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HDI-Gerling Verzekeringen N.V.

Pré-advies van de Raad van Commissarissen

3

De Raad van Commissarissen biedt hierbij de aandeelhouders
het jaarverslag van HDI-Gerling Verzekeringen N.V. over 2009
aan.

De Raad van Commissarissen heeft het beleid van de Raad van
Bestuur op basis van regelmatige schriftelijke en mondelinge
rapportering voortdurend gecontroleerd.

De in dit verslag opgenomen jaarrekening is tevens door KPMG
Accountants N.V. gecontroleerd en goedgekeurd wat blijkt uit
de in dit verslag opgenomen verklaring.

Wij adviseren u de jaarrekening ongewijzigd vast te stellen en
het voorstel van de Raad van Bestuur, om van de uit de
jaarrekening blijkende winst van € 15.932.000,– een bedrag
van € 9.000.000,– als dividend uit te keren en het restant ter
grootte van € 6.932.000,– aan de overige reserves toe te
voegen, goed te keuren.

Na de vaststelling van de jaarrekening is besloten decharge te
verlenen aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde bestuur
en aan de Raad van Commissarissen voor hun toezicht over het
afgelopen boekjaar.

Rotterdam, 13 april 2010

J.H. Wohlthat, voorzitter

Dipl.-Ing. G. Heidbrink

K.-G. Metzner

Dr. E. Möller

G.H. Mattke



2009 2008 2007 2006 2005

(in € 1.000)

Balans

Beleggingen 210.161 215.799 183.921 176.353 175.332

Technische voorzieningen (netto) 166.988 170.410 150.239 141.405 134.677

Eigen vermogen 70.885 65.969 53.265 45.173 40.135

Solvabiliteitsmarge 260 % 216 % 348 % 316 % 281 %

Balanstotaal 298.104 312.060 258.641 249.120 236.382

Resultatenrekening

Geboekte bruto premies 346.457 341.995 184.230 193.677 209.686

Opbrengsten uit beleggingen 8.626 14.852 7.904 7.817 6.382

Resultaat voor belastingen 19.069 18.107 15.539 15.819 14.604

Belastingen 3.137 2.417 3.292 4.851 4.136

Resultaat na belastingen 15.932 15.690 12.247 10.968 10.468
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HDI-Gerling Verzekeringen N.V.

Verslag van de Raad van Bestuur

Algemeen
HDI-Gerling Verzekeringen N.V. is in 1978 als een 100 %-dochteronderneming van HDI Haftpflichtverband der Deutschen
Industrie V.a.G. te Hannover opgericht en zet daarmee de activiteiten voort waarmee de HDI-groep midden jaren zeventig, in
samenwerking met derden, in Nederland is begonnen. Nadien zijn alle belangen en deelnemingen ondergebracht in een groep
onder de holdingmaatschappij Talanx AG. HDI-Gerling Verzekeringen N.V. en haar dochterondernemingen maken deel uit van
deze groep. Vanuit Rotterdam opereert HDI-Gerling Verzekeringen N.V. op de Nederlandse schadeverzekeringsmarkt en richt
zich op industriële verzekeringen. Vanuit Brussel opereert HDI-Gerling Assurances S.A. op de Belgische
schadeverzekeringsmarkt en richt zich eveneens op industriële verzekeringen. In principe worden uitsluitend verzekeringen
geaccepteerd die door het professionele intermediair op de beurzen en in de provincie worden aangeboden. Onze
maatschappij is als schadeverzekeraar actief in de branches brand- en bedrijfsschade, ongevallen, aansprakelijkheid,
motorrijtuigen, technische verzekeringen en transport. Met een geconsolideerd bruto premie-inkomen van € 346,5 miljoen
mogen wij ons tot één van de grootste industriële schadeverzekeraars in Nederland en België rekenen. Het bruto premie-
inkomen van de Talanx-groep bedroeg in 2009 ruim € 20,0 miljard.

Als zelfstandige dochteronderneming binnen de Talanx-groep voert de maatschappij HDI-Gerling als merknaam. Deze
merknaam wordt wereldwijd gebruikt voor zowel (industriële) schadeverzekeringen als levensverzekeringen. Onze
maatschappij kan als één van de steunpunten in het globale HDI-Gerling netwerk haar verzekerden ook buiten de landsgrenzen
van Nederland en België een goede service bieden.

De vele werkzaamheden die verricht worden ten behoeve van derden op het gebied van schadepreventie en risicobeoordeling
zijn gebundeld in één juridisch zelfstandige eenheid. Vanaf midden jaren negentig opereren onze ingenieurs en
schadepreventiemedewerkers tot volle tevredenheid vanuit de vennootschap HANNOVER Risk Consultants B.V. gevestigd te
Rotterdam.

In dit verslag worden alle toelichtingen vanuit een geconsolideerd perspectief bezien.



Financieel
Het bruto premie-inkomen steeg in vergelijking met het voorgaand jaar tot € 346,5 miljoen. De ontwikkelingen van de
portefeuilles, in de door ons gevoerde branches, toonden in 2009 in vergelijking tot het voorafgaande jaar een consistent beeld.
De premiestelling in de voor ons zo belangrijke co-assurantiemarkt ontwikkelt zich verder in de richting van lagere niveaus. Nog
steeds constateren wij een positieve ontwikkeling van ons marktaandeel in de segmenten waarin wij graag vertegenwoordigd
zijn.
De bruto schadelast gaf in 2009 een daling te zien naar een niveau van € 219,3 miljoen (2008: € 249,6 miljoen). Ons gevoerde
acceptatiebeleid, waarin beheersing en spreiding van de risico’s evenals technische ondersteuning de pijlers van ons succes
zijn, blijft ongewijzigd.

De totale bedrijfskosten stegen in 2009 tot € 71,8 miljoen. Deze stijging is onder meer het gevolg van een stijging van de totale
personeelskosten en de acquisitiekosten. Het bruto technisch resultaat, na kosten- en interesttoerekening, gaf eveneens een
stijging te zien. De ontwikkeling van het bruto technisch resultaat vindt mede zijn weerslag in de bruto schadelast en in het
resultaat voor rekening van herverzekeraars.
Het netto resultaat voor belastingen bedroeg € 19,1 miljoen (€ 18,1 miljoen in 2008). Met dit resultaat tonen wij aan een
portefeuille met een zeer gezonde basis te hebben.

HDI-Gerling Verzekeringen N.V.

Verslag van de Raad van Bestuur (vervolg)
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Solvabiliteit
Binnen onze organisatie krijgt de solvabiliteit veel aandacht. In de afgelopen jaren hebben wij een solvabiliteitsmarge
opgebouwd tot enige malen het wettelijk vereiste. De solvabiliteitsratio van onze maatschappij bedraagt 260 % (2008: 216 %)
per 31 december 2009 en geeft daarmee een juiste weerspiegeling van onze financiële kracht.
Daarnaast kunnen wij tot ons genoegen mededelen, dat onze maatschappijen zowel in Nederland als in België door één van
de meest vooraanstaande “rating agencies” positief zijn beoordeeld betreffende hun zelfstandige financiële kracht. Wij zijn trots
op de door Standard & Poor's afgegeven “A stable” classificatie.

Riskmanagement
Een verantwoorde en integere bedrijfsvoering voor zowel Nederland als België vormt een fundamentele pijler voor ons succes
voor nu en in de toekomst. Wij streven daarbij constant naar verbetering van ons riskmanagementmodel opdat dit effectief en
passend blijft bij de omvang van de organisatie en de activiteiten die wij ontplooien. Zowel bij HDI-Gerling Verzekeringen N.V.
als HDI-Gerling Assurances S.A. hebben wij een compliance organisatie ingericht die actief een bijdrage levert aan de
beheersing van risico’s.

Brand- en Bedrijfsschadeverzekeringen
Ondanks de aanhoudende hevige concurrentie binnen de co-assurantiemarkt en de negatieve impact van dalende
wisselkoersen van enige vreemde valuta, hebben wij het premie-inkomen ten opzichte van het voorgaande jaar zien stijgen met
ruim 10 %. Dit percentage is vrijwel volledig toe te rekenen aan de, vanuit ons netwerk, inkomende internationale business. De
omvang van de reguliere portefeuille is nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van 2008. Aangezien de trend van ons
premievolume overeenkomt met de marktontwikkeling is onze leidende positie in de co-assurantiemarkt niet in het geding
gekomen en volharden wij in onze kritische opstelling om onze verzekeringstechnische resultaten en daarmede onze
continuïteit te waarborgen. Hoewel wij nog geen signalen hebben dat de marktontwikkeling zal veranderen, zien wij door onze
kwaliteit op het gebied van vakkennis, risicobeheersing en risicotechniek voldoende mogelijkheden om onze leidende positie
binnen de co-assurantiemarkt te handhaven en zelfs te versterken, wat ook voor de toekomst tot positieve vooruitzichten leidt
voor deze branche. In de toelichting op de winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar worden de cijfers van deze
branche, samen met de cijfers van technische verzekeringen, verantwoord in de branche groep “Brand en andere schade aan
zaken”.

HDI-Gerling Verzekeringen N.V.

