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Stilstand is achteruitgang, zeker in de dynamische verzekeringsmarkt. 
Dus is het goed dat ondernemen ons in het bloed zit.

Ook afgelopen jaar bleken we goed in staat onze partners verder te 
helpen. Keer op keer komt Unigarant met oplossingen die net iets 
verder gaan. De winst daarvan is niet alleen het goede resultaat, 
maar de zekerheid van een goede samenwerking en het vertrouwen 
in de toekomst. Welke kant de markt ook op gaat.

Verzekeren gaat verder

Unigarant nv en UVM nv 
Financieel jaarverslag 2008

Koen Akkerman (Manager Volmachten)
“Volmachtnemers kunnen niet alleen ons hele pakket van schadeverzekeringen afnemen, we stellen ook onze internetexpertise 
beschikbaar. De combinatie van verzekeringen en internet biedt nog volop kansen.”
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Jeanine de Jong (Commercieel Adviseur Reis)
“Onze klanten beseffen goed dat bij het verkopen van een reis ook een goed advies hoort over een reisverzekering. Daarom 
investeren we flink in het geven van zowel e-learningtrainingen als on the job-trainingen. Dat wordt heel erg gewaardeerd.”
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De premieomzet waarover Unigarant provisie geniet is in 
een zeer concurrentiële markt gegroeid naar € 341 mil-
joen. Vergeleken met de € 320 miljoen in 2007 is dat een 
stijging van 6,5%. Al onze distributiekanalen droegen,  
conform of boven de doelstellingen, bij aan deze omzet-
groei. Het resultaat voor belastingen is op € 12,6 miljoen  
uitgekomen. Het resultaat na belastingen bedroeg € 9  
miljoen. In 2007 was het resultaat na belastingen € 10,5 
miljoen. Ondanks de omzetgroei is het resultaat lager  
dan in 2007. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de 
druk op het technisch rendement van de autoportefeuille. 
Anders dan in 2007 bleef de contractueel met UVM over-
eengekomen winstdelingsprovisie hierdoor achterwege. 
Los hiervan is er sprake van een bevredigend resultaat. 
Vooral de groei en de kostenbeheersing dragen bij aan het 
gezond houden van onze organisatie.

Organisatie staat

Unigarant groeit jaar in jaar uit, zowel qua omzet als aan-
tal klanten als aantal medewerkers. Vorig jaar is veel werk 
gemaakt van het creëren van de juiste randvoorwaarden die 
bij een grotere, alsmaar groeiende, organisatie passen. Het 
kantoor is opnieuw ingericht en er is ruimte gehuurd in een 
nabij gelegen kantoorpand, waar onder andere de afdelingen 
Klant Contact en Buro Watersport nu zijn gehuisvest. 

Ook is het functiegebouw op orde gebracht met nieuwe 
beschrijvingen en een uitgebreide salarisstructuur. Tegelijk zijn 
de uitgangspunten voor een goede besturing beter geborgd. 
Door de invoering van maximaal drie managementlagen 
hebben we de ‘afstand’ tussen de verschillende functies ver-
kleind en de aansturing eenduidig gemaakt. Met de komst 
van Commercieel Directeur Han de Carpentier Wolf is het 
Directieteam compleet. 

Daarnaast is belangrijke voortgang gemaakt in het project 
Pulse, dat voorziet in de vervanging van onze front- en back-
officesystemen. Het functioneel ontwerp is klaar, de bouw is 
gestart en inmiddels worden de eerste producten in dit nieuwe 
systeem ingericht. Ook is gestart met het testen van zowel de 
polis- als de schadeapplicatie. De verwachting is dat de op-
levering begin 2010 is, waarna Unigarant sneller en beter op 
klantbehoeften kan inspelen. Ondanks de hierdoor beperkte 
capaciteit voor andere ontwikkelingen, hebben we in 2008 

toch een aantal productvernieuwingen kunnen doorvoeren.
Al deze interne verbeteringen hebben slechts één doel: hoe 
kunnen wij onze klanten zo goed mogelijk bedienen, zodat 
zij hun klanten een uitstekende service- en dienstverlening 
kunnen bieden. 

 
Procesgemak

Een schadeclaim melden bij Unigarant en binnen enkele 
minuten uitsluitsel krijgen over dekking en uitkering. Medio 
2008 heeft Unigarant deze dienstverlening voor fiets- 
handelaren geïntroduceerd. Bij Digitale Schadeafhandeling 
is snelheid het grote voordeel voor de fietshandelaar en  
uiteindelijk ook voor de eindconsument. De komende jaren 
zal Unigarant deze functionaliteit ook voor claims bij andere 
produkten inzetten. 

Digitale Schadeafhandeling is onderdeel van ons extranet.  
In klantonderzoeken wordt ons extranet SalesGarant stee-
vast goed gewaardeerd. SalesGarant is altijd ‘dabij’, vandaag 
gewijzigd is morgen actueel, en daarnaast overzichtelijk en 
praktisch ingericht. Zo is het mogelijk om snel een offerte te 
maken, zonder dat steeds een grote hoeveelheid aan klant-
informatie moet worden ingevuld. Sinds december 2008 
is binnen het extranet de nieuwe functionaliteit ‘financiële 
inzage’ actief. Daarmee kan de tussenpersoon ‘live’ zien 
welke premies nog openstaan en waarom een betaling 
verschuldigd is. Dat bespaart tijd, want hiervoor hoeft niet 
meer met Unigarant te worden gebeld. 

In 2008 hebben we hard gewerkt om de service levels van 
de afdeling Klant Contact te verbeteren. Zo hebben we 
een aantal praktische wijzigingen gedaan aan het extranet, 
waardoor klanten minder vaak met ons hoeven te bellen. 
Verder is er in 2008 veel aandacht besteed aan training, 
kwaliteit- en kennismanagement. Daardoor krijgt de klant 
direct het juiste antwoord. Eind 2008 was de telefonische 
bereikbaarheid weer op een goed niveau. 

Verzekeren gaat verder

We verdiepen ons niet alleen in onze eigen markt, maar ook in 
die van onze distributiepartners. We zijn betrokken en helpen 
onze klanten in hun markt. Dit varieert van een maatwerk-

product tot workshops voor watersportklanten. En van ver-
kooptrainingen voor reisburomedewerkers tot het beschikbaar 
stellen van onze internetexpertise aan volmachtnemers.

Door het vervangen van de front- en backofficesystemen waren 
vorig jaar de mogelijkheden voor productaanpassingen beperkt. 
Niettemin hebben we ons autoverzekeringsproduct vernieuwd, 
dat begin 2009 in de markt is gezet. Het product heeft veel 
nieuwe opties en dat biedt tussenpersonen de mogelijkheid 
hun relaties maatwerk te leveren.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Unigarant steunde in 2008 de jaarlijkse campagne ‘Fiets 
het verschil’, een overheidsinitiatief voor het stimuleren 
van de fiets voor het woon-werkverkeer. Liefst 83 collega’s 
deden mee en zij fietsten duizenden euro’s bij elkaar voor 
Visio Huis te Echten. Deze organisatie ondersteunt slecht-
ziende en blinde mensen bij het verwezenlijken van hun 
wens tot zelfstandig leven, leren, wonen en werken. Voor 
de eigen medewerkers heeft Unigarant een speciale bedrijfs-
fietsenregeling. In het verlengde daarvan was Unigarant 
sponsor van de Nationale Bedrijfsfietsdag in mei. Deze 
initiatieven stimuleren onze medewerkers om gezond te 
bewegen en zijn goed voor het milieu.

Dat laatste geldt ook voor de werkwijze ‘minder papier en 
efficiënter werken’. Al tien jaar lang wordt alle inkomende 
post direct gescand. De verdere verwerking intern vindt 
geheel gedigitaliseerd plaats en ook de output voor de 
klant kan digitaal worden verstrekt. Dit bespaart tijd en papier. 

Bij het herinrichten van ons pand is gekozen voor energie-
besparende technieken als waterbesparende kranen en ver-
lichting op basis van bewegingsdetectie. Zowel bij dit project 
als bij andere zaken op inkoopgebied, wordt zo veel mogelijk 
gebruik gemaakt van de diensten van regionale bedrijven. 
Unigarant neemt ook haar verantwoordelijkheid op het 
gebied van fraudebestrijding. In 2008 is de afdeling Speciale
Zaken opgericht, die verdachte claims opspoort en 
afhandelt. Door het voorkomen en opsporen van on-
terechte claims dragen we bij aan beheersbare premies.

 
Tevreden tussenpersonen

Eind 2008 maakten de brancheorganisaties NVA, NBVA en 
DAK hun gezamenlijke onderzoeksgegevens naar schade-
verzekeraars bekend. Voor het derde jaar op rij zat Unigarant 
bij de top 3. De tevredenheid van assurantietussenpersonen 
over Unigarant is dus uitstekend, met name over de werking 
van ons extranet, de verhouding prijs-kwaliteit, de snelheid van 
het administratief proces en de kwaliteit van claimafhandeling.
Daarnaast werd Unigarant over 2008 door de reisbranche 
voor de tweede keer in successie tot Beste reisverzekeraar 
gekozen. Bij deze verkiezing, georganiseerd door het vakblad 
Reisrevue, brachten vele medewerkers uit de branche hun 
stem uit over de dienstverlening van Unigarant.

Toekomstvisie

In 2008 heeft Unigarant haar nieuwe toekomstvisie 
bepaald. Ruim 100 medewerkers hebben hieraan een 
actieve bijdrage geleverd. Speerpunt uit de visie is Helpen. 
Of het nu gaat om onze administratieve processen of 
de dekking die we bieden en de afwikkeling van claims. 
Inmiddels is een start gemaakt door de visie te vertalen 
naar activiteiten en gewenst gedrag.  

Begin 2008 is bovendien de ANWB Verzekeringsstrategie 
2015 vastgesteld, met als doel het potentieel van ANWB 
beter te benutten. Unigarant en de ANWB trekken hierin 
samen op.

Verder zal ook 2009 weer in het teken staan van het zo 
goed mogelijk bedienen van onze klanten met onder-
scheidende produkten en een dito dienstverlening.
Verzekeren gaat verder.

Hoogeveen, 11 februari 2009

Jan Hennekam
Algemeen Directeur Unigarant

Directieverslag

Unigarant nv 
Financieel jaarverslag 2008
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Ondernemingsraad

Henk Boonstra
Regina Bos (secretaris)
Anne Wietske Glastra - van Reeken
Arjan Metselaar (voorzitter)
Gerard Nijdam
Wim Segers
Caroline Söentken
Emmy Stevens
Albert Wienen
Yanoula van der Zwaard

Organisatie

Unigarant nv 
Financieel jaarverslag 2008

Directie Managementteam

Martijn van ‘t Hull
Manager Schade

Peter Leever
Manager ICT

Douwe Boeijenga
Manager Sales

Robert Fortgens
Manager Personeel & Organisatie

Frans van Dorst
Adjunct Directeur Finance & Control

Han de Carpentier Wolf
Commercieel Directeur Karin van Schouten

Manager Corporate Communicatie

Linda van Huffelen
Manager Klantcontact

Jelte Buikema
Manager Marketing

Marin Roos
Manager Procesinnovatie

Jan Hennekam
Algemeen Directeur Unigarant en
Algemeen Directeur UVM

Gert Jan Westerman
Adjunct Directeur Verzekeringstechniek
Unigarant en Directeur UVM
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Passief............................................... ..........2008 .................. ..........2007 ..................

Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal *8..................................... ...............454 ..................... ...............454 ..................... 
Overige reserves *9....................................... ...........11.291 ..................... ..........11.291 .....................
Voorstel dividenduitkering boekjaar *10............ ............9.033 ..................... ..........10.530 .....................
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
................................................................... ..................... ..........20.778 ..................... ..........22.275

Voorzieningen
Voor personeelsbeloningen *11 ....................   ...........8.113  ....................   ...........7.738  .................... 
Overige voorzieningen *12............................. ...............469 .....................  ..............372  ....................
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
................................................................... ..................... ............8.582  ..................... ............8.110

Langlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva..... ..................... ............2.100 ..................... ............1.604

Kortlopende schulden
Groepsmaatschappijen................................ ............6.106 ..................... .............3.027 .....................
Agenten......................................................  ............4.549 ..................... ............5.975 .....................
Verzekeraars................................................ ............1.092 ..................... ............1.591 .....................
Schulden aan maatschappijen waarin
wordt deelgenomen ....................................   ...........3.535  ....................   ..................0  .................... 
Belastingen en sociale premies....................  ............3.710 .....................  ............2.996  .....................
Pensioenen................................................. ...............150 ..................... ...................0 ..................... 
Overige schulden........................................  ............1.307 .....................  ............3.753 .....................
Overlopende passiva *13..............................  ..........20.939 .....................  ..........20.293 .....................
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
................................................................... ..................... ..........41.388 ..................... ..........37.635

-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Totaal passief .............................................  ..................... ..........72.848 ..................... ..........69.624
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

Actief................................................. ..........2008 .................. ..........2007  ..................

Vaste activa
Materiele vaste activa *1

Bedrijfsgebouwen en -terreinen.................... ............1.442 ..................... ...............793 ..................... 
Machines en installaties................................ .................47 ..................... .................53 .....................
Andere vaste bedrijfsmiddelen...................... ............1.827 ..................... ............1.239 .....................
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
................................................................... ..................... ............3.316 ..................... ............2.085

Financiele vaste activa
Deelnemingen *2.......................................... ............3.823 ..................... ............3.960 .....................
Vorderingen op deelnemingen *3................... ............3.000 ..................... ............1.500 .....................
Leningen *4.................................................. ...............681 ..................... ...............313 .....................
Latente belastingvorderingen *5....................   ........... 4.949 ..................... ............4.476 .....................
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
................................................................... ..................... ..........12.453 ..................... ..........10.249

Vlottende activa
Vorderingen
Handelsvorderingen.....................................  ...........7.549 ..................... ...........9.145 .....................
Groepsmaatschappijen *6............................ ..........40.554 ..................... ..........38.031 .....................
Agenten......................................................  ............7.479  ..................... ............5.435 .....................
Overige vorderingen..................................... ....... .........56 ..................... ...............350  .....................
Overlopende activa...................................... ...............117 ..................... ...............504 .....................
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
................................................................... ..................... ..........55.755 ..................... ..........53.465

Liquide middelen *7...................................... ..................... ............1.324 ..................... ............3.825

-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 
Totaal actief...............................................  .....................  ..........72.848 .....................  ..........69.624
-------------------------------------------------- --------------- --------------- ---------------  --------------- (in
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Balans per
31 december 2008

(na voorstel winstbestemming)

Unigarant nv 
Financieel jaarverslag 2008
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.......................................................... ..........2008 .................. ..........2007 ..................

Netto-omzet
Ontvangen provisie...................................... ........122.303 ..................... ........121.586 .....................

Kostprijs van de omzet
Afgestane provisie........................................ .........-73.363  ....................  .........-70.959 .....................
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

Provisie eigen behoud................................. ..................... ..........48.940 ..................... ..........50.627

Personeelskosten *14.................................... .........-21.175 ..................... .........-21.270 .....................
Afschrijvingen materiële vaste activa *15......... ..............-643 ..................... ..............-511 .....................
Overige bedrijfskosten *16.............................  .........-16.627 ..................... .........-16.572 .....................
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Som der kosten.......................................... ..................... .........-38.445 ..................... .........-38.353
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

Bedrijfsresultaat.......................................... ..................... ..........10.496 ..................... ..........12.274

Rentebaten *17............................................. ............2.163 ..................... .............1.651 ..................... 
Rentelasten *18............................................  ................-53 ..................... ................-21 .....................
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Uitkomst der financiële baten en lasten....... ..................... ............2.110 ..................... ............1.630
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 
voor belastingen.........................................  ..................... ..........12.606 ..................... ..........13.904

Belastingen resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening........................................ ..................... ...........-3.214 ..................... ...........-3.545
Resultaat uit deelnemingen..........................  ..................... ..............-359  ..................... ................171

-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Resultaat na belastingen............................. ..................... ............9.033 ..................... ..........10.530
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

.......................................................... ..........2008  .................. ..........2007 .................. 

Resultaat na belastingen............................. ..................... ............9.033  ..................... ..........10.530

Afschrijvingen.............................................. ...............643  ..................... ................511 .....................
Mutatie vorderingen en overige 
overlopende activa....................................... ...........-2.290 ..................... ...........-7.138  .....................
Mutatie schulden en overige 
overlopende passiva.................................... ............4.249  ..................... .............7.141 .....................
Mutatie voorzieningen................................... ...............472 ..................... ...............806 .....................
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
................................................................... ..................... ............3.074  ..................... ............1.320 
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

Kasstroom uit operationele activiteiten........ ..................... ..........12.107  ..................... ..........11.850

Mutatie financiële vaste activa....................... ...........-2.205 ..................... ...........-1.028 .....................
Investeringen in materiële vaste activa........... ...........-1.873 ..................... ...........-1.128 .....................
Desinvesteringen in materiële vaste activa..... ...................0 ..................... .................60  .....................
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

Kasstroom uit investeringsactiviteiten.......... ..................... ...........-4.078 ..................... ...........-2.096

Dividend...................................................... .........-10.530 ..................... ...........-8.907 .....................
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

Kasstroom uit financieringsactiviteiten......... ..................... .........-10.530 ..................... ...........-8.907
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Mutatie liquide middelen.............................  ..................... ...........-2.501 ..................... ...............847
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------(in
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Kasstroom-
overzicht

Unigarant nv 
Financieel jaarverslag 2008

Winst-
en-verliesrekening
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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. 

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. 

Latente belastingvordering
De latente belastingvordering heeft betrekking op het  
verschil tussen commerciële en fiscale waardering van activa 
en passiva en is opgenomen tegen het nominale belasting-
tarief waartegen vermoedelijk afwikkeling zal plaatsvinden.

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

Voorziening voor personeelsbeloningen
Hieronder wordt opgenomen de voorziening voor pensioe-
nen en jubileumuitkeringen:

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 pensioenaanspraken 
op balansdatum minus de reële waarde van de fondsbeleg-
gingen wordt in de balans een voorziening voor pensioen-
verplichtingen 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 verwerkte actuariële resultaten. De pensioenlast 
wordt actuarieel berekend aan de hand van de verwachtin-
gen betreffende het verloop in het boekjaar van de contante 
waarde van de pensioenaanspraken en de fondsbeleggin-
gen en het aan het boekjaar toe te rekenen deel van de nog 
niet in de winst-en-verliesrekening verwerkte cumulatieve 
actuariële resultaten.

Jubileumuitkering
De jubileumuitkering wordt actuarieel berekend aan de hand 
van de reële en contante waarde van de toekomstige ver-
wachte jubileumaanspraken.

Overige Voorzieningen
Overige voorzieningen betreft een voorziening voor schade-
behandelingskosten van ultimo het boekjaar nog niet volledig 
afgewikkelde schades. 

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 overeen-
komstig het geldende belastingtarief over het bedrijfs- 
economische resultaat, rekening houdend met de fiscale 
faciliteiten. Unigarant nv is onderdeel van de fiscale eenheid 
voor de vennootschapsbelasting van de ANWB bv. Daardoor is 
zij mede hoofdelijk aansprakelijk voor de terzake verschuldigde  
belastingen.

Kasstroomoverzicht

Algemeen
Het kasstroomoverzicht is opgesteld conform de indirecte 
methode en is verdeeld in kasstromen uit operationele-, 
investerings- en financieringsactiviteiten.

Grondslagen van de
financiële verslaglegging

Unigarant nv 
Financieel jaarverslag 2008
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*1 Materiële vaste activa

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

Boekwaarde per 1 januari 2008.................... ...............793  .................54   ............1.239  ............2.086 
Investeringen............................................... ...............729  ...................0  ............1.144  ............1.873   
Desinvesteringen......................................... ...................0  ...................0  ...................0  ...................0   
-------------------------------------------------- --------------- ---------------  --------------- ---------------
................................................................... ............1.522  .................54   ............2.383  ............3.959 
Afschrijvingen..............................................  ................80  ...................7 ...............556   ...............643   
-------------------------------------------------- --------------- ---------------  --------------- ---------------
Boekwaarde per 31 december 2008............ ............1.442  .................47   ............1.827  ............3.316 
Cumulatieve afschrijvingen...........................  ...............334  .................22  ............1.718  ............2.074   
-------------------------------------------------- --------------- ---------------  --------------- ---------------
Aanschafwaarde per 31 december 2008.... ............1.776  .................69   ............3.545  ............5.390 
-------------------------------------------------- --------------- ---------------  --------------- ---------------

De afschrijvingen zijn als volgt bepaald:

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

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

Andere vaste 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....................... .......... 2008 ..........2007

*2 Deelnemingen  
De post deelnemingen 
heeft per 31 december 2008 betrekking op:  
Unigarant Financiële Diensten B.V., 
Amersfoort .......................................... 49% ..................... .....................
Euro Nederland B.V., Amsterdam ......... 50% ..................... .....................
Garantex B.V., Hoogeveen ................. 100% ..................... .....................

