadeverzekeringsmarkt

De winstgevendheid van de Nederlandse schade-
verzekeringsmarkt daalde in het boekjaar 2007. Door 
toenemende concurrentie staan de premieniveaus 
onder druk, vooral in de branches brand en 

motorrijtuigen. De winterstorm Kyrill van 18 januari 
2007 had een grote impact op de resultaten. Voor de 
meeste verzekeraars viel deze schade geheel binnen 
het eigen behoud. In 2007 deden zich 108 branden 
voor met een schade van 1 miljoen of meer. Dat zijn 
er 29 (36,7%) meer dan de 79 miljoenenbranden in 
2006. De 108 branden zorgden voor een schadelast 
van ca 450 miljoen euro. Dit is 53% meer dan de 293 
miljoen euro in 2006. Het boekjaar 2007 zal voor de 
Nederlandse schadeverzekeraar een jaar zijn met 
matige resultaten.

Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen UA

Het resultaat van de Leeuwarder Onderlinge in 
het 158e boekjaar werd afgesloten met een winst, 
exclusief aandeel van derden, van € 1.460.000,-- voor 
belastingen. De winst werd positief beïnvloed door 
de opbrengsten van de beleggingen en door een 
boekwinst bij een deelneming. Naast de min of meer 
gebruikelijke schaden werden wij eveneens getroffen 
door de stormschade Kyrill van 18 januari 2007. 
De stormschade viel grotendeels binnen het eigen 
behoud van onze maatschappij. Het bruto schade-
bedrag storm bedroeg in 2007 € 755.000,-- waarvan 
€ 669.000,-- voor rekening van de Leeuwarder 
Onderlinge. De totale schade bedroeg € 2.375.000,--. 
Het premie-inkomen was nagenoeg gelijk aan dat van 
2006 namelijk ruim € 5.500.000,--.
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Branche brand:
De totale schade binnen de branche brand bedroeg 
€ 2.107.000,--. De grootste brandschade in het 
afgelopen boekjaar bedroeg € 210.000,-- welke 
geheel voor eigen rekening bleef. De eerder genoemde 
winterstorm Kyrill veroorzaakte een schadebedrag 
van € 605.000,-- welke bijna geheel voor rekening 
van de Leeuwarder Onderlinge bleef.
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Jaarverslag van de Raad van Bestuur



Beleggingen

In de beleggingsportefeuille werden enkele 
wijzigingen aangebracht. In de obligatieportefeuille 
vonden enkele mutaties plaats. Het belegde 
vermogen in obligaties bedroeg per ultimo 2007 
€ 2.062.000,--. De obligaties zijn gewaardeerd op de 
actuele  waarde. Het gemiddelde rendement op de 
obligatieportefeuille bedroeg 5%. De waardering van 
de aandelenportefeuille geschiedde naar beurskoers 
per 31 december 2007. De waarde van de 
aandelenportefeuille daalde als gevolg van het slechte 
beursklimaat met € 612.000,-- naar € 9.469.000,--.
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Deelnemingen

Het resultaat van Leon Re AG was voor het 
tweede achtereenvolgende jaar matig. De eerder 
gememoreerde winterstorm Kyrill was hiervan de 
oorzaak. Leon Vastgoed BV presteerde naar ver-
wachting. Leon Holding BV participeert in Assurantie 
Kompas BV en is partieel de verstrekker van vreemd 
vermogen aan deze BV. Door een fusie tussen 
Assurantiekantoor De Jong en Assurantie Kompas BV 
is de participatie in de nieuwe onderneming verlaagd 
tot 22%. De fi nanciering van de nieuwe onderneming 
wordt gedeeltelijk door Leon Holding BV verstrekt. 

Solvabiliteit

Het bedrag waarover onze maatschappij wettelijk moet 
beschikken bedraagt € 3.200.000,--. Wij achten een 
solvabiliteitsmarge van 200% van de vereiste solvabiliteit 

Branche aansprakelijkheid:
Het bruto vastgestelde schadebedrag in deze branche 
daalde naar € 146.000,--. De schaderatio daalde met 
4 procentpunten naar 52. Dit is een goed resultaat in 
deze branche.

Branche ongevallen:
In het boekjaar 2007 bleef deze branche nagenoeg 
schadevrij. 

Branche rechtsbijstand:
In de branche rechtsbijstand bedroeg de schaderatio 
63% wat overeenkomt met een schadebedrag van 
€ 15.000,--.

Overige branches:
Het vastgestelde schadebedrag in de branche 
motorrijtuigen bedroeg € 86.000,-- en in de branche 
transport € 20.000,--. De schaderatio’s bedroegen 
respectievelijk 65% en 43%.

Herverzekering

De herverzekeringsstructuur en -capaciteit bleven 
in het boekjaar 2007 ongewijzigd. De brand 
herverzekeringscontracten zijn non proportioneel 
en overige contracten proportioneel. De herver-
zekeringscontracten met Leon Re AG werden 
gecontinueerd.

Kosten

De kosten stegen met € 51.000,-- naar 
€ 2.564.000,--. 

De omzet

De omzet bestaande uit bruto premie-inkomsten, 
de beleggingsopbrengsten en de opbrengsten uit de 
overige activiteiten bedroeg € 7.051.000,--.
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kunnen deze mutaties geautomatiseerd worden 
verwerkt. 

In de eerste drie maanden van het nieuwe boekjaar 
hebben zich geen ontwikkelingen voorgedaan die hier 
moeten worden vermeld. 

Leeuwarden, 23 april 2008 

S. Dol, voorzitter Raad van Bestuur
B.P. Posthumus, lid Raad van Bestuur

minimaal noodzakelijk. De aanwezige solvabiliteit bij 
onze maatschappij bedroeg per 31 december 2007 
€ 13.591.000,--. Wij voldoen hiermee ruimschoots 
aan de noodzakelijk geachte solvabiliteit. In 2012 
wordt een nieuw toezichtkader voor verzekeraars 
ingevoerd: Solvency II. Dit nieuwe toezichtkader 
beoogt vooral de kapitaaleisen beter af te stemmen 
op de risico’s waaraan verzekeraars blootstaan. Daarbij 
wordt uitgegaan van marktwaardering voor de gehele 
balans. Het effect hiervan is dat hogere kapitaaleisen 
zullen worden gesteld. 

Resultaat

Het uiteindelijke resultaat na belastingen over het 
boekjaar 2007 bedroeg € 1.453.000,-- en werd 
vooruitlopend op de defi nitieve vaststelling van de 
jaarrekening naar het eigen vermogen overgeboekt. 
Het eigen vermogen steeg met € 987.000,-- naar 
€ 15.655.000,--.