Verslag van de Raad van Bestuur (vervolg)
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Aansprakelijkheids- en Overige Variaverzekeringen
In het verslagjaar 2009 hebben wij het omzetvolume kunnen consolideren. Dit ondanks de nadrukkelijk merkbare effecten van
de financiële crisis zoals de soms drastische terugval in omzetvolume bij onze verzekerden, het toegenomen aantal overnames
-ook van enkele van onze grotere relaties- en het opgelopen aantal faillissementen. Helaas moet ook worden geconstateerd dat
de aanhoudende concurrentie soms tot een naar onze mening onverantwoorde premiestelling leidt, wat ons noopte incidenteel
zelfs ook bewust afscheid te nemen van relaties.

Het is echter goed te melden dat een belangrijk deel van onze relaties hecht aan een langdurige en stabiele samenwerking
hetgeen heeft geleid tot een aanzienlijke versterking van onze positie bij een aantal van deze relaties. Mede gelet op onze
bereidheid om samen met onze verzekerden en het intermediair naar al dan niet verzekeringstechnische oplossingen te zoeken,
rekening houdend met de economische situatie waarin de desbetreffende verzekerde zich bevindt. Veel aandacht werd dan
ook besteed aan onderhouden en behouden van onze bestaande portefeuille, het optimaliseren van onze cross selling- en
distributiemogelijkheden, ondermeer ook ten behoeve van het middle market segment, en het verder professionaliseren,
profileren en inzetten van ons internationale netwerk. Ook werd ingespeeld op de ontwikkelingen ten aanzien van het doen van
investeringen op het terrein van infrastructurele projecten.
Mede door de kwalitatieve uitbouw van onze acceptatie- en schadeteams hebben wij invulling kunnen geven aan het door ons
gewenste service-level dat wij willen aanbieden aan onze relaties.

Uit reacties van zowel onze klanten, als het met ons samenwerkend intermediair, blijkt dat wij onze positie in de Nederlandse
en Belgische markt als toonaangevende aansprakelijkheidsverzekeraar voor de industrie en het bedrijfsleven, in al haar
geledingen, verder hebben kunnen versterken en dan ook worden beschouwd als een professionele, betrouwbare en
innovatieve partner.

Los van het aandeel in het bruto premie-inkomen van de branche Aansprakelijkheid in het licht van het totale premie-inkomen
binnen onze organisatie, kan worden gemeld dat deze branche ook dit verslagjaar erin is geslaagd een substantiële bijdrage
te leveren aan het positieve resultaat, onder meer door een aanzienlijke daling van de schadequote te realiseren.
Wij zijn ons er echter van bewust dat met name Aansprakelijkheid een branche is waarbij de ontwikkelingen blijvend
nauwlettend dienen te worden gevolgd omdat de gevolgen vaak op lange termijn zichtbaar worden. Deze benodigde lange
termijn visie past binnen onze filosofie die is gebaseerd op onderhouden van langdurige relaties met zowel onze klanten als het
intermediair en het bieden van een stabiel en financieel sterk partnership.

HDI-Gerling Verzekeringen N.V.

Verslag van de Raad van Bestuur (vervolg)
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Motorrijtuigenverzekeringen
Mede ten gevolge van de economische recessie is het bruto premie inkomen enigszins gedaald. Deze heeft in de
transportsector de nodige effecten (bv. stilstand) gehad en zelfs faillissementen tot gevolg gehad, hetgeen zijn weerslag kende
op onze portefeuille en het bruto premie inkomen. Daarnaast is de concurrentie in de branche motorrijtuigenverzekeringen
onverminderd hevig waardoor de premies verder onder druk zijn gekomen. Derhalve zullen wij bij onze
tariefstelling/voorwaarden en condities de ontwikkelingen in de branche nauwkeurig volgen om hierop gepast in te kunnen
spelen. Ondanks deze aspecten zijn wij in staat gebleken om soms reeds jarenlange relaties tot tevredenheid te behouden.
De totale schadelast kent ten opzichte van vorig jaar een positiever verloop. Reden hiervan is onder andere gelegen in kleiner
aantal schaden. Dit is mede een beoogd resultaat van het schadepreventiebeleid wat aan relaties wordt aangeboden. Een groot
gedeelte van de totale schadelast wordt bepaald door personenschade. Evenals in 2009 zal in 2010 personenschade in het
middelpunt van de belangstelling staan. Met name waar het gaat om grotere transparantie naar het slachtoffer toe.
Normeringsafspraken over de buitengerechtelijke kosten hebben een positieve invloed op het regelingsklimaat tussen
verzekeraar, belangenbehartiger, slachtoffer en uiteindelijk op de schadelast. Wij zullen deze ontwikkelingen nauwgezet volgen.
Alles overziend is het totaalresultaat nagenoeg gelijk gebleven, hetgeen gezien de economische- en marktomstandigheden als
acceptabel is te noemen.

HDI-Gerling Verzekeringen N.V.

Verslag van de Raad van Bestuur (vervolg)
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Technische Verzekeringen
Ten gevolge van de globale financiële crisis en de aanhoudende hevige concurrentie binnen de co-assurantiemarkt hebben wij
ons premie-inkomen ten opzichte van het voorgaande jaar zien dalen met ruim 12,5 %. De daling van het premievolume komt
overeen met de marktontwikkeling en derhalve menen wij dat onze leidende positie in de co-assurantiemarkt niet in het geding
is en volharden wij in onze kritische opstelling om onze verzekeringstechnische resultaten en daarmede onze continuïteit te
waarborgen.
Wij zijn bijzonder verheugd nog steeds waardering uit de markt te krijgen voor wat betreft onze kennis, welke ook dit jaar weer
heeft geleid tot participaties in meerdere grote verzekeringsprogramma's, zowel op de Nederlandse als de Belgische markt. Uit
de tekening van substantiële aandelen in deze programma's blijkt onze marktpositie.
Het rendement op de portefeuille stemt ons tot tevredenheid. Ondanks een herkenbare tendens naar lagere premieniveaus en
de onmiskenbare invloed van de globale financiële crisis zien wij voor de toekomst nog steeds goede perspectieven voor deze
branche, maar wij verwachten wel een verdere afname van het bruto premie inkomen. Een voortdurende bewaking van de
portefeuille, kritische beoordeling van de voorwaarden en de inzet van "risk control" blijven belangrijke instrumenten. Op deze
wijze menen wij ons te kunnen handhaven als één van de grootste verzekeraars op dit gebied.
In de toelichting op de winst- en verliesrekening worden de cijfers van deze branche, samen met de cijfers van brand- en
bedrijfsschadeverzekeringen, verantwoord in de branche-groep "Brand en andere schade aan zaken".

HDI-Gerling Verzekeringen N.V.

Verslag van de Raad van Bestuur (vervolg)
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Transportverzekeringen
Ondanks de aanhoudende concurrentie en de negatieve effecten van de mondiale financiële crisis hebben wij in 2009 een
stijging in ons geboekte premie-inkomen kunnen realiseren van ruim 24,0 % ten opzichte van het afgelopen jaar. Met name de
goederentekening heeft bijgedragen aan deze toename, onder meer door de acquisitie van goederencontracten van enige
grote internationals. Hoewel wij in de cascotekening een geringere toename van het premie-inkomen konden realiseren, stemt
deze ontwikkeling ons toch tot tevredenheid, gezien het grote aantal schepen dat in 2009 is opgelegd en het stilvallen van het
aantal orders voor de scheepswerven.
Door de door ons verwachte nasleep van de financiële crisis, waarbij wij in het lopende jaar beduidend minder premie-inkomen
uit naverrekeningen zullen boeken ten opzichte van voorgaande jaren, zal ons premie-inkomen in 2010 onder druk komen te
staan. Ook het grote aantal faillissementen van vervoersbedrijven in het afgelopen jaar zal bijdragen aan deze druk.
Wij verwachten daarbij niet dat de aanbouwsector en het import- en exportniveau zich in 2010 al voldoende zal kunnen
herstellen.

Positief ontwikkelde zich de schadelast over 2009 die zich ten opzichte van 2008 ruim verbeterde. Wij zijn dan ook uitermate
tevreden met het positief verzekeringstechnisch resultaat dat wij over 2009 hebben kunnen realiseren.

Het spreekt voor zich dat wij alles in het werk zullen stellen voor 2010 wederom een positief resultaat te behalen.
De gememoreerde negatieve nasleep van de financiële crisis en de zeer concurrerende markten baren ons echter zorgen.
We mogen stellen, dat onze vooraanstaande positie van transportverzekeraar in 2009 verder is uitgebouwd en wij wensen
uiteraard deze positieve lijn door te trekken in 2010.
Verdere uitbouw van onze reeds kwalitatief goed geëquipeerde acceptatie- en schadeafdelingen, alsmede onze bereidheid en
mogelijkheden om leidende posities op nationale en internationale risico’s in te nemen, zullen ons zeker in deze doelstelling
steunen.
Voorts zullen wij trachten de schadelast verder onder controle te brengen en zullen wij kritisch de kwaliteit van onze
transporttekening blijven volgen.

HDI-Gerling Verzekeringen N.V.