Het verloop van deze post is als volgt:
Stand per 1 januari......................................  ............3.960  ............3.824 
Aandeel in resultaat...................................... ..............-137 ...............171
Gerubriceerd als voorziening op vordering 
uit deelneming............................................. ....................0 ................-35
-------------------------------------------------- --------------- ---------------
Stand per 31 december..............................  ............3.823  ............3.960 
-------------------------------------------------- --------------- --------------- 

*3 Vorderingen op deelnemingen
Het verloop van deze post is als volgt:
Stand per 1 januari......................................  ............1.500 ............1.000
Verstrekt / afgelost gedurende het jaar.......... ............1.500 ...............500
-------------------------------------------------- --------------- --------------- 
Stand per 31 december..............................  ............3.000 ............1.500
-------------------------------------------------- --------------- ---------------

*4 Leningen 
Het verloop van deze post is als volgt:
Stand per 1 januari...................................... ...............313 ...............473
Verstrekt / afgelost gedurende het jaar.......... ...............368 ..............-160
-------------------------------------------------- --------------- ---------------
Stand per 31 december..............................  ...............681  ...............313
-------------------------------------------------- --------------- ---------------

*5 Latente belastingvordering  
Het verloop van deze post is als volgt:
Stand per 1 januari......................................  ............4.476  ............3.922
Dotaties......................................................  ...............473  ...............554
-------------------------------------------------- --------------- --------------- 
Stand per 31 december..............................  . ...........4.949  ............4.476
-------------------------------------------------- --------------- ---------------

*6 Groepsmaatschappijen
Hieronder is een bedrag opgenomen aan kortlopende leningen van 
€ 36,0 miljoen. Het rente percentage is 4,4%.

*7 Liquide middelen  

Banken in rekening-courant.......................... ............1.322  ............3.823
Kasgelden...................................................  ...................2  ...................2
-------------------------------------------------- --------------- --------------- 
Stand per 31 december..............................  .. ..........1.324 ............3.825
-------------------------------------------------- --------------- --------------- 
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Ten aanzien van het genoemde meerder-
heidsbelang heeft geen consolidatie 
plaatsgevonden vanwege de te verwaarlozen 
betekenis in relatie tot het geheel.

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

Deze post betreft rekening-courant krediet
met een rentepercentage van 5,0%.

Deze post betreft een overeenkomst met 
twee leasemaatschappijen inzake regeling 
waarbij de financiering van de boekwaarde 
door Unigarant plaatsvindt. Het rentepercen-
tage is 0%.

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

Toelichting 
op de balans

Unigarant nv 
Financieel jaarverslag 2008



Eigen vermogen

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

*9 Overige reserves...................................... .............2008 .............2007 
------------------------------------------------- --------------- ---------------
Stand per 1 januari en 31 december........... ..........11.291 ..........11.291 
-------------------------------------------------- --------------- ---------------

*10 Voorstel dividenduitkering boekjaar 
Het verloop van deze post is als volgt:
Stand per 1 januari .....................................  ..........10.530 ............8.907
Uitgekeerd in boekjaar.................................. .........-10.530 ...........-8.907
Toevoeging volgens voorgestelde 
winstbestemming........................................ ............9.033 ..........10.530
-------------------------------------------------- --------------- ---------------
Stand per 31 december.............................. ............9.033 ..........10.530 
-------------------------------------------------- --------------- --------------- 

*11 Voorzieningen voor personeelsbeloningen

In gevolge de Richtlijn voor de Jaarrekening RJ 271 inzake het opnemen van 
beloningsverplichtingen, is een voorziening voor pensioenverplichtingen en 
jubileumuitkering opgenomen.
De pensioenregeling is ondergebracht bij de Stichting “Pensioen-
fonds 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.

In onderstaande tabel worden de pensioenverplichtingen, de reële waarde 
van de pensioenbeleggingen  en de financieringsstatus weergegeven. 

De samenstelling van de voorziening 
is als volgt:................................................... .............2008 .............2007
Verplichtingen.............................................. ..........24.656 ..........20.192
Beleggingen................................................ ..........14.440 ..........14.509 
-------------------------------------------------- --------------- ---------------
................................................................... ..........10.216  ............5.683
Nog niet verantwoorde actuariële  
winst / verliezen ..........................................  ............2.373 ............1.923 
-------------------------------------------------- --------------- --------------- 
Opgenomen voorziening ............................  .............7.843 ............7.606
-------------------------------------------------- ---------------  --------------- 

Verplichtingen
Het verloop van deze post is als volgt:
Stand per 1 januari.......................................  ..........20.192  ..........23.440 
Aanpassen naar actuele stand.....................  ................-21  ...................0
Kosten van rechten opgebouwd in 
het boekjaar................................................ ............1.345  ............1.998 
Interest....................................................... . ............1.208  ............1.150 
Bijdrage werknemers...................................  ...............238 .................80
Actuariële winsten / verliezen....................... . ............1.276 ...........-6.547 
Overdrachten / betaalde uitkeringen.............  ...............418  .................71 
-------------------------------------------------- --------------- --------------- 
Stand per 31 december............................. . .........24.656  ..........20.192
-------------------------------------------------- --------------- --------------- 

Beleggingen
Het verloop van deze post is als volgt:
Stand per 1 januari...................................... ..........14.509  ..........13.252
Werkelijk rendement op beleggingen............ ...............837  ...............806
Bijdrage werkgever....................................... ............1.696  ............1.727
Actuariële winsten / verliezen........................ ...........-3.020 ...........-1.347 
Overdrachten / betaalde uitkeringen.............  ...............418 .................71
-------------------------------------------------- --------------- ---------------
Stand per 31 december.............................. ..........14.440  ..........14.509
-------------------------------------------------- --------------- ---------------

De belangrijkste actuariële veronderstellingen voor de waardering van de  
voorziening voor pensioenverplichtingen  per 31 december:

Disconteringsvoet........................................ ...........5,00% ...........5,50%
Verwachte salarisstijging............................... ...........2,25% ...........2,25% 
Verwacht rendement op beleggingen............ ...........5,40% ...........5,70%  
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23Jubileumvoorziening................... ..........  ..........2008 ..........2007
Het verloop is als volgt:
Stand per 1 januari......................................  ...............132  ................53 
mutatie boekjaar..........................................  ...............138 ................79
-------------------------------------------------- --------------- ---------------
Stand per 31 december............................. . ...............270  ..............132
-------------------------------------------------- --------------- ---------------

*12 Overige voorzieningen...................  ..........2008 ..........2007
Het verloop is als volgt:
Stand per 1 januari......................................  ...............372  ..............354 
mutatie boekjaar.......................................... . . ..............97 ................18
-------------------------------------------------- --------------- ---------------
Stand per 31 december............................. . ...............469  ..............372
-------------------------------------------------- --------------- ---------------

De post betreft de voorziening voor schadebehandelingskosten.

*13 Overlopende passiva  
Onder dit hoofd is begrepen het kortlopende deel van een overlopende 
provisiereserve, totaal groot € 19,5 miljoen, ter dekking van de kosten in 
het komende boekjaar gedurende de termijn waarvoor premies zijn betaald. 
Het langlopende deel ervan ad € 2,1 miljoen is opgenomen onder de post 
langlopende schulden.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Unigarant nv huurt van UVM Verzekeringsmaatschappij nv een bedrijfs- 
pand. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt in 2009 € 765.000. In november 
2007 is een additionele huurverplichting inzake gebouwen aangegaan  
voor een termijn van 5 jaar, de jaarlijkse huurlast bedraagt € 347.000. 
De toekomstige leaseverplichtingen inzake vervoersmiddelen op basis  
van de lopende contracten ultimo 2008 bedragen € 540.000. De lease-
verplichtingen voor 2009 bedragen € 250.000.

Netto-omzet
De netto-omzet vloeit nagenoeg geheel voort uit in Nederland verrichte diensten.

Kosten............................................... ..........2008  ..........2007
*14 Personeelskosten
Salarissen...................................................  ..........15.198 .........14.736
Sociale lasten.............................................. ............1.916 ............1.681
Pensioenlasten............................................ ............1.778 ............2.236
Overige personeelskosten............................ ............2.283 ...........2.617
-------------------------------------------------- --------------- ---------------
................................................................... ..........21.175  ..........21.270
-------------------------------------------------- --------------- ---------------
Uitsplitsingen van de pensioenlasten
Aan het jaar toegerekende kosten................ ............1.407 ............1.817
Interestlast (=oprenten voorziening).............. . ............1.208 ............1.150
Verwachte opbrengst fondsbeleggingen....... ..............-837 ..............-785
Verwerkte actuariële resultaten..................... ...................0 .................54
-------------------------------------------------- --------------- ---------------
Totale pensioenlast.....................................  ............1.778 ............2.236
-------------------------------------------------- --------------- ---------------
*15 Afschrijvingen materiële vaste activa  
Bedrijfsgebouwen en -terreinen....................  .................80 .................15
Machines en installaties...............................  ...................7 ...................4
Vervoermiddelen.......................................... ...................0 .................16
Andere vaste bedrijfsmiddelen......................  ...............556 ...............476
-------------------------------------------------- --------------- ---------------
..................................................................  ...............643 ...............511
-------------------------------------------------- --------------- ---------------

Financiële baten en lasten.................. ..........2008 ..........2007
*17 Rentebaten 
Groepsmaatschappijen................................  ............1.773 ...........1.338
Overige rentebaten......................................  ...............390 ...............313
-------------------------------------------------- --------------- ---------------
..................................................................  ............2.163 ............1.651
-------------------------------------------------- --------------- ---------------
*18 Rentelasten 
Overige rentelasten .....................................  .................53 ..................21
-------------------------------------------------- --------------- ---------------
.............................................. ................... .................53 .................21
-------------------------------------------------- --------------- ---------------- 

Het gemiddeld aantal medewerkers in loon-
dienst van onze vennootschap bedroeg 337 
FTE (in 2007: 317 FTE).
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Toelichting op de winst- 
en-verliesrekening

Unigarant nv 
Financieel jaarverslag 2008

*16 Overige bedrijfskosten
In de overige bedrijfskosten zijn de kosten inbegrepen voor controle van de jaarrekening, groot € 58.900. Daarnaast is er 
door de controlerend accountant een bedrag van € 12.500 gefactureerd voor overige controle opdrachten.

Bestuurders en commissarissen
De bezoldiging van bestuurders is herleidbaar tot één persoon, de bezoldiging is om deze reden niet opgenomen. 
De bezoldiging van commissarissen (van Unigarant en UVM), uitsluitend bestaande uit vaste beloningen, bedraagt € 10.500.
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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 2008 ad € 9.032.845 in 
zijn geheel als dividend uit te keren. Dit voorstel is in de jaar-
rekening 2008 verwerkt. 

Hoogeveen, 11 februari 2009

Directie:
Jan Hennekam (Algemeen Directeur)  

Raad van commissarissen:
Wietze van der Laan
Roland Wanders
Jo van Engelen

Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de 
raad van commissarissen van Unigarant nv.

Accountantsverklaring

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2008 
van Unigarant nv te Hoogeveen bestaande uit de balans 
per 31 december 2008 en de winst-en-verliesrekening over 
2008 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 profes-
sionele 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 vennootschap. 
Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van 
de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor 
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattin-
gen die het bestuur van de vennootschap heeft gemaakt, 
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaar-
rekening. 