Personeel

Wij willen onze medewerkers dank zeggen voor 
de toewijding en de inzet waarmee zij hun taak 
hebben verricht. Deze inzet en betrokkenheid van de 
medewerkers zijn bepalend voor het succes van onze 
maatschappij. Gemiddeld was het aantal medewerkers 
34. In het komende jaar verwachten wij dat het aantal 
medewerkers niet zal wijzigen. 

Vooruitzichten 

Wij verwachten voor het boekjaar 2008 een gematigde 
groei van het premie-inkomen te kunnen realiseren 
in alle branches. De volmachttekening voor ons 
verkeerspakket loopt naar tevredenheid zowel qua 
resultaat alsook ten aanzien van de premiegroei. In dit 
boekjaar zal de provinciale autoportefeuille grotendeels 
worden opgenomen in het verkeerspakket.

De eerste polissen in ons recreatiepakket, bestaande 
uit de watersport-, de caravan- en de doorlopende 
reisverzekering zijn inmiddels gesloten. Nu wij 
het gehele particuliere schadeverzekeringspakket 
kunnen aanbieden, verwachten wij veel van de cross 
sellingmogelijkheden. 

In dit boekjaar zal verder worden geïnvesteerd in 
de automatiseringssystemen. Het elektronisch zaken 
doen zal een meer vooraanstaande positie innemen. 
Onze website zal worden verbeterd. Hierdoor zal het 
gemakkelijker worden om elektronisch wijzigingen en 
aanvragen te behandelen.

De met ons samenwerkende tussenpersonen 
hebben inzage in hun portefeuille bij de Leeuwarder 
Onderlinge. Nieuwe aanvragen en wijzigingen op 
bestaande polissen kunnen elektronisch worden 
verwerkt. Binnen de vooraf vastgestelde grenzen 
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31.12.2007 31.12.2006

Actief € €

Beleggingen 1

Terreinen en gebouwen:

Overige terreinen en gebouwen 2.374.743 2.376.535

2.374.743 2.376.535

Overige deelnemingen 6.494 -

Overige fi nanciële beleggingen:

Aandelen 9.469.194 10.081.414

Obligaties e.d. 2.061.831 1.656.655

Hypothecaire leningen u/g 423.150 426.769

Deposito’s bij kredietinstellingen 707.692 1.061.720

12.661.867 13.226.558

Latente belastingen 288.458 -

15.331.562 15.603.093

Vorderingen

Vorderingen uit directe verzekering op:

  Verzekeringnemers 2 125.884 120.486

  Tussenpersonen 24.590 33.113

  Verzekeringsmaatschappijen 14.709 38.644

Herverzekeraars 139.328 482.514

Overige vorderingen 117 166

Belastingen en sociale lasten 3 65.739 39.078

Participanten 33.906 404.273 31.250 745.251

Overige activa

Materiële vaste activa 4 2.177.632 2.367.638

Liquide middelen 5 2.021.185 4.198.817 2.429.363 4.797.001

Overlopende activa

Lopende rente en huur 82.287 96.166

Overlopende acquisitiekosten 97.043 84.852

Overige overlopende activa 2.140.653 2.319.983 48.303 229.321

22.254.635 21.374.666

II. Jaarrekening

Geconsolideerde balans per 31 december 2007 (na resultaatbestemming)

De bij de rubrieken vermelde nummers verwijzen naar de toelichting.
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31.12.2007 31.12.2006

Passief € €

Groepsvermogen 15.835.686 15.568.707

Aandeel derden -181.179 15.654.507 -901.203 14.667.504

Technische voorzieningen

Voor niet verdiende premies: 6

Bruto 390.685 381.008

Herverzekeringsdeel -26.949 -30.347

363.736 350.661

Voor te betalen schade: 7

Bruto 1.760.460 2.779.310

Herverzekeringsdeel -693.006 -1.142.075

1.067.454 1.637.235

1.431.190 1.987.896

Voorzieningen

Belastingen 8 2.838.244 3.043.120

Overige 9 1.378.451 4.216.695 415.675 3.458.795

Schulden

Schulden uit directe verzekeringen:

  Verzekeringsmaatschappijen 43.174 72.200

  Tussenpersonen 203.974 365.224

  Verzekeringnemers 11.053 21.835

Herverzekeraars 66.103 81.388

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 92.439 75.965

Participanten 59.200 65.756

Overige schulden 10 475.445 951.388 576.543 1.258.911

Overlopende passiva 855 1.560

22.254.635 21.374.666
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2007 2006

Technische rekening € €

schadeverzekering

Verdiende premies eigen rekening

Brutopremies 5.538.861 5.712.614

Herverzekeringspremies -1.459.442 -1.431.349

4.079.419 4.281.265

Wijziging technische voorzieningen

niet-verdiende premies:

Bruto -9.676 -95.311

Aandeel herverzekeraars -3.398 -5.205

-13.074 -100.516

4.066.345 4.180.749

Van niet-technische rekening toege-

rekende opbrengst uit beleggingen 167.717 268.611

Schaden eigen rekening

Brutoschaden 3.383.949 2.236.015

Aandeel herverzekeraars -641.413 -871.263

2.742.536 1.364.752

Wijziging voorziening te betalen schaden:

Bruto -1.018.850 784.411

Aandeel herverzekeraars 449.069 134.424

-569.781 918.835

2.172.755 2.283.587

2.061.307 2.165.773

Bedrijfskosten

Acquisitiekosten 1.294.296 1.318.540

Wijziging overlopende acquisitiekosten -12.192 -32.242

1.282.104 1.286.298

Beheers- en personeelskosten en af-

schrijvingen materiële vaste activa 11 1.438.068 1.369.771

Commissie en winstdelingen

ontvangen van herverzekeraar -156.628 2.563.544 -143.537 2.512.532

Resultaat technische rekening

schadeverzekering -502.237  -346.759

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2007

De bij de rubrieken vermelde nummers verwijzen naar de toelichting.
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2007 2006

€ €

Niet technische rekening

Resultaat technische rekening

schadeverzekering -502.237 -346.759

Opbrengsten uit beleggingen 12

Terreinen en gebouwen 150.156 151.880

Overige beleggingen en waarde-

veranderingen van beleggingen 444.304 468.124

Gerealiseerde winst op beleggingen 2.262.322 2.856.782 708.915 1.328.919

Beleggingslasten

Beheerskosten en rentelasten 12 -167.291 -290.850

Overige niet technisch resultaat

Overige niet technische baten 1.077.945 1.196.241

Beheers- en personeelskosten -926.778 151.167 -868.650 327.591

Toegerekende opbrengst uit

beleggingen overgeboekt naar

technische rekening -167.717 -268.611

Resultaat uit gewone bedrijfsuit-

oefening voor belastingen 2.170.704 750.290

Belastingen resultaat uit gewone

bedrijfsuitoefening 13 -7.749 -155.454

Resultaat uit gewone bedrijfsuit-

oefening na belastingen 2.162.955 594.836

Waarvan aandeel derden -710.345 -70.389

Resultaat toekomend aan de 

rechtspersoon 1.452.610 665.225
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2007 2006