Verslag van de Raad van Bestuur (vervolg)
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HDI-Gerling Verzekeringen N.V.

Verslag van de Raad van Bestuur (vervolg)

Medewerkers
Het aantal medewerkers in zowel Nederland als in België is in 2009 verder toegenomen. Per balansdatum zijn in totaal 242
werknemers bij de vennootschap en haar dochterondernemingen werkzaam. Door het geringe verloop kon weer een jaar
ervaring en kennis worden toegevoegd aan de vakkunde van onze medewerkers. Onze relaties rekenen op de kwaliteit van
dienstverlening en service, die zij vanuit het verleden gewend zijn. Wij vertrouwen erop dat alle medewerkers zich blijven
inzetten om aan deze verwachting te voldoen. Wij danken al onze medewerkers voor hun inzet, betrokkenheid en volharding in
een jaar, waarin intensief is samengewerkt teneinde het serviceniveau te continueren en waar mogelijk te verbeteren. Tevens
bedanken wij alle relaties voor het vertrouwen dat zij hebben gesteld in onze maatschappij en onze medewerkers.

Perspectieven
Zowel in Nederland als in België blijven wij voortdurend in beweging. Wij zijn ervan overtuigd dat niet alleen onze capaciteit,
maar ook onze vakkennis en ervaring zullen leiden tot een verdere versterking van onze posities in de respectievelijke
industriële schadeverzekeringsmarkten. Evenals in voorgaande jaren blijft het beleid gericht op het minimaal handhaven van
de resultaten op het huidige niveau. Risico- en kostenbeheersing, gepaard gaande met een verantwoorde ontwikkeling van het
bruto premie-inkomen, is de belangrijkste doelstelling. Wij hebben een positieve verwachting van de onderliggende groei van
onze kernactiviteiten. Gezien de algemene economische ontwikkelingen nemen wij een neutrale positie in wat betreft het
uitspreken van een resultaatverwachting over het jaar 2010.

Rotterdam, 13 april 2010

L.H. Schouten, voorzitter
M.M.L.O. Mattke
L.G.A.S. Niemans
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HDI-Gerling Verzekeringen N.V.

Geconsolideerde jaarrekening 2009

geconsolideerde
jaarrekening

2009
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Activa 2009 2008

(in € 1.000)

Immateriële vaste activa 1 2.760 2.885

Beleggingen

Terreinen en gebouwen 2 14.864 15.384
Beleggingen in groepsmaatschappijen en andere deelnemingen 3
- Deelnemingen in groepsmaatschappijen 1.166 1.151 *

Overige financiële beleggingen 4
- Aandelen, deelnemingsbewijzen en andere niet vastrentende waardepapieren 637 570
- Obligaties en andere vastrentende waardepapieren 132.101 140.129
- Leningen op schuldbekentenis 18.540 15.550
- Deposito's bij kredietinstellingen 42.853 43.015

210.161 215.799

Vorderingen

Vorderingen uit directe verzekering 5 37.267 59.786
Vorderingen uit herverzekering 6 5.991 4.136
Overige vorderingen 7 2.456 2.864 *

45.714 66.786

Overige activa 8

Materiële vaste activa 9.339 6.203
Liquide middelen 23.925 12.108

33.264 18.311

Overlopende activa

Lopende rente en huur 5.972 7.939
Overige overlopende activa 233 340

6.205 8.279

Som van de activa 298.104 312.060

* voor vergelijkingsdoeleinden zijn de cijfers van 2008 aangepast.

HDI-Gerling Verzekeringen N.V.

Geconsolideerde balans per 31 december 2009 (voor winstbestemming)
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Passiva 2009 2008

(in € 1.000)

Aandelenkapitaal 14.630 14.630
Agio 1.720 1.720
Herwaarderingsreserve 0 16
Overige reserves 38.603 33.913 *
Resultaat verslagjaar 15.932 15.690 *

Eigen vermogen 9 70.885 65.969

Technische voorzieningen

Voor niet verdiende premies en lopende risico's 10
- Bruto 104.474 109.294
- Herverzekeringsdeel 64.495 69.241

39.979 40.053

Voor te betalen schaden 11
- Bruto 619.119 580.086
- Herverzekeringsdeel 492.110 449.729

127.009 130.357

Overige voorzieningen 12 3.573 4.286 *

Depot van herverzekeraars 10.329 11.246

Schulden 13

Schulden uit directe verzekering 19.263 13.321
Schulden uit herverzekering 19.954 25.888
Overige kortlopende schulden 4.046 18.374

43.263 57.583

Overlopende passiva 14 3.066 2.566

Som van de passiva 298.104 312.060

* voor vergelijkingsdoeleinden zijn de cijfers van 2008 aangepast.

HDI-Gerling Verzekeringen N.V.

15



Technische rekening 2009 2008

(in € 1.000)

Verdiende premies eigen rekening
Geboekte bruto premies 346.457 341.995
Uitgaande herverzekeringspremies 252.419 253.553

94.038 88.442

Wijziging technische voorziening niet verdiende
premies en lopende risico's
- Bruto 5.236 -12.482
- Aandeel herverzekeraars -4.930 8.819

306 -3.663

94.344 84.779

Toegerekende opbrengsten uit beleggingen 6.748 4.808

Overige technische baten eigen rekening 185 292

Schaden eigen rekening
Schaden
- Bruto 180.224 167.924
- Aandeel herverzekeraars 122.036 117.621

58.188 50.303

Wijziging technische voorziening voor
te betalen schaden
- Bruto 39.033 81.627
- Aandeel herverzekeraars 42.381 64.170

-3.348 17.457

54.840 67.760

Bedrijfskosten 24.799 16.054 *

Overige technische lasten eigen rekening 89 22

Resultaat technische rekening 15 21.549 6.043

* voor vergelijkingsdoeleinden zijn de cijfers van 2008 aangepast.

HDI-Gerling Verzekeringen N.V.

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2009
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Niet-technische rekening 2009 2008

(in € 1.000)

Resultaat technische rekening 21.549 6.043

Opbrengsten uit beleggingen
- Opbrengsten uit deelnemingen 15 173 *
- Opbrengsten uit overige beleggingen 8.039 14.679
- Waardeveranderingen op beleggingen 572 0

8.626 14.852

Beleggingslasten -1.342 -2.280

Toegerekende opbrengsten uit beleggingen
overgeboekt naar technische rekening -6.748 -4.808

Overige baten 870 6.868

Overige lasten -3.886 -2.568

Resultaat voor belastingen 19.069 18.107

Belastingen 16 -3.137 -2.417

Resultaat na belastingen 15.932 15.690

* voor vergelijkingsdoeleinden zijn de cijfers van 2008 aangepast.

HDI-Gerling Verzekeringen N.V.
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HDI-Gerling Verzekeringen N.V.

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2009

2009 2008

(in € 1.000)

Kasstroom uit operationele activiteiten
- Resultaat technische rekening 21.549 6.043
- Resultaat niet-technische rekening -5.617 9.453
- Vermeerdering technische voorzieningen eigen

rekening -3.422 20.171
- Mutaties voorzieningen -713 -1.854
- Herwaardering overige beleggingen -567 773
- Afschrijvingen immateriële vaste activa 2.288 2.080
- Afschrijvingen materiële vaste activa 2.078 1.557
- Mutatie vorderingen en overlopende activa -14.737 -9.840
- Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva 23.146 26.088
- Resultaat op deelnemingen -15 173

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 23.990 54.644

Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten

Investeringen en aankopen
- Immateriële vaste activa -2.163 -4.958
- Beleggingen in terreinen en gebouwen -317 -19.739
- Beleggingen in groepsmaatschappijen en andere

deelnemingen 0 -100
- Overige financiële beleggingen -34.381 -113.581
- Materiële vaste activa -4.393 -6.537

-41.254 -144.915

Desinvesteringen, aflossingen en verkopen
- Immateriële vaste activa 0 652
- Beleggingen in terreinen en gebouwen 0 5.451
- Overige financiële beleggingen 40.065 94.803
- Materiële vaste activa 16 1.419

40.081 102.325

Totaal kasstroom uit investerings- en
beleggingsactiviteiten -1.173 -42.590

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -11.000 -6.900

Kasstroom 11.817 5.154

Liquide middelen 1 januari 12.108 6.954

Liquide middelen 31 december 23.925 12.108
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HDI-Gerling Verzekeringen N.V.

Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening 2009

Algemeen

Doelstelling van de organisatie

De vennootschap heeft als doel het uitoefenen van het schadeverzekeringsbedrijf in de zin van de Wet op het Financieel
Toezicht en de herverzekering van risico's, die worden gelopen door de vennootschap uit hoofde van de uitoefening van het
schadeverzekeringsbedrijf. Hieronder is mede begrepen het innen van premies, het beleggen van geïnde premies en het
onderbrengen van bovengenoemde risico’s bij herverzekeraars, alsmede alles wat met het bovenstaande in de uitgebreidste
zin verband houdt.