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 2008 en van het resultaat 
over 2008 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 f 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.

Den Haag, 11 februari 2009

Ernst & Young Accountants LLP
w.g. drs R.M. van Tiggele RA

Overige
gegevens

Accountants-  
verklaring

Unigarant nv 
Financieel jaarverslag 2008
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UVM Verzekeringsmaatschappij nv
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UVM Verzekerings- 
maatschappij nv

Christa van der Velde (Schadebehandelaar Tweewielers)
“Normaal gesproken duurt het enkele weken voordat een fietsschade geheel is afgehandeld. Ons nieuwe systeem Directe 
Schadeafhandeling kan dit in een paar minuten. De consument weet direct waar hij aan toe is en de fietshandelaar kan eventueel 
gelijk een nieuwe fiets leveren.”
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Omzet en resultaat

In het verslagjaar 2008 is de omzet gegroeid van € 317 mil-
joen (2007) naar een totaal van € 337 miljoen. Alle branches 
hebben bijgedragen aan de groei van de omzet. Het resul-
taat voor belastingen nam af van € 18,5 miljoen in 2007 naar 
-/- € 0,4 miljoen in 2008. 

Op totaalniveau hebben de technische resultaten zich na 
herverzekering, los van de toegerekende beleggingsbaten, 
qua verwachting ontwikkeld. Desondanks is er een aantal 
factoren van invloed geweest op het resultaat. 

In de eerste plaats zijn wij geconfronteerd met het noodweer 
van 22 juni 2008, dat een aantal van onze branches sub-
stantieel heeft geraakt. Dat geldt met name voor de auto-
verzekering, de pakketpolis, de caravanverzekering en de 
watersportverzekering. Binnen de watersporttekening zijn wij 
in het voorjaar van 2008 ook geconfronteerd met de diefstal 
van een schip met een verzekerde waarde van € 1,3 miljoen. 
Mede dankzij een risico-avers herverzekeringsbeleid is het 
netto effect hiervan op het resultaat beperkt.

Daarnaast constateren wij een verdergaande druk op de 
autopremies, die in 2008 heeft geleid tot een daling van 
de gemiddelde premie per polis. Inmiddels hebben wij in 
december 2008 besloten tot een verhoging van de premies 
van autoverzekeringen om het resultaat voor 2009 te verbe-
teren.

Ook de uitloop van de schadelast van de oude jaren heeft 
het resultaat op de auto- en de bromfietstekening beïnvloed. 
Daarvoor zijn een aantal maatregelen doorgevoerd, waaron-
der het op niveau brengen van de schadevoorziening van 
met name de schadejaren 2005 en ouder.

Deze ontwikkelingen hebben er mede toe geleid dat het 
technisch resultaat onder dat van 2007 is uitgekomen. Naast 
de gestegen schadelast wordt het technisch resultaat sterk 
negatief beïnvloed door het beleggingsresultaat.

Financieel resultaat

De kredietcrisis is ook aan UVM niet voorbij gegaan. UVM 
kent een terughoudend beleggingsbeleid. De financiële 

beleggingen bestaan voor 64% uit vastrentende waarden 
en de kwaliteit van de beleggingen wordt voortdurend 
nauwgezet gemonitord. Niettemin waren de gevolgen voor 
het belegd vermogen aanzienlijk. In totaal heeft UVM een 
negatief beleggingsresultaat geboekt van € 20 miljoen.

Zonder rekening te houden met het negatieve resultaat op 
beleggingen, was er sprake van een positief resultaat van  
€ 19,6 miljoen. Het beleid van UVM om niet alleen afhan-
kelijk te willen zijn van beleggingsbaten werpt hiermee zijn 
vruchten af.

De solvabiliteit van UVM komt uit op 3,5 keer de minimaal 
vereiste solvabiliteit volgens de geldende bepalingen opge-
nomen in Wft BPR, en blijft daarmee op een uitstekend 
niveau. In 2008 zijn we gestart met de voorbereiding van een 
Asset-liability management (ALM)-studie, welke ondermeer 
zal moeten leiden tot een visie op de strategische beleg-
gingsmix voor 2009 en verder.

Nieuwe producten en diensten

In 2008 is de No Risk Camperverzekering ontwikkeld. Deze 
nieuwe verzekering is speciaal voor reizigers die door Amerika  
of Canada reizen met een gehuurde camper. De dekking van 
de standaard verplichte basisverzekering bij deze campers 
is vaak niet voldoende. Met de nieuwe verzekering zijn deze 
dekkingen geoptimaliseerd en is Reisrechtsbijstand meever-
zekerd. 

Afgelopen zomer is samen met een reispartner de Single-
omboekverzekering geïntroduceerd. Iemand die single is 
en voor vertrek een partner vindt, kan als ‘stel’ zonder extra  
kosten overboeken naar een andere vakantiebestemming.

In juni 2008 zijn we gestart met Digitale Schadeafhandeling 
voor schadeclaims op het gebied van fietsverzekeringen. 
Het systeem is in staat om schadeclaims te controleren, te 
beoordelen of er dekking is, er een uitkering aan te kop-
pelen en die te vertalen naar een daadwerkelijke betaling. 
Zo kunnen wij de schadeafhandeling sneller, efficiënter en 
goedkoper laten verlopen. In het systeem is een aantal con-
troles ingebouwd en daarnaast controleren we de claims 
steekproefsgewijs. Inmiddels wordt 30% van de schade-
meldingen voor fietsverzekeringen via dit systeem gedaan.  

UVM Verzekeringsmaatschappij nv
Financieel jaarverslag 2008

Directieverslag
De komende jaren kijkt Unigarant of deze dienst ook voor 
claims bij andere verzekeringen is in te zetten.

In 2008 is volmacht sterk gegroeid met 7 nieuwe volmacht-
overeenkomsten. Daarmee komt het totaal aantal volmachten 
dat door UVM is afgegeven uit op ruim 40. UVM is aangeslo-
ten op de VRA-analyse, waardoor de resultaten van de part-
nervolmachtbedrijven effectief kunnen worden gemonitord. 

Begin 2009 hebben Unigarant en ANWB een nieuwe Auto-
verzekering geïntroduceerd. De nieuwe autoverzekeringen 
hebben veel nieuwe opties, vooral op het gebied van dekkin-
gen, waardoor maatwerk mogelijk is. Bij de Unigarant Auto-
verzekering is de No-claimbeschermer vervallen. Gebleken 
is dat de schadelast van dit product zodanig hoog is dat 
besloten is het product geheel uit de markt te nemen. 

Eén systeem

Het project voor de vervanging van onze front- en back-
officesystemen, waaronder het extranet, nam in 2008 de 
nodige personeelscapaciteit in beslag. Het doel is straks 
één systeem te hebben, waarmee sneller producten in de 
markt gezet kunnen worden. Beheersbaarheid en efficien-
cy zijn belangrijke vereisten voor het nieuwe systeem. Het 
functioneel ontwerp is klaar, de bouw is gestart en inmiddels 
worden de eerste producten in dit nieuwe systeem ingericht. 
Ook is gestart met het testen van zowel de polis- als de 
schadeapplicatie. 

Auditcommissie 

Conform de Wet toezicht accountantsorganisaties artikel 
21a is inmiddels een auditcommissie ingesteld. Deze wordt 
ingevuld door de in het jaarverslag vermelde leden van de 
raad van commissarissen. 

  
Risicobeheersstructuur 

UVM biedt via diverse verkoopkanalen eenvoudige schade- 
verzekeringen aan op het gebied van mobiliteit, vrije tijd/
recreatie en wonen. Zij onderneemt op basis van een gezond 
evenwicht tussen risico en rendement. Daarbij wordt een 
gematigd risicoprofiel nagestreefd. UVM heeft een risico- 
analyse gedaan op basis van het risicomodel FIRM.  
De uitkomst is dat UVM een onderneming is met een beperkt 
risico. Dit komt overeen met onze doelstelling. 
  

Kapitaalmanagement 

Het kapitaalmanagement is uitbesteed aan de afdeling 
Treasury van de ANWB door middel van een zogenaamd 
beleggingsmandaat. Het beleggingsbeleid sluit aan op 
het gematigde risicoprofiel dat wordt nagestreefd. Recent 
is onderzoek gedaan in hoeverre door de effecten van de  

kredietcrisis onze solvabiliteit onder de door DNB gehan-
teerde normen zou kunnen dalen. De uitkomst hiervan is dat 
dit risico uitermate klein is te noemen. 

UVM ziet risicobeheer (waaronder een prudent herverzeke-
ringsbeleid), prijsstelling, portefeuillemanagement en daar-
naast kapitaalmanagement als het fundament voor haar 
strategie voor structurele waardeontwikkeling.

Vooruitzichten 2009

De economische ontwikkelingen kunnen impact hebben op 
de resultaten voor 2009. Aan de omzetkant kan er sprake 
zijn van uitstel van aankoop of vervanging van vervoermidde-
len, alsmede veranderend vakantiegedrag zoals het boeken 
van reizen naar een andere bestemming en met een lagere 
gemiddelde reissom. 
Vanuit verzekeringstechnisch perspectief kan het claim-
gedrag van klanten daardoor veranderen, hetgeen zich kan 
uiten in een intensiever gebruik van de doorlopende reisver-
zekering of het sluiten van mobiliteitsverzekeringen met een 
minder complete dekking.

De ALM-studie zullen wij in maart 2009 afronden en ver-
volgens bespreken met de raad van commissarissen. Dit 
onderwerp wordt in samenhang met de strategische beleg-
gingsmix en het herverzekeringsbeleid voor 2009 en verder, 
als één van de key-projecten binnen de directie behandeld. 

In 2008 hebben wij onze nieuwe toekomstvisie vastgesteld. 
Speerpunt uit de visie is Helpen. Of het nu gaat om onze 
administratieve processen of de dekking die we bieden en 
de afwikkeling van claims. Inmiddels is een start gemaakt 
door de visie te vertalen naar activiteiten en gewenst gedrag 
voor 2009 en de verdere toekomst.   

In 2009 zal nog veel energie gestoken worden in het bou-
wen en testen van de nieuwe front- en backofficesystemen.  
De verwachting is dat de oplevering begin 2010 is, zodat wij 
dan sneller en beter op klantbehoeften kunnen inspelen. 

Hoogeveen, 11 februari 2009

Jan Hennekam
Algemeen Directeur UVM

Gert Jan Westerman
Directeur UVM
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Actief................................................... ...........2008 ................... ...........2007 ................... 