€ 000 € 000
Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat voor belastingen 2.171 750
Directe belastingen -93 -
Mutatie technische voorziening -557 456
Mutatie voorzieningen -12 249
Afschrijving bedrijfsmiddelen 266 327
Mutatie kortlopende schulden en 
overlopende passiva -309 -216
Overlopende acquisitiekosten -12 -32
Ongerealiseerde koersresultaten 80 -42
Mutatie vorderingen en overlopende activa -1.738 -454

Totaal kasstroom uit operationele -204 1.038
activiteiten

Kasstroom uit investerings- en
beleggingsactiviteiten
Investeringen en aankopen:
    Beleggingen in terreinen en gebouwen - -388
    Beleggingen in aandelen en obligaties -723 -939
    Beleggingen in groepsmaatschappijen* - -32
    Overige beleggingen -6 -
    Materiële vaste activa -220 -493
Desinvesteringen, afl ossingen en verkopen:
    Beleggingen in terreinen en gebouwen - 521
    Beleggingen in aandelen en obligaties 241 374
    Overige beleggingen 358 296
    Reclassifi catie deposito’s onder liquide          
    middelen - 1.132
    Materiële vaste activa 146 -

Totaal kasstroom uit investerings- -204 471
en beleggingsactiviteiten

Kasstroom uit fi nancieringsactiviteiten - -
Totaal kasstroom uit                      - -
fi nancieringsactiviteiten

Mutatie in liquide middelen -408 1.509

Liquide middelen 1 januari 2.429 920
Liquide middelen 31 december 2.021 2.429

Mutatie in liquide middelen -408 1.509

*   Betreft een toename in de activa doordat Assurantie Kompas B.V. in het boekjaar 2006 integraal is opgenomen in de consolidatie en in 
het boekjaar 2005 proportioneel.

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2007
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Algemeen

Activiteiten

Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A.: 
- het sluiten van schadeverzekeringen;

Leon Ré AG: 
-  het optreden als herverzekeringsmaatschappij ten 

behoeve van Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen 
U.A.;

Leon Vastgoed B.V.: 
-  het exploiteren van het kantoorgebouw van de 

Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A.;

Leon Holding B.V.: 
-  het deelnemen in brancheverwante activi teiten.

Groepsverhoudingen

Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A. staat aan 
het hoofd van een groep rechtspersonen.  Een over-
zicht van de gegevens vereist op grond van de artikelen 
2:379 en 2:414 BW is onderstaand opgenomen:

Geconsolideerde maatschappijen:
Naam Statutaire Aandeel in
 zetel het geplaatste
  kapitaal 

Leon Holding B.V Leeuwarden 100% 
   Assurantie
  Kompas B.V.
   (Middellijk) Bolsward 65%
Leon Vastgoed B.V. Leeuwarden 100% 
Leon Re AG Zug (Zwitserland) 100%

Grondslagen voor de consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening van Leeuwarder 
Onderlinge Verzekeringen U.A. zijn de fi nanciële 
gegevens verwerkt van de tot de groep behorende 
maatschappijen. De geconsolideerde jaarrekening is 
opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de 
waardering en de resultaatbepaling van Leeuwarder 
Onderlinge Verzekeringen U.A.

De fi nanciële gegevens van de groepsmaatschappijen 
en de andere in de consolidatie meegenomen 
rechtspersonen en vennootschappen zijn volledig 
in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen 
onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en 
transacties. Belangen van derden in het vermogen 
en in het resultaat van groepsmaatschappijen zijn 
afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot 
uitdrukking gebracht.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 

De resultaten van nieuw verworven groeps-
maatschappijen en de andere in de consolidatie 
meegenomen rechtspersonen en vennootschappen 
worden geconsolideerd vanaf de overnamedatum. 
Op die datum worden de activa, voorzieningen en 
schulden gewaardeerd tegen de reële waarden. 
De betaalde goodwill wordt geactiveerd en 
afgeschreven over de economische levensduur. 
De resultaten van afgestoten deelnemingen worden 
in de consolidatie verwerkt tot het tijdstip waarop de 
groepsband wordt verbroken.

Algemene grondslagen voor de opstelling van 
de geconsolideerde jaarrekening

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld volgens 
de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De waardering van activa en passiva en de bepaling 
van het resultaat vinden plaats op basis van historische 
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de 
specifi eke balanspost anders wordt vermeld, worden 
de activa en passiva opgenomen tegen nominale 
waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar 
waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum 
zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen 
die hun oorsprong vinden voor het einde van het 
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Stelselwijziging

Op basis van de gewijzigde regelgeving (RJ 271) 
classifi ceert de pensioenregeling bij de Leeuwarder 
Onderlinge Verzekeringen U.A. als een toegezegde 
pensioenregeling.

Op basis van actuariële berekeningen resulteert 
dit per 1 januari 2007 in een berekend tekort van  
€ 974.867. Dit tekort is direct in mindering gebracht 
van het eigen vermogen op 1 januari 2007 waarbij 
rekening is gehouden met een belastinglatentie ad 
€ 248.591. De vergelijkende cijfers zijn niet aan-
gepast.

Stelselwijziging 2006

Overeenkomstig gewijzigde regelgeving wordt vanaf 
het boekjaar 2006 rekening gehouden met een 
voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. 
Dit heeft geresulteerd in een voorziening per 
31 december 2006 van € 18.640. Deze voorziening 
is gevormd ten laste van het resultaat over 2006. 
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Hypothecaire leningen
Alle hypothecaire leningen worden opgenomen tegen 
nominale waarde, eventueel onder aftrek van een 
voorziening voor oninbaarheid, bepaald op basis van 
individuele beoordeling.

Deposito’s bij kredietinstellingen
Alle deposito’s bij kredietinstellingen worden opge-
nomen tegen nominale waarde, eventueel onder 
aftrek van een voorziening voor oninbaarheid, bepaald 
op basis van individuele beoordeling.

Latente belastingen
Deze vordering heeft betrekking op de in de toekomst 
te verrekenen belastingen over het verschil tussen de 
waardering in de jaarrekening en de fi scale waardering 
van de pensioenvoorziening. De actieve latentie wordt 
berekend tegen 25,5%.

Vorderingen
Vorderingen op derden worden opgenomen tegen 
nominale waarde, zonodig onder aftrek van een 
voorziening wegens oninbaarheid. De voorzieningen 
worden bepaald op basis van individuele beoordeling 
van de posten. De vorderingen inzake premies worden 
genomen op het moment van de polisdatum.