Relatie met moedermaatschappij

De vennootschap is een 100 %-dochtermaatschappij van HDI-Gerling International Holding AG, waarvan de aandelen middels
een houdstermaatschappij, HDI-Gerling Sach Serviceholding AG, in eigendom zijn van Talanx AG te Hannover.
HDI-Gerling Verzekeringen N.V. is gevestigd te Rotterdam.

Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Integratie

Als gevolg van overname van Gerling Konzern Allgemeine AG (GKA) door HDI-Gerling Industrie Versicherung AG in Duitsland
zijn de portefeuille van GKA in Nederland en het volledige GKA-filiaal in België met ingang van 2008 geïntegreerd in de
vennootschappen van HDI-Gerling Verzekeringen N.V. te Rotterdam en HDI-Gerling Assurances S.A. te Brussel. Hiermee is met
ingang van 2008 één operationele eenheid per land actief. Voor wat betreft de Nederlandse activiteiten is het voormalige filiaal
van GKA met ingang van 2008 in “run-off”.

Stelselwijziging pensioenen

In 2009 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving een nieuwe Richtlijn 271.3 over pensioenen gepubliceerd, die met
onmiddellijke ingang mag worden toegepast. Uitgangspunt van de nieuwe Richtlijn is dat voor alle pensioenregelingen de te
verwerken pensioenlast in principe gelijk is aan de verschuldigde pensioenpremie, tenzij sprake is van additionele
verplichtingen op balansdatum. Besloten is deze Richtlijn met ingang van 1 januari 2009 toe te passen, wat heeft geleid tot een
wijziging in de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.
De wijziging in grondslagen heeft het vermogen per 1 januari 2009 positief beïnvloed voor een bedrag van € 5,3 miljoen. Dit
hangt samen met de vrijval van de voorziening voor pensioenverplichtingen, die onder de oude grondslagen moest worden
aangehouden. De ter vergelijking opgenomen winst- en verliesrekening over 2008 is in verband met voornoemde
grondslagwijziging aangepast. Als gevolg daarvan is het gepresenteerde nettoresultaat over 2008 € 1,2 miljoen hoger dan uit
de jaarrekening 2008 blijkt.

Gebruik van schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen,
bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen, die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke
resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.
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HDI-Gerling Verzekeringen N.V.

Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening 2009 (vervolg)

Grondslagen voor consolidatie

De jaarrekening van de vennootschap is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Talanx AG, welke ter inzage ligt
bij de Kamer van Koophandel te Hannover.
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van HDI-Gerling Verzekeringen N.V. en haar
groepsmaatschappijen, waarop overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend, dan wel waarover de centrale leiding
bestaat. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen, waarin HDI-Gerling Verzekeringen N.V. een meerderheidsbelang heeft of
waarin op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Bij de bepaling of beleidsbepalende
invloed kan worden uitgeoefend, worden financiële instrumenten, die potentiële stemrechten bevatten en direct kunnen worden
uitgeoefend, betrokken. Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip, waarop
beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het
tijdstip van beëindiging van deze invloed.
In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd, evenals de binnen
de groep gemaakte winsten. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd.
Gezien het geringe materiële belang is consolidatie achterwege gebleven van de groepsmaatschappijen
H.J. Roelofs-Assuradeuren B.V., HANNOVER Risk Consultants B.V. en HDI-Gerling Services S.A.

Grondslagen van de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Algemeen

Alle bedragen zijn in eenheden van 1.000 euro, tenzij voor het bedrag een euroteken is geplaatst.
Alle activa en passiva zijn, voor zover niet anders vermeld, tegen nominale waarde opgenomen.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode, waarop zij betrekking hebben.

Grondslagen voor de omrekening van vreemde valutaʼs

De rapporteringsvaluta van de jaarrekening van HDI-Gerling Verzekeringen N.V. is de euro (€).

Bedragen in vreemde valuta zijn tegen de koers per balansdatum omgerekend. Koersverschillen worden ten gunste c.q. ten
laste van de winst- en verliesrekening gebracht.

Immateriële vaste activa

Goodwill wordt bepaald als het positieve verschil tussen de verkrijgingprijs van de deelnemingen en de nettovermogenswaarde
op het moment van verkrijging verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. Goodwill betaald bij de acquisitie van
buitenlandse groepsmaatschappijen en deelnemingen wordt omgerekend tegen de koers op moment van verkrijging. Eventuele
negatieve goodwill (badwill) wordt opgenomen in een herwaarderingsreserve onder het eigen vermogen. De geactiveerde
goodwill en gepassiveerde negatieve goodwill (badwill) worden afgeschreven op basis van realisatie per jaar, indien de
goodwill direct is toe te rekenen aan specifieke waarden.
Software voor computerhardware, die zonder die specifieke software niet werkt, zoals het besturingssysteem, vormt een
integraal onderdeel van de betreffende hardware en wordt behandeld als materiële vaste activa. Wanneer software geen
integraal onderdeel van de betreffende hardware uitmaakt, worden de kosten, die zijn gemaakt tijdens de ontwikkelingsfase
geactiveerd als immaterieel vast actief en lineair afgeschreven over de geschatte gebruiksduur.
De goodwill bestaat tevens uit de inbreng van een deel van de vaste inrichting van HDI-Gerling Versicherung AG. De goodwill
wordt afgeschreven over de verwachte economische levensduur van twee jaar.

Beleggingen

Terreinen en gebouwen (voor eigen gebruik) zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met lineaire
afschrijvingen. De afschrijvingen zijn lineair en gebaseerd op de verwachte levensduur. Zonodig wordt aanvullend tot een
lagere bedrijfswaarde afgeschreven. De afschrijvingstermijn is 20 jaar. Taxatie vindt eenmaal per vijf jaar plaats.



21

HDI-Gerling Verzekeringen N.V.

Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening 2009 (vervolg)

Deelnemingen, waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden in de
(enkelvoudige) jaarrekening gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Bij
de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van HDI-Gerling Verzekeringen N.V.
gehanteerd. Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. HDI-Gerling
Verzekeringen N.V. heeft echter het stellige voornemen om deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde in staat te
stellen haar schulden te betalen. Hiertoe wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening wordt primair ten laste van de
vorderingen op deze deelneming gevormd en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte van het aandeel in de door
de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door HDI-Gerling Verzekeringen N.V. ten behoeve van
deze deelnemingen.

Aandelen, deelnemingsbewijzen en andere niet vastrentende waardepapieren zijn gewaardeerd tegen actuele waarde.
Zowel positieve als negatieve koersmutaties worden ten gunste c.q. ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht.

Obligaties en andere vastrentende waardepapieren zijn gewaardeerd tegen aflossingswaarde. Het verschil tussen kostprijs
en aflossingswaarde wordt lineair geamortiseerd over de looptijd van de obligaties en andere vastrentende waardepapieren en
ten gunste c.q. ten laste van de intrestbaten verantwoord.

De overige beleggingen zijn tegen nominale waarde opgenomen.

Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

Overige activa

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met lineaire afschrijvingen. De
afschrijvingen zijn lineair en gebaseerd op de verwachte levensduur. Zonodig wordt aanvullend tot een lagere bedrijfswaarde
afgeschreven. De afschrijvingstermijn is 3-10 jaar.

Technische voorzieningen

De technische voorziening voor niet verdiende premies en lopende risicoʼs wordt voor de directe tekening voor zover
mogelijk volgens het 1/24-systeem op basis van de netto premies berekend. Voor technische verzekeringen (verantwoord onder
“brand en andere schade aan zaken”) en transportverzekeringen wordt een afwijkend systeem toegepast, dat rekening houdt
met de tijdsduur en de (op)lopende risico-exposure van de verzekerde projecten. Voor indirecte tekening wordt de opgave van
cedenten gevolgd.

De technische voorziening voor te betalen schaden wordt post voor post vastgesteld op basis van de gemelde schaden.
Voor nog niet bekende evenementen is op basis van ervaringscijfers aanvullend gereserveerd. In de voorziening is inbegrepen
een voorziening voor toekomstige schadebehandelkosten voor, per balansdatum, nog niet afgewikkelde schadegevallen. De
hoogte van de voorziening is intern kwalitatief getoetst en toereikend bevonden.
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Overige voorzieningen

Pensioenvoorzieningen en prépensioenvoorziening

Personeelsbeloningen/pensioenen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds
verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een
verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een
overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst
verschuldigde premies.
Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en
de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal
plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele
verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de
werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de
beste schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.
Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een vordering opgenomen als de onderneming de
beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar de onderneming zal toevloeien en de
vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Pensioen in eigen beheer

De voorziening voor het ouderdomspensioen is actuarieel berekend tegen een rekenrente van 6 %. Het betreft uitsluitend reeds
ingegane ouderdomspensioenen.

Prépensioen

De voorziening voor het tijdelijk ouderdomspensioen of prépensioen is niet contant gemaakt, maar tegen nominale waarde van de
toezegging opgenomen. Ook hier betreft het uitsluitend reeds ingegane verplichtingen in eigen beheer.

Voorziening voor latente belastingverplichtingen

Voor zover fiscale waarderingen afwijken van de vermelde waarderingsgrondslagen en daaruit uitgestelde belastingverplichtingen
voortvloeien, wordt voor deze verplichtingen een voorziening voor latente belastingen getroffen, berekend tegen het actuele
belastingpercentage.
Actieve latenties worden gewaardeerd, indien in redelijkheid mag worden aangenomen dat realisatie te zijner tijd zal plaatsvinden.