Immateriële activa *1

Goodwill...................................................... ..................... ...................0  ..................... ...................0  

Beleggingen
Terreinen en gebouwen *2

Voor eigen gebruik...................................... . ..................... ............4.165 ..................... ............4.486 

Beleggingen in groepsmaatschappijen *3

Vorderingen op groepsmaatschappijen......... ..................... ..........15.000 ..................... ............8.500

Overige financiële beleggingen *3

Aandelen....................................................  .......... 26.793 ..................... .......... 14.291 .....................
Obligaties en andere vastrentende waarden  ..........89.731 ..................... ........122.656 .....................
Andere financiële beleggingen......................  ..........22.936 ..................... ..........10.545 .....................
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
....................................................... .......... ..................... ........139.460 ..................... ........147.492 
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
..................................................................  ..................... ........158.625 ..................... ........160.478 

Vorderingen
Vorderingen uit herverzekering...................... ............4.434 ..................... ............1.173 ..................... 
Overige vorderingen *4.................................  ...............677 ..................... ...............674 .....................
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
..................................................................  ..................... ............5.111  ....................  ...........1.847

Overige activa
Liquide middelen .........................................  ..................... ............1.863 ..................... ........... .1.101

Overlopende activa
Lopende rente ............................................  ..................... .................17 ..................... ...................9

-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 
Totaal actief................................................  ..................... ........165.616 ..................... ........163.435
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

Passief ...............................................  ..........2008 ...................  ..........2007 ................... 

Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd kapitaal *5 ................ ............1.815 ..................... ............1.815 .....................
Herwaarderingsreserve *6............................. ...................0 .....................  ..................0 .....................
Overige reserves *7......................................  ..........92.528 ..................... ..........92.840 .....................
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
...................................................................  ..................... ..........94.343 ..................... ..........94.655

Technische voorzieningen *8

Voor niet verdiende premies:
Bruto...........................................................  ..........86.927  ....................  ..........82.411 .....................
Herverzekeringsdeel....................................  .........-44.910  ....................  .........-42.507 ..................... 
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
..................................................................   ....................  ..........42.017  .................... ..........39.904

Voor te betalen schaden:
Bruto ..........................................................  ........110.704 ..................... ..........84.028 ..................... 
Herverzekeringsdeel ...................................  .........-92.953 ..................... .........-67.055 .....................
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
..................................................................  ..................... ...........17.751 ..................... ..........16.973 

Voorzieningen
Voor belastingen *9......................................  ..................... ............6.135 ..................... ............7.124 

Schulden 
Schulden uit directe verzekering *10 .............  ............4.112 ..................... ............4.455 ..................... 
Schulden uit herverzekering ........................  ...................0 ..................... ...............203 .....................
Overige schulden *11 ...................................  ............1.210 ..................... .................97 .....................
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
..................................................................  ..................... ............5.322 ..................... ............4.755

Overlopende passiva ..................................  ..................... .................48 ..................... .................24

-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Totaal passief ............................................... ...................... .........165.616 ...................... ........163.435
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------(in
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Balans per
31 december 2008

(na voorstel winstbestemming)

UVM Verzekeringsmaatschappij nv
Financieel jaarverslag 2008
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Technische rekening schadeverzekering  ............2008 ...................... ............2007  .................

Verdiende premies eigen rekening *12

Geboekte brutopremies ..............................  ........337.003 ..................... ........316.748 ..................... 
Uitgaande herverzekeringspremies ..............  .......-215.238 ..................... .......-202.662 ..................... 
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
..................................................................  ..................... ........121.765 ..................... ........114.086 

Niet-verdiende premies lopende risico’s 
Bruto ..........................................................  ...........-6.924 ..................... ...........-4.892 .....................
Aandeel herverzekeraars .............................  ............3.577 ..................... ............2.177 .....................
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
..................................................................  ..................... ...........-3.347 ..................... ...........-2.715 
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
..................................................................... ...................... ........118.418 ...................... .........111.371 

Toegerekende opbrengst van beleggingen ...  ..................... ...........-7.146 ..................... .................56 

Geboekte schaden:
Bruto ..........................................................  .......-177.106 .....................  .......-154.909 .....................
Aandeel herverzekeraars .............................  ........120.712 ..................... ........105.178 .....................
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
..................................................................  ...................... .........-56.394 ..................... .........-49.731 

Wijziging voorziening te betalen schaden
Bruto ..........................................................  .........-26.676 ..................... .........-20.542 .....................
Aandeel herverzekeraars .............................  ..........25.898 ..................... ..........19.276 .....................
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
..................................................................  ..................... ..............-778 ..................... ...........-1.266 
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
..................................................................  ..................... .........-57.172 ..................... ........-50.997 

Bedrijfskosten *13

Acquisitiekosten .........................................  .......-115.232  ....................  .......-112.748 .....................
Beheerskosten ...........................................  ..............-836  ....................  .............-774 .....................
Provisie en winstdeling herverzekeraar .........  ..........73.188  ....................   .........71.486 .....................
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
..................................................................  ..................... .........-42.880 ..................... .........-42.036 

-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Resultaat technische rekening 
schadeverzekering ....................................... ...................... ..........11.220 ...................... ...........18.394 
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

Niet-technische rekening ........................ ............2008 ......................  ............2007 ................... 

Resultaat technische rekening 
schadeverzekering........................................  ..................... ..........11.220 ..................... ..........18.394 

Opbrengst uit beleggingen
Terreinen en gebouwen................................  ...............411 ..................... ...............396 ..................... 
Overige beleggingen....................................  ...............837 ..................... ...............980 ..................... 
Gerealiseerde winst op beleggingen.............  ...................0 ..................... ............2.175 .....................
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
..................................................................  ..................... ............1.248 ..................... ............3.551 

Beleggingslasten
Waardeveranderingen van beleggingen........  .........-18.987 ..................... ...........-3.408  ..................... 
Gerealiseerd verlies op beleggingen........ ....  ...........-1.045 ..................... ...................0 .....................
  ------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
..................................................................  ..................... ........-20.032  ..................... ..........-3.408

Toegerekende opbrengst uit beleggingen  
overgeboekt naar de technische rekening  
schadeverzekering *14 .................................  ..................... ............7.146  ..................... ................-56 
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Resultaat voor belastingen ..........................  ...................... ..............-418  ...................... ...........18.481

Belasting resultaat ........................................ ..................... ................106 ..................... ...........-4.744

-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Resultaat na belastingen .............................. ...................... ..............-312  ...................... ...........13.737 
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------(in
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Winst-
en-verliesrekening
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........................................................... ...........2008  ................... ..........2007  ................... 

Eigen vermogen per 1 januari...................... .......... ........... ..........94.655 ..................... ..........80.917
Netto-resultaat na belastingen...................... ..................... ..............-312 . ..... .............. . .........13.738
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Eigen vermogen per 31 december..............  ..................... ..........94.343 .....................  ..........94.655
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

........................................................... ...........2008  ................... ..........2007 .................. 

Resultaat na belastingen ............................  ..................... ..............-312 ..................... ..........13.738 

Aanpassing voor: 
Waardecorrectie beleggingen ......................  ..........18.986 ..................... ............3.416 .....................
Afschrijvingen .............................................  ...............321 ..................... ...............533 .....................
Mutatie lopende rente .................................  .................-8  ..................... .................95 .....................
Mutatie vorderingen ....................................  ...........-3.264 ..................... ............1.816  .....................
Mutatie technische voorzieningen ................  ............2.891 ..................... ............2.054 .....................
Mutatie voorzieningen .................................  .............-989  ..................... ............5.802  .....................
Mutatie schulden en overige overlopende 
passiva ......................................................  ...............591  ..................... ..........-8.000  .....................
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
..................................................................  ..................... ..........18.528 ..................... ............5.716 
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

Kasstroom uit operationele activiteiten..........  ..................... ..........18.216 ..................... ..........19.454

Verstrekking leningen en 
aankoop beleggingen....................................... .........-59.450 ..................... .......-100.196 .....................
Ontvangen aflossingen en 
verkopen beleggingen.................................  ..........41.996 ..................... ..........81.054 .....................
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten............  ..................... .........-17.454 ..................... .........-19.142
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Af-/toename geldmiddelen ........................... ...................... ................762 ...................... ...............312
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
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Overzicht
totaalresultaat

Kasstroomoverzicht

Dennis Giesselink (Commercieel Adviseur Tweewielers)
“Alles is bij ons zo ingericht dat fietshandelaren snel en eenvoudig hun verzekeringswerk kunnen doen. Daarnaast proberen we ook 
op andere manieren ons steentje bij te dragen, door bijvoorbeeld het sponsoren van de Nationale Bedrijfsfietsdag voor het stimuleren 
van het woon-werkverkeer op de fiets.”
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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. 
 
Stelselwijziging beleggingen
In 2008 heeft een stelselwijziging plaatsgevonden ten  
aanzien van de verwerking van ongerealiseerde waarde 
veranderingen van de participaties in de Fondsen voor 
Gemene Rekening (FGR). Met ingang van 2008 worden alle 
waardeveranderingen ten laste of ten gunste van het resul-
taat gebracht in plaats van ten laste (voor zover toereikend) 
of ten gunste van de onder het eigen vermogen opgenomen 
herwaarderingsreserve. De stelselwijziging heeft geen invloed 
gehad op de omvang van het eigen vermogen van UVM.  
De voorheen gevormde herwaarderingsreserve is ten gunste 
van de algemene reserve gebracht. Het resultaat na belas-
tingen over 2008 en het aangepaste vergelijkende resultaat 
over 2007 zijn door de stelselwijziging negatief beïnvloed  
met € 248.000, respectievelijk € 290.000.

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. De participaties in de fondsen  
voor gemene rekening worden gewaardeerd tegen de 
marktwaarde per einde van het boekjaar. Gerealiseerde en 
ongerealiseerde waardeveranderingen worden met ingang 
van 2008 verantwoord in de winst-en-verliesrekening.

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 overeen-
komstig het geldende belastingtarief over het bedrijfs-
economische resultaat, rekening houdend met de fiscale 
faciliteiten, waaronder de vorming van een egalisatiereserve 
conform het Besluit Reserves Verzekeraars. In voorkomende 
gevallen is rekening gehouden met latente belastingen. UVM 
Verzekeringsmaatschappij nv is onderdeel van de fiscale 
eenheid voor de vennootschapsbelasting van de ANWB bv. 
Daardoor is zij mede hoofdelijk aansprakelijk voor de terzake 
verschuldigde belastingen.

Kasstroomoverzicht

Algemeen
Het kasstroomoverzicht is opgesteld conform de indirecte 
methode en is verdeeld in kasstromen uit operationele- en 
beleggingsactiviteiten.