Overige activa
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op 
verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere 
waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 
gebaseerd op de geschatte economische levensduur 
en worden berekend op basis van een vast percentage 
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een 
eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf 
het moment van ingebruikneming. Op terreinen 
wordt niet afgeschreven.

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

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

De netto-impact op het resultaat en vermogen over 
2006 van deze stelselwijziging bedraagt € 18.640.

Omrekening van vreemde valuta’s

Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde 
valuta’s worden omgerekend tegen de koers per 
balansdatum.Transacties in vreemde valuta’s gedurende 
de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt 
tegen de koers van afwikkeling. De uit de omrekening 
per balansdatum voortvloeiende koersverschillen 
worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.

De buitenlandse groepsmaatschappijen en niet-gecon-
solideerde deelnemingen kwalifi ceren als zelfstandige 
buitenlandse eenheden. Voor de omrekening van de 
jaarrekening van deze buitenlandse eenheden wordt 
de koers op balansdatum gehanteerd voor de balans-
posten en de gemiddelde koers voor de posten van de 
winst- en verliesrekening. De omrekeningsverschillen 
die  op treden, worden rechtstreeks ten gunste of ten 
laste van het groepsvermogen gebracht.

Grondslagen voor de waardering van activa 
en passiva

Beleggingen
De beleggingen in terreinen en gebouwen, aandelen en 
obligaties worden gewaardeerd tegen actuele waarde. 
De waardevermeerderingen worden opgenomen in 
de herwaarderingsreserve rekening houdend met 
belastinglatenties. Deze worden opgenomen in de 
voorziening voor latente belastingverplichtingen.

De bepaling van de actuele waarde is voor de diverse 
categorieën activa als volgt:

Terreinen en gebouwen
Vrijwillige onderhandse verkoopwaarde in verhuurde 
of verpachte staat. Deze waarde wordt getaxeerd 
door een onafhankelijk deskundige. Deze taxaties 
vinden periodiek plaats.

Bij renovatie van of vernieuwingen aan belegde 
o n roeren de goederen worden de aan deze 
onroerende goederen aangebrachte verbeteringen 
geactiveerd, indien de verbeteringen een hogere 
rendementswaarde met zich meebrengen. De acti-
vering is begrensd tot maximaal het bedrag van de 
taxatiewaarde na renovatie of vernieuwing minus 
het bedrag van de taxatiewaarde vóór renovatie of 
vernieuwing.

Aandelen
Courante aandelen worden gewaardeerd tegen 
beurs waarde.

Obligaties
Obligaties worden gewaardeerd tegen beurswaarde. 
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Jubileumuitkeringen
De verplichting voor uitgestelde personeelsbeloningen/
jubileumuitkeringen wordt jaarlijks op balansdatum 
berekend. De berekening vindt plaats op basis van 
actuariële grondslagen.

Grondslagen voor de bepaling van het resul-
taat

Baten en lasten worden toegerekend aan het 
jaar waarop zij betrekking hebben. Kosten en
schaden worden in acht genomen zodra zij kunnen 
worden geconstateerd.

Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij 
op balansdatum zijn verwezenlijkt. 

Nog niet vastgestelde schaden worden voor het 
geschatte schadebedrag opgenomen. Onder geboekte 
premies worden verstaan de polispremies na aftrek 
van storni. 

Keuzedividenden in de vorm van aandelen worden 
voor het zogenoemde gemiste contante dividend 
opgenomen. De resultaten uit beleggingen worden 
voor zover het betreft de opbrengsten verantwoord 
onder “opbrengst beleggingen”. Niet gerealiseerde 
vermogenswinsten of -verliezen worden toegevoegd 
of onttrokken aan de herwaarderingsreserve.

Bij toevoegingen aan de herwaarderingsreserve 
wordt eerst een bedrag afgezonderd voor latente 
belastingen. De gerealiseerde herwaarderingen 
worden verantwoord in de winst- en verliesrekening 
onder “gerealiseerde winst op beleggingen”. 

De toerekeningen van de niet technische rekening 
naar de technische rekening en omgekeerd wordt 
bepaald naar werkelijke kosten.

Belastingen worden berekend over het resultaat over 
het boekjaar, rekening houdend met fi scale faciliteiten. 
De berekeningen geschieden tegen het nominale 
tarief.

Bedrijfstechnische gegevens

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

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

de lopende contracten en wordt op de balans in 
mindering gebracht op de technische voorziening. 

Daarnaast is in de reserve rekening gehouden met 
de interne afwikkelingskosten die met deze schaden 
samenhangen.

Voorzieningen
Toegezegde pensioenrechten
Pensioenvoorziening
De Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A. 
kent een toegezegd-pensioenregeling. Onder deze 
regeling wordt een regeling verstaan waarbij aan de 
werknemers een pensioen wordt toegezegd, waar de 
hoogte afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. 
De in de balans opgenomen pensioenvoorziening is 
de contante waarde van de pensioenaanspraken uit 
hoofde van de toegezegd-pensioenregeling onder 
aftrek van de reële waarde van de fondsbeleggingen. 
Hiermee wordt verrekend de niet verwerkte actua-
riële winsten en verliezen en nog niet opgenomen 
pensioenkosten van verstreken diensttijd. Jaarlijks 
wordt de pensioenvoorziening berekend door 
onafhankelijke actuarissen met gebruik van de 
actuariële methode die bekend staat als de “Projected 
Unit Credit”-methode. De contante waarde van 
de verplichting wordt berekend door het contant 
maken van de geschatte toekomstige kasstromen. 
Hierbij wordt uitgegaan van rentetarieven die gelden 
voor hoge-kwaliteit-ondernemingsobligaties die een 
looptijd hebben die ongeveer gelijk is aan de looptijd 
van de gerelateerde pensioenverplichting. Actuariële 
winsten en verliezen die het gevolg zijn van wijzigingen 
in actuariële veronderstellingen die uitkomen boven 
10% van de hoogte van de pensioenaanspraken en de 
reële waarde van de fondsbeleggingen per het begin 
van het boekjaar, worden ten gunste of ten laste van 
de winst- en verliesrekening gebracht gedurende de 
verwachte gemiddelde toekomstige dienstjaren van 
de desbetreffende werknemers.

Latente belastingen
De latente belastingen worden berekend over de 
verschillen tussen de boekwaarde volgens de balans 
en de fi scale boekwaarde van bedrijfsmiddelen en 
beleggingen, alsmede over de fi scale egalisatiereserve. 
De latenties worden berekend tegen het toekomstige 
nominale vennootschapsbelastingtarief.