Voorziening achterstallig onderhoud

Voor de verwachte kosten van achterstallig onderhoud is in het verleden een voorziening getroffen. Deze voorziening is in het
boekjaar volledig aangewend voor de daartoe bestemde doeleinden. De voorziening bedraagt per 31 december 2009 nihil.

Overlopende activa en passiva

Onder deze post is opgenomen de resterende agio en disagio op belegging en in vastrentende waarden, die gewaardeerd worden
tegen aflossingswaarde. Ook de “nog te betalen kosten” worden hieronder verantwoord.

Acquisitiekosten

Als acquisitiekosten worden aangemerkt de aan het professionele intermediair betaalde provisies. De mate waarin deze als
vooruitbetaald worden beschouwd dan wel in het resultaat worden verwerkt, is gelijk aan de mate waarin de premies, waarop zij
betrekking hebben, in de technische voorziening premies wordt opgenomen, dan wel als verdiend worden beschouwd.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Kasstromen in buitenlandse valuta’s zijn herleid in euro’s met
gebruikmaking van de gewogen gemiddelde omrekeningskoersen voor de betreffende periodes.
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1 Immateriële vaste activa

Het verloop van deze balanspost was als volgt:

2009 2008

Stand per 1 januari 2.885 659
Investeringen 2.163 4.958
Desinvesteringen 0 -652
Afschrijvingen -2.288 -2.080

Stand per 31 december 2.760 2.885
Aanschaffingswaarde 31 december 9.720 6.912
Cumulatieve afschrijvingen 31 december 6.960 4.027

Het onder immateriële vaste activa opgenomen bedrag heeft betrekking op gemaakte ontwikkelingskosten voor software en
betaalde goodwill. De betaalde goodwill bestaat uit de inbreng van een deel van de vaste inrichting van HDI-Gerling Industrie
Versicherung AG. De goodwill wordt afgeschreven over de verwachte economische levensduur, welke is gesteld op twee jaar. De
goodwill is op 31 december 2009 volledig afgeschreven.

2 Terreinen en gebouwen

Het verloop van deze balanspost was als volgt:

2009 2008

Stand per 1 januari 15.384 1.856
Investeringen 317 19.739
Desinvesteringen 0 -5.451
Afschrijvingen -837 -760

Stand per 31 december 14.864 15.384
Aanschaffingswaarde 31 december 23.994 23.677
Cumulatieve afschrijvingen 31 december 9.130 8.293

De taxatiewaarde van de kantoren en terreinen bedraagt 18.225 (2008: 18.225). De laatste taxaties hebben plaatsgevonden in
2007/2008. Eind 2007/begin 2008 is gestart met een algehele renovatie van het onroerend goed gelegen aan de Westblaak 14 te
Rotterdam. Deze renovatie wordt in fases uitgevoerd. Per balansdatum was ca. 80 % van de renovatiewerkzaamheden gereed en
geactiveerd. Dit kantoorpand wordt volledig voor de eigen bedrijfshuisvesting gebruikt. Het onroerend goed gelegen aan de
Tervurenlaan 273 te Brussel wordt voor ca. 75 % aan derden verhuurd. De resterende ruimte voorziet in de eigen
huisvestingsbehoefte.
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3 Beleggingen in groepsmaatschappijen en andere deelnemingen

Het verloop van deze balanspost was als volgt:

2009 2008

Stand per 1 januari 1.151 878
Aankopen/vermeerderingen 0 100
Resultaat boekjaar 15 173

Boekwaarde 31 december 1.166 1.151
Onder Overige voorzieningen opgenomen 0 0
In mindering gebracht op vorderingen 0 0

Stand per 31 december 1.166 1.151

De kapitaalbelangen kunnen als volgt gespecificeerd worden:

KapitaalbelangStatutaire zetel Aandeel Eigen vermogen Resultaat

HANNOVER Risk Consultants B.V. Rotterdam 100,00 % 349 7
H.J. Roelofs-Assuradeuren B.V. Rotterdam 100,00 % 717 8
HDI-Gerling Services S.A. Brussel 100,00 % 100 0

4 Overige financiële beleggingen

Het verloop van deze balanspost was als volgt:

Aandelen, Obligaties Leningen Deposito's Totaal
deelnemings- en andere op bij

bewijzen en vast- schuld- krediet-
andere niet rentende bekente- instel-

vastrentende waarde- nis lingen
waardepapieren papieren

Stand per 31 december 2008 570 140.129 15.550 43.015 199.264
Verstrekkingen/aankopen 87 5.000 4.458 24.853 34.365
Aflossingen/verkopen 0 -13.600 -1.463 -25.015 -40.065
Herwaardering/afboeking ten laste van resultaat -20 572 -5 0 567

Stand per 31 december 2009 637 132.101 18.540 42.853 194.131
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De aanschafwaarde van de aandelen, deelnemingsbewijzen en andere niet vastrentende waardepapieren bedraagt 688
(2008: 601). De beurswaarde van de obligaties en andere vastrentende waardepapieren bedraagt 144.436 (2008: 150.782).
Hiervan heeft 10.542 betrekking op niet ter beurze verhandelde obligaties en andere vastrentende waardepapieren. Het verschil
tussen kostprijs en aflossingswaarde bedraagt 3.583 (2008: 3.445). Hiervan resteert per balansdatum 2.564 (2008: 2.929), die is
inbegrepen onder overlopende activa. In de leningen op schuldbekentenis zijn leningen aan bestuursleden begrepen ter grootte
van 100 (2008: 71). In het verslagjaar werd 16 afgelost. In deze post zijn eveneens begrepen hypothecaire leningen ter grootte
van 7.716 (2008: 4.788). In het verslagjaar werd 403 (2008: 232) afgelost.

5 Vorderingen uit directe verzekeringen

De vorderingen uit directe verzekering kunnen als volgt gespecificeerd worden:

2009 2008

Verzekeringsnemers 6.452 334
Tussenpersonen en makelaars 30.815 59.452

Stand per 31 december 37.267 59.786

6 Vorderingen uit herverzekeringen

In de vorderingen uit herverzekering is 3.923 (2008: 1.004) begrepen inzake vorderingen op groepsmaatschappijen. Voor het
risico van oninbaarheid is een voorziening getroffen van 1.942 (2008: 513).

7 Overige vorderingen

In de overige vorderingen is 411 (2008: 574) opgenomen aan belastingen en sociale lasten. Het aandeel vennootschapsbelasting
hierin bedraagt 82 (2008: 414). In de vordering is 16 (2008: 165) begrepen inzake vorderingen op groepsmaatschappijen.

8 Overige activa

Het onder materiële vaste activa opgenomen bedrag heeft betrekking op overige bedrijfsmiddelen.
Het verloop van deze balanspost was als volgt:

2009 2008

Stand per 1 januari 6.203 1.882
Investeringen 4.393 6.537
Desinvesteringen -16 -1.419
Afschrijvingen -1.241 -797

Stand per 31 december 9.339 6.203
Aanschaffingswaarde 31 december 14.126 10.116
Cumulatieve afschrijvingen 31 december 4.787 3.913

De vorderingen en overige activa hebben een looptijd korter dan één jaar.
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9 Eigen vermogen

Voor een toelichting op het geconsolideerde Eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting op het vennootschappelijk
Eigen vermogen.

10 Technische voorziening voor niet verdiende premies en lopende risico's

De samenstelling van deze voorziening is als volgt:

Bruto Herver- Eigen
zekering rekening

Niet verdiende premies 120.379 77.839 42.540
Af: afsluitkosten -15.905 -13.344 -2.561

Stand per 31 december 104.474 64.495 39.979

De samenstelling van deze voorziening was in 2008 als volgt:

Bruto Herver- Eigen
zekering rekening

Niet verdiende premies 125.615 82.769 42.846
Af: afsluitkosten -16.321 -13.528 -2.793

Stand per 31 december 109.294 69.241 40.053

De technische voorziening voor niet verdiende premies en lopende risico's heeft overwegend een kortlopend karakter.

11 Technische voorziening voor te betalen schaden

De samenstelling van deze voorziening is als volgt:

Eigen rekening
Bruto Herver- 2009 2008

zekering

Brand en andere schade aan zaken 202.138 161.072 41.066 50.137
Ongevallen en ziekte 6.426 131 6.295 6.087
Overige branches 240.072 216.203 23.869 23.774
Motorrijtuigen 57.564 44.659 12.905 14.821
Transport 98.294 70.045 28.249 23.854

604.494 492.110 112.384 118.673
Schadebehandelkosten 14.625 0 14.625 11.684

Stand per 31 december 619.119 492.110 127.009 130.357
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De technische voorziening voor te betalen schaden heeft overwegend een langlopend karakter.

Het bruto afwikkelingsresultaat bedroeg in 2009 circa € 45,8 mln positief (2008: € 32,0 mln positief).