UVM Verzekeringsmaatschappij nv
Financieel jaarverslag 2008

Grondslagen van de
financiële verslaglegging
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*4 Overige vorderingen
In de overige vorderingen zijn vorderingen op groepsmaatschappijen 
opgenomen van € 664.000 (ultimo 2007: € 674.000)

Eigen vermogen en solvabiliteit

*1 Immateriële activa...............................  ............2008 ............2007 

Het verloop van de post goodwill is als volgt:

Boekwaarde 1 januari .................................  ...................0  ...............212 
Investeringen ..............................................  ...................0  ...................0 
-------------------------------------------------- --------------- ---------------
..................................................................  ...................0  ...............212 
Afschrijvingen .............................................  ...................0  ...............212
Desinvesteringen ........................................  ...................0  ...................0 
-------------------------------------------------- --------------- ---------------

Boekwaarde 31 december .........................  ...................0  ...................0 
Cumulatieve afschrijvingen ..........................  ...................0  ...............850 

-------------------------------------------------- --------------- ---------------
Aanschafwaarde per 31 december .............. .................... 0 ................850 
-------------------------------------------------- --------------- ---------------
 
Beleggingen .............................................. ............2008 ............2007 

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

Boekwaarde 1 januari .................................  ............4.486 ............4.807 
Investeringen ..............................................  ...................0  ...................0 
-------------------------------------------------- --------------- ---------------
..................................................................  ............4.486 ............4.807 
Afschrijvingen .............................................  ...............321 ...............321 
-------------------------------------------------- --------------- ---------------
Boekwaarde 31 december .........................  ............4.165 ............4.486 
Cumulatieve afschrijvingen ..........................  ........... 3.434 ............3.113 
-------------------------------------------------- --------------- ---------------
Aanschafwaarde per 31 december ..............  .............7.599 ............7.599 
-------------------------------------------------- --------------- ---------------

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

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

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

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

................................................................. .. ...maatschap- ..................... ..vastrentende . .....financiële 

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

Boekwaarde 1 januari 2008......................... ............8.500 ..........14.291 ........122.655  .........10.545
Verstrekkingen/aankopen............................. ............6.500 ..........25.200 ............9.000 .........18.750
Aflossingen/verkopen................................... ...................0 ...................0 .........-40.950   ..................0 
Niet gerealiseerde koersveranderingen.......... ...................0 .........-12.698 ................71  ..........-6.359
Gerealiseerde koersveranderingen................ ...................0 ...................0 ..........-1.045 ...................0

-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Boekwaarde 31 december 2008................  ..........15.000 ..........26.793 ..........89.731  .........22.936
-------------------------------------------------- --------------- --------------- ---------------  ---------------

De procentuele deelname van UVM per fonds luidt per 31 december 2008 als volgt:
..................................................................  ....Participatie
Fonds ........................................................  .............UVM
Aandelen Fonds .........................................  ............10,3%
Rentende Waarden Fonds ..........................  ............18,2%
Complementaire Waarden Fonds ................  ............15,8%

De vorderingen op groepsmaatschappijen betreft een lening met een looptijd van 1 jaar. 
Het rentepercentage is 3,47%.

*5 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.

*6 Herwaarderingsreserve..............................  ..............2008 ..............2007
Het verloop is als volgt: 
Stand per 1 januari .....................................  ...................0 ...............538
Aanpassing i.v.m. stelselwijziging .................  ...................0 ..............-538
-------------------------------------------------- --------------- ---------------
Stand per 31 december ............................... ....................0  ....................0
-------------------------------------------------- --------------- ---------------

*7 Overige reserves........................................ ..............2008 ..............2007
Het verloop is als volgt: 
Stand per 1 januari ........................................ ...........92.840 ...........78.564
Aanpassing i.v.m stelselwijziging ..................  ...................0 ...............538
Onttrekking / toevoeging volgens 
voorgestelde winstbestemming ...................  .............-312   ..........13.738
-------------------------------------------------- --------------- ---------------
Stand per 31 december ............................  ...........92.528 ...........92.840
-------------------------------------------------- --------------- ---------------(in
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De beleggingen van UVM bestaan uit participaties in een drietal Fondsen voor Gemene Rekening (FGR), 
waarbij de participatiehouders economisch eigenaar zijn van de in de fondsen ondergebrachte beleg-
gingen. De juridische eigendom van de beleggingen berust bij de Stichting Bewaar ANWB.

UVM Verzekeringsmaatschappij nv
Financieel jaarverslag 2008

Toelichting
op de balans



41Solvabiliteit.........................................  ...........2008 ..........2007

Minimaal vereiste solvabiliteit........................ ..........27.711 ..........26.072

Door bestuur gewenste solvabiliteitsratio *....  ............150% ............150%  
Aanwezige solvabiliteitsratio *.......................  ............350% ............374%

De minimaal vereiste solvabiliteit is berekend volgens de geldende bepalingen 
opgenomen in Wft BPR. 

*8 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 
premies is overlopende provisie ten bedrage van € 18,9 miljoen (2007:  
€ 17,7 miljoen) in mindering gebracht.

*9 Voorzieningen voor belastingen.......  ..........2008 ..........2007
Het verloop is als volgt:
Stand per 1 januari...................................... ............7.124 ............1.322 
Mutatie in het boekjaar................................. ..............-989 ...........5.802
-------------------------------------------------- --------------- ---------------
Stand per 31 december ............................... ............6.135 ............7.124
-------------------------------------------------- --------------- ---------------

Schulden

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

*11 Overige schulden 
In de overige schulden zijn schulden aan groepsmaatschappijen opge-
nomen van € 1.038.000 (ultimo 2007: € 97.000). 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

In verband met onverzekerbaarheid van terrorisme is UVM in 2003  
toegetreden tot de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor  
Terrorismeschaden nv (NHT). De NHT biedt herverzekeringsdekking voor 
terrorismeschaden tot maximaal € 1 miljard per kalenderjaar. De eerste 
layer hiervan − tot € 400 miljoen − betreft een gepoolde capaciteit, opge-
bouwd door de aangesloten verzekeraars. Het aandeel van UVM in deze 
eerste layer bedraagt € 1.892.104. Dit is tevens het maximumbedrag dat 
UVM in enig jaar als gevolg van terrorisme aan eigen risico draagt, onge-
acht of de schade haar eigen polishouders of die van andere bij de NHT 
aangesloten verzekeraars treft.
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* uitgedrukt in percentage van  
  de vereiste solvabiliteit
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Technische rekening
schadeverzekering

Fleur Kok (Commercieel Adviseur ATP en Retail)
“We hebben de derde plaats behaald in het Prestatie Onderzoek 2008 onder schadeverzekeraars. Dit geeft aan dat de 
tevredenheid van assurantie-tussenpersonen over Unigarant hoog is. Deze waardering is voor ons de bevestiging dat 
onze betrokkenheid zich loont.”



.....................................................................  ...................... .....................  ...................... .....................  ......................  .....................   ................  ................   ..................  ..............

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

..................................................................... ........en ziekte ...................... ....W.A. motor  ..................... ............motor   .....................   ................  ...Transport  ..................... .......aan zaken ..................... ........verliezen  .....................   .........Overig  ................   .........Totaal  ..............

.....................................................................  .............2008 .............2007 ..............2008  .............2007  ..............2008  ............. 2007  .................   ..........2007  .............2006 ...............2007 .............2006 .............2007  .............2006 . ..........2007  .......2006   ..........2007  ......2006
Verdiende premies eigen rekening
Geboekte brutopremies...............................  ..........28.109 ..........25.760 ..........87.784 .........86.860  ..........91.045  ..........83.900  ................  .......14.272 ...........1.845 ...........59.178  ..........59.825 ..........42.201  .........37.917 ..........5.577  ......4.500   .....316.748  .284.510
Uitgaande herverzekeringspremies...............  ...........-8.131 ..........-7.360  .........-82.953  ........-82.146 .........-77.567  .........-70.808  ................  .......-9.588 ..........-8.559 ..........-17.583  ........-16.042 .........-10.341 ..........-9.203 ........-4.836   .....-3.904  ....-202.662  ..-73.293
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------  ---------------   ------------   ------------- --------------  ---------------- ------------- -- ---------------  --------------- --------------  -----------  ------------  ----------
.....................................................................  ..........19.978 ...........18.400  .............4.831 ............4.714  ..........13.478  .......... 13.092  .................  .........3.684 ............3.286 ............41.595  ..........43.783 ..........31.860  .........28.714 ..............741 ..........596   .....114.086  ..111.217 

Wijziging technische voorzieningen 
Niet-verdiende premies lopende risico’s:
Bruto........................................................... ..........-1.219  ..............-549 .................-6 ...............175 ...........-1.940  .......... -1.032  ................  ..........-570  .............-578 ............-1.787 ...........-6.001 ..........-1.008 ..........-1.206 ............-121 ........-750   ........-4.892  ..-44.513
Aandeel herverzekeraars.............................. ...............357  ...............143 ...................2  ................-60  ............1.985  ...............729  ................  ............404 ..............413 ................617 ............1.499 ...............252  ...............301 ...............92  .........742   .........2.177    ...38.028 
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------  ---------------  ------------   ------------- -- ------------ -- -------------- - -------------- ---------------  --------------- --------------  -----------  -------------  ----------
................................................................... .............-862  .............-406  ..................-4 .................115 .................45  .............-303  .................  ..........-166  .............-165  ...........-1.170  ..........-4.502 ..............-756 .............-905 .............-29  ...........-8  ........-2.715  ...-6.485 
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------  ---------------   ------------  ------------- - ------------- --------------- - --------------- --------------- --------------- --------------  ---- -------  -------------  ----------
...................................................................  ...........19.116  ..........17.994  ............4.827  ............4.829  ..........13.523  ..........12.789  .................  .........3.518 ............3.121 ............40.425 ...........39.281 ...32104 ..........27.809 .............712  .........588    .......111.37   104.732

Toegerekende opbrengst van beleggingen....... ..............-918 ....................8  ...........-1.049 ...................7 ..............-798  ................... 6  .................  ................7  ................58 .................100 ...............825 ..............18  ...............140 .................2  ............11  .............207  .....1.712 

Schaden eigen rekening
Geboekte schaden:
Bruto........................................................... .........-10.448 ...........-8.932  .........-47.532 .........-40.666 .........-57.394   .........-50.591   ................  .......-10.504 ..........-7.134 ..........-26.925  ........-26.237 .........-17.487 ........-15.149 ........-1.804  .....-1.432   ....-154.909 -110.565
Aandeel herverzekeraars.............................. ...........2.749  ............2.351 ..........44.473  ..........38.501 ..........49.550  ..........43.303  ................  .........6.059 ...........5.008 .............9.105 ............7.101 ............4.328  ............3.751 ..........1.531  .......1.204   .....105.178  ...61.214
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------  ---------------  ------------   ------------- - -------------- - --------------- --------------- --------------- --------------- -------------- ----- ------  -------------  -------
............................................................. ...... ..........-7.699  ...........-6.581 ..........-3.059  ..........-2.165 ...........-7.844  ..........-7.288   ................ .  .......-2.445 ..........-2.126 ..........-17.820  ........-19.136 .........-13.159  ........-11.398 ...........-273   ........-228   ......-49.731  ..-49.351