Egalisatie onderhoudskosten
Met ingang van het boekjaar 2003 wordt niet 
meer gedoteerd. De kosten van in het boekjaar 
feitelijk aan het onroerend goed uitgevoerde 
onderhoudswerkzaamheden, worden voor zover 
mogelijk in mindering gebracht op de aanwezige 
voorziening. In het boekjaar 2007 is deze voorziening 
opgeheven.
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Herverzekering
Voor de herverzekering van risico’s zijn hoofd zakelijk 
non-proportionele en facultatieve herverzekerings-
contracten afgesloten. Om het risico van calamiteiten 
te beperken zijn “catastrofe”- contracten afgesloten.

Grondslagen voor de opstelling van het gecon-
solideerd kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de 
indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan 
uit liquide middelen en vlottende effecten. De effect-
en kunnen worden beschouwd als zeer liquide 
beleggingen.

Kasstromen in vreemde valuta’s worden omgerekend 
tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschil-
len inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het 
kas stroom overzicht getoond.

Winstbelastingen, ontvangen interest en ontvangen 
dividenden worden opgenomen onder de kasstroom 
uit operationele activiteiten. Betaalde interest en 
betaalde dividenden worden opgenomen onder de 
kasstroom uit fi nancieringsactiviteiten.

De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaat-
schappijen wordt opgenomen onder de kasstroom 
uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in 
geldmiddelen heeft plaatsgevonden. Hierbij worden 
geldmiddelen aanwezig in deze groepsmaatschappijen 
afgetrokken van de aankoopprijs.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans

1. Beleggingen

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

Overige Beleggingen Aandelen Obligaties Hypothecaire Deposito’s Totaal

terreinen in groeps- leningen bij krediet-

en maat- instellingen

gebouwen schappijen

€000 €000 €000 €000 €000 €000 €000

Boekwaarde per 1 januari 2007 2.377 0 10.081 1.657 427 1.062 15.604

Aankopen 6 50 674 730

Waardestijging

Totaal vermeerdering - 6 50 674 - - 730

Verkopen/afl ossingen 226 227 4 354 811

Waardeverminderingen 2 436 42 480

Totaal verminderingen 2 - 662 269 4 354 1291

Balanswaarde per

31 december 2007 2.375 6 9.469 2.062 423 708 15.043

Deposito’s bij kredietinstellingen 31.12.2007 31.12.2006

€ €

Handelsbanken (deposito’s) 578.482 941.632

Roparco 129.210 120.088
707.692 1.061.720

De deposito’s per 31 december 2007 hebben een looptijd van minder dan een jaar.

De verkrijgingsprijzen van de activa die gewaardeerd zijn op reële waarde zijn:

31.12.2007
€

Overige terreinen en gebouwen 1.464.567

Aandelen 1.982.903

Obligaties 2.082.955

Latente belastingen

Het verloop over 2007 is als volgt: €

Balans per 31 december 2006 -

Stelselwijziging 248.591

Balans per 1 januari 2007 248.591

Bij: Dotatie 2007 39.867

Balans per 31 december 2007 288.458
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Vorderingen

2. Verzekeringnemers 31.12.2007 31.12.2006

€ €

Debiteuren 130.884 125.486

Voorziening dubieuze vorderingen -5.000 -5.000

Balans ultimo boekjaar 125.884 120.486

3. Overige vorderingen

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

Overige activa

4. Materiële vaste activa

Het verloop en de specifi catie van deze post is als volgt:

Terreinen en Info verw. Assurantie Kantoor- Vervoer- Huurders- Totaal

gebouwen apparatuur software inventaris middelen belang

€ € € € € € €

Boekwaarde per 

1 januari 2007 1.544.363 56.756 269.821 65.862 139.141 291.695 2.367.638

Aanschaffi ngen - 25.252 48.018 12.023 134.226 - 219.519

Afschrijvingen 11.064 30.366 121.834 16.693 52.865 30.998 263.820

Verkoop - 9.932 - 41.910 93.863 - 145.705

Boekwaarde per

31 december 2007 1.533.299 41.710 196.005 19.282 126.639 260.697 2.177.632

Cumulatieve afschrijvingen 

per 31 december 2007 181.234 136.515 462.305 41.905 66.827 49.282 938.068

Afschrijvingspercentages 6% ann. 20% 20% 20% 20% 10%

5. Liquide middelen 

2007 2006

€ €

Kas 1.165 310

Bank 1.645.020 1.297.053

Deposito’s 375.000 1.132.000

2.021.185 2.429.363

De deposito’s per 31 december 2007 hebben een looptijd van minder dan 1 jaar.
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Technische voorzieningen

6. Premies

Een deel van de premietermijnen is niet gelijk aan 
het boekjaar. Vooruitontvangen premies worden 
op de balans onder dit hoofd gepassiveerd. 
De premies herverzekeraar betreft het aandeel van 
de herverzekeraar in de vooruitontvangen premies.
De voorziening heeft in het algemeen een kortlopend 
karakter.

7. Schaden

Dit betreft het totaal van de schaden gemeld in het 
boekjaar waarvan het schadebedrag per balansdatum 
nog niet volledig vastgesteld kon worden. Deze schaden 
zijn opgenomen voor het geschatte schadebedrag. 
Daarnaast is in de reserve rekening gehouden met 
de interne afwikkelingskosten die met deze schaden 
samenhangen. De schade-uitkeringen herverzekeraar 
betreft het aandeel van de nog te betalen schaden 
van herverzekeraars. De voorziening heeft in het 
algemeen een kortlopend karakter.

Voorzieningen

8.  Belastingen

De belastinglatentie is berekend tegen het nominale 
vennootschapsbelastingtarief van 25,5%.

Het verloop over 2007 is als volgt: €

Balans per 1 januari 3.043.120
Af:  vrijval -204.876
Balans per 31 december 2.838.244

9. Overige voorzieningen 

Voorziening egalisatie onderhoudskosten

In het boekjaar 2007 is deze voorziening opgeheven. 
Dit heeft geresulteerd in een vrijval van € 143.247 
ten gunste van het resultaat over 2007.

Het verloop over 2007 is als volgt: €

Balans per 1 januari 143.247

Af:  vrijval voorziening -143.247

Balans per 31 december -

Voorziening jubileumuitkering
Dit betreft de vanaf het boekjaar 2006 gevormde 
voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen als 

gevolg  van gewijzigde regelgeving. Deze voorziening is  
per 31 december 2007 berekend. Belangrijke uitgangs-
punten zijn:

• Disconteringsvoet 3%;
• Salarisstijging 1,5%;
•  Blijfkans: overeenkomstig ervaringscijfers van 

Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A.

De voorziening jubileumuitkeringen is als volgt samen-
gesteld:

31.12.2007 31.12.2006

€ €

Balans per 1 januari 18.640 -

Dotatie 1.811 18.640

Balans per 31 december 20.451 18.640

De voorziening heeft in het algemeen een langlopend 
karakter.