Afwikkelingsresultaat in 2009

2008 2007 2006 2005 Totaal
en eerder

Brand en andere schade aan zaken 16.965 2.925 2.676 8.716 31.282
Ongevallen en ziekte 106 202 -13 90 385
Overige branches 10.678 5.261 4.007 -25.997 -6.051
Motorrijtuigen 6.453 441 206 -497 6.603
Transport 4.359 2.022 1.741 5.458 13.580

Totaal bruto 38.561 10.851 8.617 -12.230 45.799

Afwikkelingsresultaat in 2008

2007 2006 2005 2004 Totaal
en eerder

Brand en andere schade aan zaken 3.908 5.546 2.541 3.819 15.814
Ongevallen en ziekte 341 88 -264 -62 103
Overige branches -3.547 836 1.150 233 -1.328
Motorrijtuigen 6.079 127 -963 3.808 9.051
Transport -1.857 2.152 1.238 6.798 8.331

Totaal bruto 4.924 8.749 3.702 14.596 31.971

12 Overige voorzieningen

De specificatie van de in de jaarrekening opgenomen Overige voorzieningen luidt als volgt:

2009 2008

Voorziening pensioenen en prépensioenen 591 777
Voorziening overige personeelsbeloningen 685 0
Voorziening risico's uit geschillen en rechtsgedingen 0 98
Voorziening latente belastingverplichtingen 1.397 2.061
Voorziening achterstallig onderhoud onroerend goed 0 750
Voorziening marktontwikkeling 900 600

Stand per 31 december 3.573 4.286
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Het verloop van de voorziening pensioenen en prépensioenen was als volgt:

2009 2008

Stand per 1 januari 777 0
Aanwending -401 777
Dotatie 230 0
Vrijval -15 0

Stand per 31 december 591 777

Het verloop van de voorziening overige personeelsbeloningen was als volgt:

2009 2008

Stand per 1 januari 0 0
Aanwending 0 0
Dotatie 685 0
Vrijval 0 0

Stand per 31 december 685 0

Het aandeel van de voorziening voor jubileumuitkeringen hierin bedraagt 286.

De stand van de voorziening risico’s uit geschillen en rechtsgedingen uit hoofde van verzekeringstechnische activiteiten is als
volgt:

2009 2008

Stand per 1 januari 98 2.100
Vermindering door aanwending 0 -1.732
Vrijval -98 -270

Stand per 31 december 0 98

De voorziening heeft een kortlopend karakter.

Het verloop van de voorziening latente belastingverplichtingen was als volgt:

2009 2008

Stand per 1 januari 2.061 1.910
Dotaties als gevolg van waarderingsverschillen 0 151
Onttrekkingen als gevolg van waarderingsverschillen -664 0

Saldo per 31 december 1.397 2.061

Voor de fiscaal compensabele verliezen in België wordt geen actieve belastinglatentie gevormd.
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Het verloop van de voorziening achterstallig onderhoud onroerend goed was als volgt:

2009 2008

Stand per 1 januari 750 0
Aanwending -750 0
Dotatie 0 750
Vrijval 0 0

Stand per 31 december 0 750

Het verloop van de voorziening marktontwikkeling was als volgt:

2009 2008

Stand per 1 januari 600 0
Aanwending 0 0
Dotatie 300 600
Vrijval 0 0

Stand per 31 december 900 600

13 Schulden

In de schulden uit directe verzekering is 136 (2008: 936) begrepen inzake schulden aan groepsmaatschappijen.
In de schulden uit herverzekering is 7.134 (2008: 15.943) begrepen inzake schulden aan groepsmaatschappijen.
In de overige kortlopende schulden is 597 (2008: nihil) aan groepsmaatschappijen opgenomen en 1.872 (2008: 4.992) aan
belastingen en sociale verzekeringspremies. Het aandeel vennootschapsbelasting hierin bedraagt 725 (2008: 4.006).
De schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

14 Overlopende passiva

Onder de overlopende passiva worden nog te betalen kosten opgenomen. De overlopende passiva hebben een looptijd korter
dan één jaar.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Uit lease- en andere overeenkomsten vloeit een totale verplichting voort van 1.438 (2008: 1.122), waarvan 566 (2008: 356)
binnen 12 maanden, maar geen verplichtingen na vijf jaar.
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15 Resultaten technische rekeningen per branchegroep

De resultaten technische rekening kunnen per branchegroep als volgt gespecificeerd worden:

Brand en Ongeval- Overige Motor- Transport Totaal Totaal
andere len en branches rijtuigen 2009 2008
schade ziekte

aan zaken

Geboekte premies 150.817 3.912 94.646 29.755 67.327 346.457 341.995

Verdiende premies 152.361 4.378 97.450 32.850 64.654 351.693 329.513
Schaden 81.390 2.104 64.830 26.240 44.693 219.257 249.551
Bedrijfskosten 28.979 1.714 16.462 7.795 16.812 71.762 62.483

41.992 560 16.158 -1.185 3.149 60.674 17.479
Som herverzekerings-
baten en -lasten -36.233 -266 -3.015 -13 -6.442 -45.969 -16.514
Toegerekende
opbrengsten 2.912 306 1.367 762 1.401 6.748 4.808

Resultaat 8.671 600 14.510 -436 -1.892 21.453 4.759

Overige technische baten en lasten 96 270

Resultaat technische rekening 21.549 6.043

De geboekte premies hebben nagenoeg uitsluitend betrekking op directe tekening.

De bedrijfskosten bestaan uit de verrekende provisies en commissies, de mutatie in de voorziening voor vooruitbetaalde
aquisitiekosten en de aan de branches toegerekende kosten.

Kosten

De kosten kunnen als volgt gespecificeerd worden:

2009 2008

Salarissen 13.257 11.667
Sociale lasten en pensioenpremies 5.615 4.717
Afschrijving bedrijfsmiddelen 3.720 2.243
Overige kosten 10.670 9.246
Provisie (netto) 1.419 -2.865

Totaal 34.681 25.008
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De kosten zijn in de resultatenrekening als volgt verwerkt:

2009 2008

Acquisitiekosten 17.411 10.070
Beheers- en personeelskosten, afschrijving bedrijfsmiddelen 7.388 5.984

24.799 16.054

Schadebehandelkosten 8.540 6.858
Beheerskosten beleggingen 1.342 730
Niet toegerekende kosten 0 1.366

Totaal 34.681 25.008

In de personeelskosten is 3.176 (2008: 3.467) aan pensioenlasten en kosten uit hoofde van prépensioen begrepen.
De bezoldiging van commissarissen bedroeg in het verslagjaar 25 (2008: 25), de bezoldiging (inclusief pensioenlasten) van
bestuurders 917 (2008: 913). Gedurende 2009 waren gemiddeld 208 (2008: 198) personen op voltijd-basis werkzaam bij de
vennootschap.

Opbrengsten uit beleggingen

De opbrengsten uit beleggingen kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Gemiddeld Direct Niet Totaal
belegd resultaat gerealis. resultaat

vermogen resultaat

Terreinen en gebouwen 9.966 330 0 330
Beleggingen in groepsmaatschappijen en andere deelnemingen
- Deelnemingen in groepsmaatschappijen 1.159 15 0 15

Overige financiële beleggingen
- Aandelen en deelnemingsbewijzen 569 4 0 4
- Obligaties en andere vastrentende waardepapieren 136.134 6.332 572 6.904
- Leningen op schuldbekentenis 15.848 862 0 862
- Deposito's bij kredietinstellingen 41.609 511 0 511

Totaal 205.285 8.054 572 8.626

De opbrengsten uit beleggingen worden als volgt toegerekend:

Aan de technische rekening 6.748
Aan de niet-technische rekening 1.878

Verantwoord in het resultaat 8.626

De opbrengsten uit beleggingen zijn op basis van het gemiddelde van de netto technische voorzieningen, primo en ultimo
boekjaar, aan de technische rekening toegerekend tegen 4 % (2008: 3 %).
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16 Belastingen

De vennootschap vormt een fiscale eenheid met HANNOVER Risk Consultants B.V. en H.J. Roelofs-Assuradeuren B.V. De door
de fiscale eenheid verschuldigde belasting is, evenredig naar het behaalde fiscale resultaat, verwerkt in de afzonderlijke
jaarrekeningen van de respectieve vennootschappen.

De effectieve belastingdruk bedraagt 16,50 % (2008: 14,30 %) en wijkt af van de toepasselijke belastingdruk van 25,50 %
(2008: 25,50 %). De belangrijkste oorzaak hiervan is het ontbreken van belastingdruk over het in België behaalde resultaat als
gevolg van fiscale compensatie met eerder geleden verliezen.