Wijziging voorziening te betalen schaden: 
Bruto........................................................... ...............938  ............1.020 .........-22.489  ........-16.812 ...........-3.669   ...........-2.481  ................  .......-1.079 ................87  ...............-369 .............-459 ..............-364 .......... ...-126 ...........-457  ..........-65    ......-20.542  ..-25.049 
Aandeel herverzekeraars.............................. ..............-126 .............-193  ..........21.057 ..........15.893 ............3.379  ............2.162  ................  ............784 ...............-36 ................184 ...............109 .................91 ................33 ............355  ...........12   .......19.276  ..23.539
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------  ---------------  ------------   ------------- - -------------- - --------------- --------------- --------------- --------------- --------------  ----- ------  -------------  ---------
................................................................... ................812 ...............827  ..........-1.432  .............-919 ..............-290  ............. -319  ................  ..........-295 .................51 ...............-185  .............-350 ..............-273 ...............-93 ...........-102  ..........-53   ........ -1266  ...-1.510
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------  ---------------  ------------   ------------- - -------------- - --------------- --------------- --------------- --------------- --------------  ----- ------   ------------  ---------
................................................................ ... ...........-6.887 ........... -5.754 ...........-4.491 ...........-3.084 ...........-8.134  ...........-7.607  ................ .  ........-2.740 ..........-2.075 ..........-18.005 .........-19.486 .........-13.432  .........-11.491 ............-375  ........ -281   ......-50.997  ..-50.861

Bedrijfskosten
Acquisitiekosten..........................................  .........-10.993 .........-11.261 .........-26.388  ........-27.143  .........-26.981  .........-25.942  ................  ........-3.811 ..........-3.382 ..........-21.851 .........-19.559 .........-21.062  ........-18.795 ........-1.678   .....-1.147   ....-112.748 ..-87.395
Beheers- en personeelskosten..................... ................-70 ...............-63  ..............-218 ..............-213 ..............-227  ..............-205  ................   ............-33 ...............-29 ...............-144  .............-150 ..............-102 ...............-95 ..............-14  ...........-11  ...........-774  .......713 
Provisie en winstdeling herverzekeraar..........  ............3.618 ...........3.457  ..........26.593  ...........27.431 ..........24.822  ..........23.909  ................  .........2.824 ...........2.554  .............7.059 ..............6.00 ............5.196  ...........4.483 .........1.610   ......1.029   .......71.486  ..47.464
-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------   ---------------   ------------   ------------- -- ------------- -- -------------- - -------------- --------------- --------------- --------------  ----- ------  --------------  ---------
..................................................................  ...........-7.445 ...........-7.867 ................-13  .................75  ...........-2.386  ...........-2.238  ................ .  ........-1.020 ..............-857 ..........-14.936 .........-13.709 .........-15.968  .........-14.407 ..............-82  ........ -129    ......-42.036  ..-40.644 

-------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------   ---------------   ------------   ------------- -- ------------- -- -------------- - -------------- --------------- --------------- --------------  ----- ------  --------------  ---------
Resultaat technische rekening 
schadeverzekering......................................  ............3.866 ............4.381 ..............-726 ............1.827 ............2.205  ............2.950  ................ .  ..........-235 ..............247  .............7.584 .............6.911 ............1.722  ............2.051 .............257  .........189    ......18.545 ...14.939 
-------------------------------------------------- --------------- --------------- -- ------------- -- ------------- -- -------------  ---------------   ------------  --- ----------  --------------- ---------------- --------------- --------------- --------------- --------------  -----------  -------------  --------
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.................. ................ .........Brand en .................. .........Diverse .................. .................. ................. .................... ..................

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

...Transport ................ ......aan zaken .................. .......verliezen ................... ........Overig ................. ...........Totaal ..................

..........2008 ........2007 ...............2008 ...........2007 .............2008 ...........2007 ..........2008 .........2007  ............2008 ..........2007

.......14.046  .....13.272  ...........64.006 ........59.178 .........45.548 ........42.201 .........6.465 ........5.577  ......337.003 .....316.748

.....-10.232  .....-9.588  ..........-19.944 ......-17.583 ........-10.893 .......-10.341 .......-5.518 ......-4.836 .....-215.238 ...-202.662
------------- ----------- ---------------- -------------- --------------- -------------- ------------- ------------ -------------- -------------
.........3.814  .......3.684  ............44.062 ........41.595 .........34.655 ........31.860 ............947 ...........741 .......121.765 ......114.086

..........-134 ........-570  ............-2.351 ........-1.787 ..........-1.076 ........-1.008 ..........-198 ..........-121 .........-6.924 ........-4.892

..............97  .........404  ................719 .............617 ..............269 .............252 ............148 ............92 ..........3.577 ........2.177
-------------  ------------  ----------------- -------------- --------------- -------------- ------------- ------------ -------------- -------------
............-37  .........-166  ............-1.632 ........-1.170 .............-807 ...........-756 ............-50  ...........-29 .........-3.347 .......-2.715 
-------------  ------------  ----------------- -------------- --------------- -------------- ------------- ------------ -------------- -------------
.........3.777  .......3.518  ............42.430 ........40.425 .........33.848 ........31.104 ............897 ..........712 ......118.418 .....111.371

...........-277  ..............2  ...........-3.377 ...............27 .............-654 .................5 .............-73 ...............1 .........-7.146 ..............56

.....-10.886  .....-8.504  ..........-29.334 ......-26.925 ........-19.423 ......-17.487 .......-2.089 ......-1.804 .... -177.106 ...-154.909

.........8.026  .......6.059  .............9.481 .........9.105 ...........4.792 ..........4.328 .........1.641 ........1.531 ......120.712 .....105.178
-------------  -----------  ---------------- -------------- --------------- -------------- ------------- ------------ --------------  -------------
.......-2.860  ......-2.445  ..........-19.853 ......-17.820 ........-14.631 ......-13.159 ..........-448 .........-273 ......-56.394 .......-49.731

.......-1.578  ......-1.079  ................806 ...........-369 .............-102 ...........-364 ..........-582 .........-457 .......-26.676 ......-20.542

.........1.311  ..........784  ...............-175 .............184 ................32 ...............91 ...........420 ..........355 ........25.898 ......19.276
-------------  -----------  ---------------- -------------- --------------- -------------- ------------- ------------- -------------- -------------
..........-267  ........-295 .................631 ...........-185 ...............-70 ...........-273 ..........-162 ..........-102 ............-778 .......-1.266
-------------  -----------  ---------------- -------------- --------------- -------------- ------------- ------------ -------------- -------------
........-3.127  .....-2.740  ..........-19.222 .......-18.005 .........-14.701 .......-13.432 ...........-610 .........-375 .......-57.172 .......-50.997

........-4.178  ......-3.811 ..........-21.564 .......-21.851 ........-23.249 ......-21.062 .......-1.879 ......-1.678 .....-155.232 ...-112.748

............-34  ..........-33  ...............-158 ...........-144 .............-113 ...........-102 .............-16 ...........-14 ............-836 ..........-774

.........2.996  .......2.824  .............7.993 ..........7.059 ...........5.338 .........5.196 ........1.828 ........1.610 ........73.188 ......71.486
-------------  -----------  ----------------- -------------- --------------- -------------- -------------  ------------ -------------- -------------
........-1.216  ......-1.020  ..........-13.729 .......-14.936 ........-18.024 .......-15.968 .............-67 ............-82 .......-42.880 ......-42.036 

-------------  -----------  ----------------- -------------- --------------- -------------- -------------  ------------ -------------- -------------

..........-843  .........-240 .............6.102 ...........7.511 ..............469 ..........1.709 ............147 ...........256 ........11.220 .......18.394
-------------  ------------ ---------------- -------------- --------------- -------------- ------------- ------------ -------------- -------------

UVM Verzekeringsmaatschappij nv
Financieel jaarverslag 2008



Afloopstatistiek boekjaar per te rapporteren risicogroep
In de afloopstatistieken wordt de IBNR meegeteld in de betaalde schade in het boekjaar. Van de Afloopstatistiek 
Totaal zijn de ultimo standen van de Voorzieningen schade aan te sluiten met de ultimo standen van de technische  
voorzieningen voor te betalen schaden in de balans. De betaalde schade in het boekjaar zoals vermeld in de  
Afloopstatistiek Totaal is aan te sluiten met de geboekte schaden in de winst-en-verliesrekening ultimo boekjaar.

UVM Verzekeringsmaatschappij nv
Financieel jaarverslag 2008

Totaal
Netto
Schadejaar... .........Voorziening schade Betaalde schade ...........Voorziening schade .....Afwikkelresultaat
.................... .......ultimo vorig boekjaar .........in boekjaar ..................ultimo boekjaar ..............................
--------------- ------------------------------ ------------------- ------------------------------- -----------------------
Oudere jaren .............................1.795 ...................600 ...............................1.383 .....................-188
bi - 3............ ............................1.534 ...................463 ...............................1.068 ..........................3
bi - 2............ .............................1.883 ...................827 ...............................1.753 ......................-697
bi - 1............ ...........................11.761 ................7.661 ...............................2.807 .....................1.293
bi................. ...................................... ..............46.843 .............................10.740 ..............................
.................... ...................................... ......................... ........................................ ..............................
Totalen......... ...........................16.973 ..............56.394 ..............................17.751 ........................411

Motor Overig
Netto
Schadejaar... .........Voorziening schade Betaalde schade ...........Voorziening schade .....Afwikkelresultaat
.................... .......ultimo vorig boekjaar .........in boekjaar ..................ultimo boekjaar ..............................
--------------- ------------------------------ ------------------- ------------------------------- -----------------------
Oudere jaren .................................-11 .....................-3 .....................................-2 .........................-6
bi - 3............ ...................................2 .....................-4 ......................................2 ..........................4
bi - 2............ ................................162 .....................30 ..................................133 .........................-1
bi - 1............ .............................2.286 ................1.889 ..................................120 ........................277
bi................. ...................................... ................5.932 ...............................2.475 ..............................
.................... ...................................... ......................... ........................................ ..............................
Totalen......... .............................2.439 ................7.844 ................................2.728 ........................274

Netto
Schadejaar... .........Voorziening schade Betaalde schade ...........Voorziening schade .....Afwikkelresultaat
.................... .......ultimo vorig boekjaar .........in boekjaar ..................ultimo boekjaar ..............................
--------------- ------------------------------ ------------------- ------------------------------- -----------------------
Oudere jaren ................................115 ...................123 ....................................44 .......................-52
bi - 3............ ................................290 ...................194 ..................................103 .........................-7
bi - 2............ ................................355 ...................253 ..................................238 ......................-136
bi - 1............ .............................2.320 ................1.337 ..................................350 ........................633
bi................. ...................................... ................5.792 ...............................1.534 ..............................
.................... ...................................... ......................... ........................................ ..............................
Totalen......... .............................3.080 ................7.699 ................................2.269 ........................438