Voorziening overige personeelsbeloningen

Het verloop over 2007 is als volgt: €

Balans per 31 december 2006 253.788

Rekening-courant verhoudingen * 32.089

Stelselwijziging 974.867

Balans per 1 januari 2007 1.260.744

Bij: Toegerekende pensioenlasten en

     interest 223.500

Af: Pensioenpremies -126.244

Balans per 31 december 2007 1.358.000

*  Per 31 december 2006 gepresenteerd onder 
overige schulden.

Toegezegde pensioenregeling

De belangrijkste actuariële veronderstellingen, welke 
in de berekeningen zijn gehanteerd, per balansdatum 
zijn:

31.12.2007 31.12.2006

% %

Disconteringsvoet 5,2 4,5

Verwacht rendement

op fondsbeleggingen 5,2 4,5

Toekomstige

salarisstijgingen 2,0 2,0

Toekomstige

pensioenindexatie

van uitkeringen 2,0 2,0
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De voorziening overige personeelsbeloningen is als 
volgt samengesteld:

2007

€

Pensioenvoorziening volgens

RJ 271 (DBO) 3.762.213

Af: Marktwaarde van de bezittingen -2.506.728

1.255.485

Bij: Nog niet verwerkte actuariële winst

in verband met overschrijden corridor 102.515

1.358.000

Schulden

10. Overige schulden
Onder overige schulden is een bedrag van 
€ 27.583 opgenomen wegens nog te betalen aankoop 
onroerend goed. Dit betreft de contante waarde van 
nog gedurende 12 jaar verschuldigde termijnen.

Overige toelichtingen

Informatie inzake ontvangen en gestelde zekerhe-
den. 
Er zijn door de Leeuwarder Onderlinge Verze-
kering  en U.A. voor een bedrag van € 1.134 
(2006: € 1.134) zekerheden gesteld in de vorm 
van bankgaranties. De ontvangen zekerheden voor 
de hypo thecaire vorderingen in de vorm van hypo-
the caire inschrijvingen bedraagt € 822.932 (2006: 
€ 822.932).

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A. 
maakt deel uit van een fi scale eenheid voor de 
vennootschapsbelasting tezamen met Leon Vastgoed 
B.V. en Leon Holding B.V. Zij is als zodanig hoofdelijk 
aansprakelijk voor eventuele belastingschulden van de 
eenheid.

De Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A. is 
voor een jaarlijks bedrag van € 79.742 verplichtingen 
aangegaan voor het onderhoud van assurantie 
software.

De Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A. heeft 
een investeringsverplichting ad € 5.278 voor de 
aanschaf van software.

De Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A. neemt 
deel aan de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij 
voor Terrorismeschaden N.V. Op basis van het 
deelnemerspercentage staat de Leeuwarder 
Onderlinge Verzekeringen U.A. in de eerste layer 
garant voor een bedrag van € 34.917.

De contante waarde van de toegekende pensioen-
aanspraken is over het boekjaar als volgt gewijzigd:

2007

€

Pensioenvoorziening per 1 januari 3.868.136

Jaarlijkse toevoeging aan de

pensioenvoorziening 140.026

Interestkosten 173.064

Betaalde uitkeringen -44.551

Actuarieel resultaat boekjaar -374.462

Pensioenvoorziening per 31 december 3.762.213

De marktwaarde van bezittingen is

over het boekjaar als volgt gewijzigd: 2007

€

Marktwaarde per 1 januari 2.607.392

Verwacht rendement 118.520

Verwachte kosten -41.706

Werkgeversbijdragen 126.244

Deelnemerbijdragen 12.776

Betaalde uitkeringen -44.551

Actuarieel resultaat boekjaar -271.947

Marktwaarde per 31 december 2.506.728

De marktwaarde van bezittingen per categorie

31.12.2007

€

Overige activa 2.506.728

2.506.728

Pensioenkosten 2007

€

Jaarlijkse toevoeging aan de voorziening 140.026

Interestkosten 173.064

Verwacht rendement op bezittingen -118.520

Deelnemersbijdragen -12.776

Overige kosten 41.706

223.500
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11. Personeelskosten 2007 2006

€ €

Salarissen 1.342.138 1.281.777

Sociale lasten 86.685 94.094

Pensioenkosten 257.879 219.994

Overige personeelskosten 158.156 131.098

1.844.858 1.726.963

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders
Voor de bezoldiging van bestuurders van de rechts-
persoon kwam in 2007 een bedrag van € 16.478 
(2006: € 17.310) ten laste van de rechtspersoon en 
haar groepsmaatschappijen.

Werknemers
Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A. en 
haar groepsmaatschappijen hadden in 2007 
gemiddeld 34 werknemers in dienst (2006: 32).

Niet technische rekening

12. Opbrengsten uit
beleggingen 2007 2006

€ €

Directe opbrengsten 676.381 630.279

Niet gerealiseerde

resultaten -80.020 -3.880

Gerealiseerde resultaten 2.260.421 702.520

2.856.782 1.328.919

12. Beheerskosten en
rentelasten 2007 2006

€ €

Kosten beheer en

exploitatie 35.013 120.214

Overige kosten 275.525 170.636

Vrijval egalisatiereserve -143.247 -

167.291 290.850

13. Belastingen
Het effectieve belastingpercentage bedraagt 0,4% 
(2006: 20,7%). De afwijking met het toepasselijk 
tarief wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het 
resultaat van Kompas B.V. verrekend kan worden met 
compensabele verliezen.

 

Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde winst- en verliesrekening 
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31.12.2007 31.12.2006

Actief € €

Beleggingen 1

Terreinen en gebouwen:

Overige terreinen en gebouwen 2.374.743 2.376.535

2.374.743 2.376.535

Beleggingen in groepsmaatschappijen 5.940.018 5.807.574

Overige fi nanciële beleggingen:

Aandelen 8.015.066 8.606.406

Obligaties e.d. 1.512.587 1.168.417

Hypothecaire leningen u/g 423.150 426.769

Deposito’s bij kredietinstellingen 706.092 902.508

10.656.895 11.104.100

Latente belastingen 288.458 -

19.260.114 19.288.209

Vorderingen

Vorderingen uit directe verzekering op:

  Verzekeringnemers 17.801 34.519

  Tussenpersonen 24.590 33.113

  Verzekeringsmaatschappijen 14.709 38.644

Herverzekeraars 439.615 482.513

Overige vorderingen 117 10.483

Belastingen en sociale lasten 65.396 562.228 38.747 638.019

Overige activa

Materiële vaste activa 644.333 705.569

Liquide middelen 1.046.716 1.691.049 1.312.143 2.017.712

Overlopende activa

Lopende rente en huur 68.099 70.908

Overlopende acquisitiekosten 97.043 84.852

Overige overlopende activa 24.116 189.258 31.191 186.951

21.702.649 22.130.891

Enkelvoudige balans per 31 december 2007 (na resultaatbestemming)