Transacties met verbonden partijen

In het kader van zijn gewone bedrijfsvoering sluit HDI-Gerling Verzekeringen N.V. diverse transacties met verbonden partijen.
Partijen worden als verbonden partij beschouwd wanneer één partij bij de besluitvorming over financiële of operationele
kwesties zeggenschap of invloed van betekenis kan uitoefenen over de andere partij. Transacties met verbonden partijen
hebben plaatsgevonden tegen marktconforme voorwaarden. De belangrijkste transacties met verbonden partijen hebben
betrekking op herverzekeringstransacties met HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, HDI-Gerling Welt Service AG en
Hannover Rückversicherung AG. Daarnaast treedt H.J. Roelofs-Assuradeuren B.V. op als gevolmachtigd agent van de
vennootschap en worden consultantsdiensten afgenomen van HANNOVER Risk Consultants B.V.
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RISICO BEHEER

Algemeen

Risk Governance

Vooruitlopend op de implementatie van Solvency II hebben wij onze bestaande risicomanagement organisatie alsmede de
bestaande beheersingsmaatregelen in kaart gebracht. Naar verwachting zal de implementatie van Solvency II leiden tot een
verdere verbetering en integratie van risk management in onze organisatie mede door periodieke monitoring en sturing op onze
kapitaalbehoefte. Mede in dit kader zal gekomen worden tot verdere inrichting van functies zoals de risicobeheerfunctie, de
compliance functie, interne audit functie en de actuariële functie.

Risico strategie

De beheersmaatregelen die HDI-Gerling Verzekeringen N.V. heeft getroffen vloeien voort uit haar risico strategie waarbij een
focus ligt op de beheersing van de volgende risico’s: strategische risico’s, markt- en renterisico’s, krediet- en debiteurenrisico’s,
liquiditeitsrisico’s, verzekeringstechnische risico’s, automatiseringsrisico’s, operationele risico’s, juridische risico’s,
matchingrisico’s en prijsrisico’s.

Met onze strategie zoeken wij aansluiting bij de strategie en richtlijnen die gelden binnen de Talanx-groep zoals in het kader
van het gevoerde beleggingsbeleid als ten aanzien van de selectie van mogelijke herverzekeraars.

In het kader van Solvency II verwachten wij te komen tot een herijking van onze bestaande risicostrategie. Hierop vooruitlopend
heeft een eerste inventarisatie plaatsgevonden van risico’s die door ons worden gelopen en de beheersmaatregelen die zijn
getroffen.

Risk Appetite

Wij onderkennen dat onze kapitaalbehoefte mede wordt bepaald door de risico’s die wij lopen bij de uitvoering van onze
bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering. Ons beleid is erop gericht dat de onderkende risico’s beheersbaar zijn en blijven. Daartoe
zullen wij periodiek onze risk appetite evalueren.

Beheersingsmaatregelen

HDI-Gerling Verzekeringen N.V. heeft diverse beheersmaatregelen getroffen om de door haar onderkende risico’s blijvend te
beheersen. Hierbij wordt verwezen naar het selectieve acceptatiebeleid en het degelijke reserveringsbeleid dat wij voeren, de
scherpe sturing op kostenbeheersing en naar een weldoordacht herverzekeringsprogramma.

Hierna volgt een overzicht van de risico’s waaraan de vennootschap is blootgesteld en een overzicht van de maatregelen, die
genomen zijn om de waargenomen risico’s te beheersen. Om de genoemde risico’s te kunnen beheersen zijn er tal van
beheersingsmaatregelen getroffen. Per hoofdrisicogebied zijn de belangrijkste beheersingsmaatregelen weergegeven.

Strategisch risico

Dit is het risico dat de vennootschap niet voldoet aan de door het Bestuur, dan wel door de moedermaatschappij, gestelde
eisen ten aanzien van de strategische doelstellingen. De strategie van de vennootschap is gericht op het zijn van een “leading”
industriële verzekeraar op de Nederlandse markt. De kracht van de vennootschap is gelegen in de vakkennis en ervaring in
combinatie met het zijn van een onderdeel van een wereldwijd opererend verzekeringsconcern hetgeen nog verder wordt
benadrukt doordat de moedermaatschappij heeft aangegeven dat de vennootschap een strategische positie inneemt binnen
het concern.

De vennootschap heeft voldoende middelen om te voldoen aan:
- de wettelijke verplichte solvabiliteitsmarge;
- de intern vastgestelde minimale solvabiliteitsmarge van 200 %.

De directie heeft tweemaal per jaar formeel overleg met de Raad van Commissarissen over het strategisch beleid, zodat tijdige
bijsturing kan plaatsvinden.
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Marktrisico / renterisico

Dit is het risico dat verliezen worden geleden als gevolg van wijzigingen in de marktrente en de aandelenkoersen.
Er worden geen financiële derivaten aangehouden. Gezien de beperkte omvang van de aandelen is het marktrisico op
aandelen van zeer geringe omvang.

Financiële instrumenten
Het beleggingsbeleid dat wordt gevoerd is conservatief van aard. Voornamelijk wordt er belegd in hoogwaardige
staatsobligaties die worden aangehouden tot het einde van de looptijd. Deze beleggingen hebben voornamelijk een
vastrentend karakter. De waardering vindt plaats op basis van aflossingswaarde waardoor het korte en middellange termijn
effect van een rentewijziging beperkt is. Het investeringsbeleid heeft er voorts in geresulteerd dat meer dan 90 % van de
investeringen een rating heeft van A-status tot AAA-status. De verschillende investeringsposities worden periodiek
gecontroleerd. De vennootschap maakt geen gebruik van financiële derivaten of afgeleiden daarvan.

Concentratie
Wij hebben ons beleggingsbeleid zodanig ingericht dat wij de groepsrichtlijnen volgen. Hiermee wordt diversificatie van onze
portefeuille gewaarborgd. Gelet op het conservatieve karakter van onze beleggingsbeleid menen wij dat er toereikende
voorzieningen zijn getroffen om het concentratierisico te beheersen.

Correlatie
Door periodieke monitoring van de ingenomen posities en resultaten menen wij op adequate wijze mogelijke correlatiersico’s te
kunnen beheersen.

Krediet- en debiteuren risico

Dit is het risico dat door de vennootschap verliezen worden geleden doordat vorderingen niet worden geïnd als gevolg van het
niet meer kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen (als gevolg van een lagere solvabiliteit / liquiditeitsproblemen) van
debiteuren in de breedste zin van het woord.

Het voornaamste kredietrisico loopt de vennootschap op die partijen waarmee (langdurige) herverzekeringscontracten zijn
afgesloten. Door uitsluitend overeenkomsten af te sluiten met partijen met minimaal een Standard & Poor’s A rating wordt het
risico geminimaliseerd. Tevens volgt de vennootschap het beleid zoals dat door de moedermaatschappij wordt gevoerd ten
aanzien van de selectie van herverzekeraars waar overeenkomsten mee worden afgesloten.
Verder zorgt een effectief debiteurenbeleid voor wat betreft de vorderingen op herverzekeraars, intermediairs en polishouders
ervoor dat er tijdig maningsprocedures worden opgestart en daarmee het risico van oninbaarheid wordt geminimaliseerd.
Vanwege de afwezigheid van financiële derivaten is er op dit vlak geen sprake van risico.
In het afgelopen jaar heeft de vennootschap nauwelijks vorderingen hoeven af te boeken als gevolg van betalingsproblemen.
Dit is mede het gevolg van het strikte incassobeleid wat wordt gevolgd voor het incasseren van vorderingen op herverzekeraars,
tussenpersonen en polishouders. Daar waar nodig heeft de vennootschap adequate voorzieningen gevormd voor het risico van
oninbaarheid.

Aandeel van de vorderingen op de herverzekeraars naar rating:



HDI-Gerling Verzekeringen N.V.

Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening 2009 (vervolg)

35

Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico is het risico dat beleggingen niet tijdig en/of niet tegen een aanvaardbare prijs kunnen worden omgezet in
liquide middelen, waardoor de vennootschap op korte termijn niet aan haar verzekeringsverplichtingen kan voldoen. Waar de
overige risicocomponenten vooral de langere termijn betreffen (solvabiliteit), gaat het hierbij om de kortere termijn. Dit risico
wordt beheerst door in het strategische en tactische beleggingsbeleid voldoende ruimte aan te houden voor de
liquiditeitsposities. Hierbij wordt eveneens rekening gehouden met de directe beleggingsopbrengsten en andere inkomsten
zoals premies.
Inzake het liquiditeitsrisico kan worden gemeld dat er ultimo 2009 voldoende beleggingen zijn, die onmiddellijk zonder
waardeverlies te gelde kunnen worden gemaakt om eventuele onvoorziene uitstroom van geldmiddelen te financieren.

De rating van de overige financiële beleggingen zoals opgenomen in de balans kan als volgt worden weergegeven:

Rating 2009 2008

€ x mio % € x mio %

AAA 91 47 94 47
AA 25 13 35 18
A 62 32 55 28
BBB 5 2 5 2
Geen Rating 14 6 10 5
Totaal 194 100 199 100

Verzekeringstechnisch risico

De beheersing van het verzekeringstechnische risico vindt in het bijzonder plaats in het acceptatieproces. Dit proces is
gebaseerd op het verkrijgen van accurate en betrouwbare informatie over het aangeboden risico opdat beoordeeld kan worden
of dit risico gelet op het gevoerde acceptatiebeleid voor acceptatie in aanmerking komt en zo ja onder welke voorwaarden. HDI-
Gerling Verzekeringen N.V. is gestart met het ontwikkelen van applicaties teneinde risicogegevens vast te leggen, te ontsluiten
en te analyseren. Dit is een continue proces waarbij nauw wordt samengewerkt met HANNOVER Risk Consultants B.V. De
risicogegevens die wij in het acceptatieproces vergaren, dragen bij aan een weloverwogen acceptatiebeleid en aan de verdere
beheersing van mogelijke concentratie en correlatierisico’s.