Netto
Schadejaar... .........Voorziening schade Betaalde schade ...........Voorziening schade .....Afwikkelresultaat
.................... .......ultimo vorig boekjaar .........in boekjaar ..................ultimo boekjaar ..............................
--------------- ------------------------------ ------------------- ------------------------------- -----------------------
Oudere jaren ..................................18 .......................9 ....................................11 .........................-2
bi - 3............ ..................................63 .....................39 ....................................38 .......................-14
bi - 2............ ..................................90 ...................105 ....................................44 ........................-59
bi - 1............ .............................2.807 ................1.948 ..................................166 ........................693
bi................. ...................................... ..............17.752 ...............................2.088 ..............................
.................... ...................................... ......................... ........................................ ..............................
Totalen......... .............................2.978 ..............19.863 ................................2.347 ........................618

Netto
Schadejaar... .........Voorziening schade Betaalde schade ...........Voorziening schade .....Afwikkelresultaat
.................... .......ultimo vorig boekjaar .........in boekjaar ..................ultimo boekjaar ..............................
--------------- ------------------------------ ------------------- ------------------------------- -----------------------
Oudere jaren .............................1.521 ...................429 ...............................1.182 .......................-90
bi - 3............ .............................1.131 ...................192 ..................................892 .........................47
bi - 2............ .............................1.214 ...................321 ...............................1.278 ......................-385
bi - 1............ .............................2.209 ...................690 ...............................1.824 .......................-305
bi................. ...................................... ................1.427 ...............................2.333 ..............................
.................... ...................................... ......................... ........................................ ..............................
Totalen......... .............................6.075 ................3.059 ................................7.509 .......................-733

Netto
Schadejaar... .........Voorziening schade Betaalde schade ...........Voorziening schade .....Afwikkelresultaat
.................... .......ultimo vorig boekjaar .........in boekjaar ..................ultimo boekjaar ..............................
--------------- ------------------------------ ------------------- ------------------------------- -----------------------
Oudere jaren ....................................0 .......................0 ......................................0 ...........................0
bi - 3............ ..................................-1 .......................1 .....................................-1 ..........................-1
bi - 2............ ....................................2 .......................2 ......................................6 ..........................-6
bi - 1............ .............................1.207 ................1.022 ......................................2 ........................183
bi................. ...................................... ..............13.606 ...............................1.271 ..............................
.................... ...................................... ......................... ........................................ ..............................
Totalen......... .............................1.208 ..............14.631 ................................1.278 ........................176

Netto
Schadejaar... .........Voorziening schade Betaalde schade ...........Voorziening schade .....Afwikkelresultaat
.................... .......ultimo vorig boekjaar .........in boekjaar ..................ultimo boekjaar ..............................
--------------- ------------------------------ ------------------- -------------------------------- -----------------------
Oudere jaren ................................146 .....................17 ..................................143 .......................-14
bi - 3............ .................................10 .....................11 ......................................1 .........................-2
bi - 2............ ..................................37 .....................64 ....................................25 ........................-52
bi - 1............ ................................706 ...................652 ..................................202 .......................-148
bi................. ...................................... ................2.116 ..................................794 ..............................
.................... ...................................... ......................... ........................................ ..............................
Totalen......... ................................899 ................2.860 ................................1.165 .......................-216

Netto
Schadejaar... .........Voorziening schade Betaalde schade ...........Voorziening schade .....Afwikkelresultaat
.................... .......ultimo vorig boekjaar .........in boekjaar ..................ultimo boekjaar ..............................
--------------- ------------------------------ ------------------- ------------------------------- -----------------------
Oudere jaren ....................................6 .....................25 ......................................5 ........................-24
bi - 3............ ..................................39 .....................30 ....................................33 ........................-24
bi - 2............ ..................................23 .....................52 ....................................29 ........................-58
bi - 1............ ................................226 ...................123 ..................................143 .........................-40
bi................. ...................................... ...................218 ..................................245 ..............................
.................... ...................................... ......................... ........................................ ..............................
Totalen......... ................................294 ...................448 ...................................455 .......................-146

Ongevallen

Motor WA
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Transport

Brand en andere schade

Diverse geldelijke verliezen

Overig

Door het aansterken 
van de technische 
voorzieningen 
voor de oudere 
jaren binnen de 
productgroep 
Motor WA is op 
totaal niveau een 
klein uitloopverlies 
ontstaan.
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*12 Verdiende premies eigen rekening. 
De premies komen nagenoeg geheel voort uit verzekeringsovereen-
komsten geboekt vanuit Nederland. 

*13 Bedrijfskosten
De acquisitiekosten hebben in haar geheel betrekking op afgestane 
provisies. In de beheerskosten zijn kosten inbegrepen voor controle 
van de jaarrekening groot € 49.000. Daarnaast is er door de contro-
lerend accountant een bedrag van € 4.000 gefactureerd voor overige 
controle opdrachten.

*14 Aan niet-technische rekening toegerekende opbrengst uit beleg-
gingen.
Dit betreft nagenoeg geheel het interestbestanddeel dat is toegere-
kend aan het eigen vermogen.

Werknemers 
De vennootschap heeft geen personeel in dienst.

Bestuurders en commissarissen
De directie heeft gedurende 2008 geen bezoldiging genoten.  
Voor bezoldiging van commissarissen wordt verwezen naar hetgeen 
hierover vermeld is in de jaarrekening van Unigarant.

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 het verlies over 2008 ad € 311.668 
in zijn geheel te onttrekken aan de algemene reserve.  
Dit voorstel is in de jaarrekening 2008 verwerkt.

Hoogeveen, 11 februari 2009

Directie:
Jan Hennekam (Algemeen Directeur)
Gert Jan Westerman (Directeur)

Raad van commissarissen:
Wietze van der Laan
Roland Wanders
Jo van Engelen

Overige 
gegevens
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Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de 
raad van commissarissen van UVM Verzekeringsmaat-
schappij nv. 

Accountantsverklaring

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2008 van 
UVM Verzekeringsmaatschappij nv te Hoogeveen bestaande 
uit de balans per 31 december 2008 en de winst-en-verlies-
rekening over 2008 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  
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 oordeels- 
vorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoor-
deling 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 rele-
vante 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 finan-
ciële 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 2008 
en van het resultaat over 2008 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 f 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, 11 februari 2009

Ernst & Young Accountants LLP
w.g. drs R.M van Tiggele RA

Accountants-
verklaring

UVM Verzekeringsmaatschappij nv
Financieel jaarverslag 2008

Haralt Lucas (Accountmanager Buro Watersport)
“We zijn een gesprekspartner met niet alleen verstand maar ook gevoel voor de watersportmarkt. Wij proberen de 
tussenpersonen verder te helpen door het geven van tips en kortingen voor hun klanten op preventie-maatregelen.”
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Bericht van de raad  
van commissarissen

De raad van commissarissen heeft toezicht gehouden op de 
vennootschappen Unigarant en UVM.

De raad van commissarissen is in 2008 zes keer bijeen 
geweest, waaronder twee aparte bijeenkomsten over de 
nieuwe visie van Unigarant. Eind 2008 heeft Unigarant haar 
nieuwe visie bepaald, met als richtpunt 2015, en in 2009 zal 
de strategie worden uitgewerkt. De raad is continue aange-
sloten geweest bij de totstandkoming van de visie en heeft 
daar ook zijn volledige steun voor uitgesproken.

In de bijeenkomsten werd onder andere aandacht besteed 
aan de strategische ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt, 
de begroting, de ramingen en de operationele gang van 
zaken. Veel aandacht was er voor de begin 2008 vastge-
stelde ANWB Verzekeringsstrategie, waarin Unigarant en 
de ANWB samen optrekken. Ook heeft de raad zich laten 
informeren over het project ter vervanging van de front- en 
backoffice-systemen en over het project voor het harmo-
niseren en actualiseren van het functiehuis en van functie-
beschrijvingen. Daarnaast heeft de raad overleg gevoerd met 
de ondernemingsraad. Hierin is met name aandacht besteed 
aan de organisatie-ontwikkelingen binnen Unigarant.

De aandeelhouder hebben wij geadviseerd decharge te ver-
lenen voor de door de directie opgestelde jaarrekeningen en 
directieverslagen. De winst voor belastingen van Unigarant 
kwam in 2008 uit op € 12,6 miljoen en van UVM Verzeke-
ringsmaatschappij op -/- € 0,4 miljoen. De jaarrekeningen 
en directieverslagen 2008 werden door de aandeelhouder 
goedgekeurd en de resultaatsbestemming werd conform 
het voorstel vastgelegd. De winst van Unigarant is in de vorm 
van dividend uitgekeerd aan de aandeelhouder. Het verlies 
van UVM is in mindering gebracht op de algemene reserve.
De jaarrekeningen zijn gecontroleerd door Ernst & Young 
Accountants en van goedkeurende verklaringen voorzien.

Het technisch resultaat van UVM is door de negatieve beleg-
gingsresultaten als gevolg van de kredietcrisis geheel ver-
dampt. De solvabiliteit is echter op een uitstekend niveau 
gebleven. De raad spreekt zijn waardering uit over de bereikte 
resultaten en de grote inzet van de directie en medewerkers. 

Hoogeveen, 11 februari 2009
De raad van commissarissen

Functies en nevenfuncties

Wietze van der Laan
Functie
Lid van de hoofddirectie ANWB bv
Nevenfuncties 
President-commissaris raad van commissarissen  
Unigarant nv / UVM Verzekeringsmaatschappij nv
President-commissaris raad van commissarissen  
Reis- en Rechtshulp nv 
Vennoot van ANWB Test en Trainingcentrum
Lid bestuur Stichting Aanpak Voertuig Criminaliteit 
Lid raad van advies Ormit bv 
Lid bestuur ANWB Fonds 
Lid raad van toezicht SBN-IBN

Roland Wanders
Functie
CFO en Lid van de hoofddirectie ANWB bv
Nevenfuncties
Lid raad van commissarissen Unigarant nv / UVM  
Verzekeringsmaatschappij nv
Lid raad van commissarissen Reis- en Rechtshulp nv
President-commissaris van KNAC Services bv
Lid raad van commissarissen ANWB Reizen bv
Vice voorzitter Stichting ANWB Pensioenfonds
Bestuurder Stichting Administratiekantoor SynVest  
RealEstate Fund
Voorzitter Stichting Partners van Het Gelders Orkest
Lid Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Qua-
draam (stichting samenwerkende scholen voor voortgezet 
onderwijs in de regio Arnem e.o.)

Jo van Engelen
Functie
Lid van Raad van Bestuur APG Algemene Pensioen Groep nv
Hoogleraar Business Development, faculteit Bedrijfskunde 
Rijksuniversiteit Groningen
Nevenfuncties
Lid raad van commissarissen Unigarant nv / UVM  
Verzekeringsmaatschappij nv 
Lid raad van commissarissen Reis- en Rechtshulp nv 
Lid raad van commissarissen AMIS bv
Lid raad van toezicht Drents Museum Assen
Lid raad van toezicht Open Universiteit Nederland
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