De bij de rubrieken vermelde nummers verwijzen naar de toelichting.
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31.12.2007 31.12.2006

Passief € €

Eigen vermogen 2

Herwaarderingsreserve 7.043.458 5.940.668

Overige reserves 8.792.228 15.835.686 9.628.039 15.568.707

Technische voorzieningen

Voor niet verdiende premies:

Bruto 390.685 381.008

Herverzekeringsdeel -26.949 -30.347

363.736 350.661

Voor te betalen schade:

Bruto 1.760.460 2.779.310

Herverzekeringsdeel -939.002 -1.651.699

821.458 1.185.194 1.127.611 1.478.272

Voorzieningen

Belastingen 2.504.595 2.708.114

Overige 1.378.451 3.883.046 1.267.231 3.975.345

Schulden

Schulden uit directe verzekeringen:

  Verzekeringsmaatschappijen 43.174 72.200

  Tussenpersonen 203.974 365.224

  Verzekeringnemers 11.053 21.835

Herverzekeraars 62.363 81.388

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 67.165 58.934

Groepsmaatschappijen 3 305.930 308.522

Overige schulden 104.209 797.868 198.904 1.107.007

Overlopende passiva 855 1.560

21.702.649 22.130.891
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Technische rekening 2007 2006

schadeverzekering € €

Verdiende premies

eigen rekening

Brutopremies 5.538.861 5.712.614

Herverzekeringspremies -2.111.915 -2.109.593

3.426.946 3.603.021

Wijziging technische voorzieningen:

Bruto -9.676 -95.311

Aandeel herverzekeraars -3.398 -5.205

-13.074 -100.516

3.413.872 3.502.505

Van niet-technische rekening

toegerekende opbrengst

uit beleggingen 167.717 268.611

Schaden eigen rekening

Brutoschaden 3.383.949 2.236.015

Aandeel herverzekeraars -1.308.331 -886.766

2.075.618 1.349.249

Wijziging voorziening te betalen 

schaden: Bruto -1.018.850 784.411

Aandeel herverzekeraars 712.697 -290.221

-306.153 494.190

-1.769.465 -1.843.439

1.812.124 1.927.677

Bedrijfskosten

Acquisitiekosten 1.294.296 1.318.540

Wijziging overlopende acquisitiekosten -12.192 -32.242

1.282.104 1.286.298

Beheers- en personeelskosten en 

afschrijvingen materiële vaste activa 1.412.948 1.357.932

Commissie en winstdelingen 

ontvangen van herverzekeraar -283.570 2.411.482 -288.693 2.355.537

Resultaat technische rekening

schadeverzekering -599.358 -427.860

Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2007
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2007 2006

€ €

Niet technische rekening

Resultaat technische rekening

schadeverzekering -599.358 -427.860

Opbrengsten uit beleggingen

Groepsmaatschappijen 1.453.791 371.858

Terreinen en gebouwen 150.156 151.880

Overige beleggingen waarde-

veranderingen van beleggingen 468.215 511.245

Gerealiseerde winst op beleggingen 279.657 2.351.819 708.915 1.743.898

Beleggingslasten

Beheerskosten en rentelasten -141.662 -192.032

Overige niet technisch resultaat

Overige niet technische baten 98.880 114.893

Beheers- en personeelskosten -97.610 1.270 -97.500 17.393

Toegerekende opbrengst uit

beleggingen overgeboekt naar

technische rekening -167.717 -268.611

Resultaat uit gewone bedrijfsuit-

oefening voor belastingen 1.444.352 872.788

Belastingen resultaat uit gewone 

bedrijfsuitoefening

(last respectievelijk bate)                    8.258 -207.563

Resultaat uit gewone bedrijfsuit-

oefening na belastingen 1.452.610 665.225
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Algemene grondslagen voor de opstelling van de 
jaarrekening

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld volgens de 
bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

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

Beleggingen in groepsmaatschappijen
Deelnemingen in groepsmaatschappijen: 
De deelnemingen worden gewaardeerd op de 
netto  vermogenswaarde. Deze nettovermogens-
waarde wordt berekend op basis van de grondslagen 
van Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A. 
De balanswaarde van een deelneming wordt hier-
bij verhoogd met het aandeel in de winst van 

Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

de onderneming waarin wordt deelgenomen 
en verlaagd met het aandeel in het verlies en 
het door de onderneming uitgekeerde dividend.
De balanswaarde wordt eveneens aangepast voor 
rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen 
van de onderneming waarin wordt deelgenomen. 
Deze aanpassing van de balanswaarde komt ten 
laste of ten gunste van het eigen vermogen. Indien 
de waardering van een deelneming volgens deze 
methode negatief is geworden, wordt de deelneming 
op nihil gewaardeerd. Voor zover de deelnemende 
rechtspersoon het voornemen heeft deze deelneming 
tot betaling van haar schulden in staat te stellen, 
wordt een voorziening onder de passiva opgenomen 
ter grootte van de uit deze hoofde mogelijkerwijs te 
verwachten nadelen.

Beleggingen in groepsmaatschappijen: 
Beleg gingen in groepsmaatschappijen worden opge-
nomen tegen nominale waarde, onder aftrek van 
noodzakelijk geachte voorzieningen.

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 

1. Beleggingen

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

Overige Beleggingen Aandelen Obligaties Hyp. Deposito’s Totaal

terreinen in groeps leningen bij krediet-

en maat- instellingen

gebouwen schappijen

€000 €000 €000 €000 €000 €000 €000

Boekwaarde per 1 januari 2007 2.377 5.808 8.606 1.168 427 903 19.289

Primo 2007 onder voorzieningen -852 -852

Aankopen 50 599 649

Resultaat deelnemingen 1.454 1.454

Voordelige verschillen/

Waardestijging 11 11

Totaal vermeerdering - 1.465 50 599 - - 2.114

Verkopen/afl ossingen 481 226 227 4 197 1.135

Waardeverminderingen 2 415 27 444

Totaal verminderingen 2 481 641 254 4 197 1.579

Balanswaarde per

31 december 2007 2.375 5.940 8.015 1.513 423 706 18.972
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Deposito’s bij kredietinstellingen: 31.12.2007 31.12.2006

€ €

Handelsbanken (deposito’s) 576.882 782.420

Roparco 129.210 120.088

706.092 902.508

De deposito’s per 31 december 2007 hebben een looptijd van minder dan een jaar.

De verkrijgingsprijzen van de activa die gewaardeerd zijn op reële waarde zijn:

31.12.2007

€

Overige terreinen en gebouwen 1.464.567

Aandelen 782.331

Obligaties 1.510.230

Beleggingen in groepsmaatschappijen bestaan uit:

31.12.2007 31.12.2006

€ €

Leon Holding B.V. 528.985 -

Leon Vastgoed B.V. 210.866 179.377

Leon Ré AG 2.244.412 2.191.782

Leningen langlopend karakter 2.752.065 3.051.801

Rekening-courantverhoudingen langlopend karakter 201.570 200.145

Rekening-courantverhoudingen kortlopend karakter 2.120 184.469

5.940.018 5.807.574

Het verloop van de deelneming in Leon Vastgoed B.V. is als volgt: 2007 2006

€ €

Saldo per 1 januari 179.377 164.163

Bij: aandeel in het resultaat 31.489 15.214

Saldo per 31 december 210.866 179.377

Het verloop van de deelneming in Leon Ré AG is als volgt: 2007 2006

€ €

Saldo per 1 januari 2.191.782 2.048.535

Bij: aandeel in het resultaat 41.760 66.100

Bij: herwaardering effecten 10.870 77.147

Saldo per 31 december 2.244.412 2.191.782
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Het verloop van de deelneming in Leon Holding B.V. is als volgt: 2007 2006

€ €

Saldo per 1 januari -851.556 -1.375.205

Bij: Resultaat 1.380.541 1.230.660

Af: Reclassifi catie voorziening lening Kompas - -707.011

Saldo per 31 december 528.985 -851.556

De voorziening in 2006 is gepresenteerd onder de overige voorzieningen.

De vorderingen op groepsmaatschappijen met een langlopend karakter worden als volgt gespecifi ceerd:

31.12.2007 31.12.2006

€ €

Leningen 2.752.065 3.051.801

Rekening-courantverhoudingen 201.570 200.145

2.953.635 3.251.946

De looptijd van de leningen is 10 jaar of langer en het rentepercentage bedraagt tussen 4-6%. Deze rekeningen-courant muteren gedurende 
het boekjaar. Er is voor zowel de leningen als de rekening-courantverhoudingen geen vast afl ossingsschema. 

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

31.12.2007 31.12.2006

€ €

Rekening-courantverhoudingen 2.120 184.469

2. Eigen vermogen

Herwaarderingsreserve €

Balans per 1 januari 2007 5.940.668

Bij: correctie ten laste van overige reserves 1.562.143

     herwaardering effecten dochter 10.870 1.573.013

Af: gerealiseerde herwaardering bij verkoop -155.316

     niet gerealiseerd koersresultaat -314.907 -470.223

Balans per 31 december 2007 7.043.458

Overige reserves €

Balans per 1 januari 2007 9.628.039

Bij: resultaat 2007 1.452.610

11.080.649

Af: correctie ten gunste van herwaarderingsreserve -1.562.143

     stelselwijziging -726.278 -2.288.421

Balans per 31 december 2007 8.792.228
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Solvabiliteit

Vereiste solvabiliteitsmarge

Het bedrag waarover de Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A. wettelijk moet beschikken bedraagt € 3.200.000.

Aanwezige solvabiliteitsmarge

Aansprakelijk vermogen €

Overige reserves 8.792.228

Herwaarderingsreserve 7.043.458

15.835.686

Af: prudentiële correcties

waarde van deelneming in herverzekeraars 2.244.412

Aanwezige solvabiliteitsmarge per 31 december 2007 13.591.274

Noodzakelijk geachte solvabiliteit

Vooruitlopend op toekomstige hogere kapitaaleisen acht de Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A. een solvabiliteitsmarge van 200% 
van de vereiste solvabiliteit wenselijk.

3. Groepsmaatschappijen

Hieronder is de lening ad € 305.930 aan Groepsmaatschappij Leon Vastgoed B.V. verantwoord. Hiervan heeft € 303.168 een looptijd 
langer dan 1 jaar en € 12.955 een looptijd langer dan 1 jaar en korter dan 5 jaar. Het rentepercentage is 6%.

Werknemers

Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A. had in 2007 gemiddeld 19 werknemers in dienst (2006: 20).

Transacties met verbonden maatschappijen

Herverzekeringspremies:
Door Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A. is aan Leon Ré AG een herverzekeringspremie ad € 652.473 betaald. 

Schade aandeel herverzekeraar : 
Door Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A. is onder de schade aandeel herverzekeraar een bate ad € 666.918, ontvangen van Leon 
Ré AG, verantwoord.

Overige beleggingen en waardeveranderingen van beleggingen:
De Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A. heeft van haar groepsmaatschappijen Leon Vastgoed en Leon Holding B.V. rente ad 
€ 143.856 ontvangen.

Beheerskosten:
Door Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A. is onder de beheerskosten de huurlast ad € 148.738 aan Leon Vastgoed B.V. verantwoord.
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Ondertekening van de jaarrekening

Leeuwarden,  14 mei 2008

Raad van Commissarissen: Raad van bestuur:

De heer mr. P. Riedstra, voorzitter De heer S. Dol, voorzitter

Mevrouw mr. H.A.M. Adema-Hoyer De heer B.P. Posthumus

De heer ing. B.P.S. de Boer

De heer U. Dijkstra
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Accountantsverklaring

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen 
verklaring.

Statutaire regeling betreffende de bestemming 
van de winst

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

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

2. De Wet op het fi nancieel toezicht is van rechts-
wege van toepassing.

Resultaatbestemming 2006

Het resultaat over 2006 ad € 665.225 is conform 
de statutaire bepalingen toegevoegd aan de overige 
reserves.

Resultaatbestemming 2007

Het resultaat over het boekjaar 2007 ad € 1.452.610 
is vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening 
toegevoegd aan de overige reserves.

Gebeurtenissen na balansdatum

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

Accountantsverklaring

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de  in dit rapport opgenomen jaarrekening 
2007 van Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A. 
te Leeuwarden bestaande uit de geconsolideerde 
en enkelvoudige balans per 31 december 2007 
en de geconsolideerde en enkelvoudige winst- 
en verliesrekening over 2007  met de toelichting 
gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit 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 fi nanciële verslag-
geving 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. Dienover-
eenkomstig 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 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 entiteit. Tevens 
omvat een controle onder meer een evaluatie van 
de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen 
voor fi nanciële verslaggeving en van de redelijkheid 
van schattingen die het bestuur van de entiteit heeft 
gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld 
van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen 
controle-informatie voldoende en geschikt is 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 Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen 
U.A. per 31 december 2007 en van het resultaat over 
2007 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften 
en/of voorschriften van regelgevende instanties
Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge 

III. Overige gegevens
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artikel 2:393 lid 5 onder e BW melden wij dat het 
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, 
verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in 
artikel 2:391 lid 4 BW.

Leeuwarden, 25 april 2008

Deloitte Accountants B.V.