Een tweede beheersingsmaatregel die genomen is betreft de vastlegging van de voorwaarden waaronder wij bereid zijn risico’s
te accepteren (verzekeringsvoorwaarden). De uitkomsten van risico-inspecties kunnen meebrengen dat aanvullende
preventievoorwaarden of verzekeringsvoorwaarden worden gesteld voordat een risico in dekking wordt genomen.

Een derde beheersingsmaatregel is terug te vinden in het gevoerde prijsbeleid. HDI-Gerling Verzekeringen N.V. voert een
prudentieel prijsbeleid. Hoewel externe ontwikkelingen leiden tot de noodzaak van verscherping van dit beleid om concurrerend
te blijven, wordt inzicht in het risicoprofiel als essentieel aangemerkt.

Genoemde beheersmaatregelen leiden tot een passend niveau van premie-inkomsten.

Verder wordt het verzekeringstechnische risico beheerst door het gevoerde herverzekeringsbeleid. Er wordt een conservatief
herverzekeringsprogramma gevoerd op nagenoeg de gehele portefeuille. Daarnaast worden voor individuele risico’s
facultatieve herverzekeringen afgesloten indien het risico daartoe aanleiding geeft. Bovendien zijn er
calamiteitenherverzekeringscontracten afgesloten.
Hiermee wordt gerealiseerd dat geleden schades slechts tot een acceptabel deel ten laste van de resultaten van de
vennootschap komen en dientengevolge het eigen vermogen niet aantasten.

De toereikendheid van de schadereserve op totaalniveau wordt periodiek gemonitord aan de hand van uitloopstatistieken en
actuariële modellen. Op individueel niveau is een stelsel van controlemaatregelen ingebouwd om te waarborgen dat de
dossiervoorziening toereikend is. Denk hierbij aan protocollen en procedures, inschakeling van externe expertise bureaus,
controle door afdelingshoofden en door de Raad van Bestuur voor wat betreft grote schaden.
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Onderstaande tabel geeft de geleden netto schadequote (inclusief schadelasten) over de afgelopen jaren weer.

Schadequote als percentage van de verdiende premie:

Jaar 2009 2008 2007 2006 2005
in % 58,3 77,3 64,8 69,1 70,8

Automatiseringsrisico

Dit is het risico dat bedrijfsprocessen en informatievoorziening onvoldoende integer, niet continu of onvoldoende beveiligd
worden ondersteund door IT. De afhankelijkheid van de vennootschap van geautomatiseerde informatie verwerking is erg groot.
Teneinde te voldoen aan de gewijzigde behoeften is nieuwe infrastructuur en programmatuur in ontwikkeling. Met de
vernieuwde infrastructuur wordt de continuïteit van de bedrijfsvoering gewaarborgd en worden operationele en IT-risico’s
ondervangen. De ontwikkeling van nieuwe programmatuur draagt bij aan de verdere professionalisering van ons
acceptatieproces (door verdere vastlegging, ontsluiting en analyse van risicogegevens) en de wijze waarop gekomen wordt tot
risico-inventarisatie en premiestelling.

Ter beheersing van het IT-risico zijn back up procedures en faciliteiten ingevoerd alsmede wordt er een adequaat
veiligheidsbeleid gevoerd dat in overeenstemming is met de algemeen erkende normen. De geautomatiseerde systemen
kennen voorts een toegangsbeveiliging dat periodiek gewijzigd moet worden. De IT-risico’s van het IT-platform worden voorts
periodiek geïdentificeerd.

Naast het bovenstaande beschikt de vennootschap over uitwijkplannen indien zich calamiteiten voordoen. Op regelmatige
basis worden de beschikbare uitwijkfaciliteiten getoetst.

Operationeel risico

Dit is het risico dat verliezen worden geleden als gevolg van onderbrekingen in de bedrijfsvoering onder andere als gevolg van
ontoereikende interne beheersing, procedures en systemen.

Op business unit niveau vindt beheersing plaats van voor de business unit relevante operationele risico’s.

Het personeelsrisico als onderdeel van het operationele risico heeft in het bijzonder de aandacht. Het gevoerde
personeelsbeleid is gericht op vaardigheden en competenties waaraan medewerkers dienen te voldoen. Het aannamebeleid is
voorts gericht op een zorgvuldige werving en selectie alsmede op toetsing van integriteit. De geboden primaire, secundaire
en tertiaire arbeidsvoorwaarden worden zorgvuldig gewogen voor behoud en borging van deskundigheid. Een verdere
beheersmaatregel die getroffen is, is gelegen in de gehanteerde functiescheiding en toekenning van bevoegdheden in zowel
het acceptatieproces, het schadeproces als het financiële proces.

Anders dan bij veel andere partijen worden onze producten gekenmerkt door maatwerk. De inschatting van mogelijke risico’s
is voor een groot deel bepalend voor het maatwerkproduct dat wij aanbieden. Uiteraard streven wij hierbij naar een constante
werkwijze en waar mogelijk uniformering van generieke voorwaarden.
Het risico van grote incidenten in de bedrijfsvoering zoals fraude, IT- onderbrekingen, overtreding van wet- en regelgeving wordt
beperkt door een breed scala aan technische en operationele beheersmaatregelen.

Vanuit de “Compliance” wordt actief uitvoering gegeven aan de beheersing van risico’s samenhangend met interne en externe
fraude.

De vennootschap past consequent controletechnische functiescheidingen toe bij het acceptatieproces, het schadeproces en
het financiële proces.
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Juridische risicoʼs / risico ten aanzien van integriteit

Dit is het risico dat de vennootschap zich niet houdt aan wettelijke normen, bestuursrechtelijke normen of de door de
vennootschap zelf gestelde normen, voor welke normen geldt dat (de schijn van) inbreuk op die normen het vertrouwen schaadt
of kan schaden in:

1. de nakoming van de verplichtingen van de vennootschap jegens de afnemer van de door vennootschap
aangeboden en verrichte diensten;

2. de behoorlijke werking van de financiële markten waarop de vennootschap werkzaam is.

Het beleid van de vennootschap richt zich eveneens op het bevorderen en handhaven van een integere bedrijfsvoering.
Hieronder vallen onder andere:

(a) maatregelen ter zake van het tegengaan van tegenstrijdige belangen;
(b) het voorkomen van betrokkenheid van de vennootschap en van zijn medewerkers - dan wel voor de uitvoering van

primaire bedrijfsprocessen ingeschakelde derden - bij strafbare feiten of anderszins onaanvaardbare handelingen,
die het vertrouwen in de vennootschap of de financiële markten in het algemeen schaden.

De vennootschap heeft een Compliance Officer aangesteld die nieuwe wet- en regelgeving via contacten bij diverse branche
organisaties nauwlettend volgt en die mede als opdracht heeft de focus te richten op de integriteitaspecten van de activiteiten
van de vennootschap. De verantwoordelijkheid voor compliance is belegd bij het bestuur en periodiek wordt er gerapporteerd
over compliance onderwerpen richting bestuur en directie.
De vennootschap hanteert een integriteittoets voor bestuurders en beleidsbepalers.
Er is een gedragscode voor medewerkers en alle nieuwe medewerkers worden gescreend volgens een functiegerelateerd
screeningsbeleid. Daarnaast heeft de vennootschap een incidentenregeling ingesteld.

Matchingsrisico en liquiditeit

Het risico als gevolg van het niet gematcht zijn van activa en passiva (inclusief off-balanceposten) dan wel inkomsten en
uitgaven in termen van rentevoet, rentetypische looptijden, basisvaluta, liquiditeit typische looptijden en gevoeligheid voor
ontwikkeling in prijspeil. Aangezien nagenoeg alle transacties plaatsvinden in euro’s is het valutarisico tot minimale proporties
teruggebracht.

Asset en Liability Management
Uiteraard worden er wel beheersmaatregelen genomen om de benodigde liquiditeit voorhanden te hebben, wanneer de
uitoefening van het schadebedrijf daar om vraagt.

Ongeveer 2/3 van het risico, dat HDI-Gerling accepteert, wordt herverzekerd. In deze overeenkomsten wordt een cash clause
of simultaneous payment clause opgenomen. Hierin wordt bepaald dat HDI-Gerling Verzekeringen N.V. op korte termijn het
aandeel van de herverzekeraar contant kan claimen. Dit geldt voor alle herverzekeringscontracten. Dit reduceert een mogelijk
(tijdelijk) liquiditeitstekort aanzienlijk.

De tweede beheersmaatregel om aan een acute liquiditeitsbehoefte te voorzien is het aanhouden van een deel van de
beleggingen in de vorm van week- en maanddeposito’s. Een minimum bedrag wordt aangehouden om aan acute verplichtingen
te kunnen voldoen.

De derde beheersmaatregel bestaat uit het beleggen van een deel van de portefeuille in obligaties in het liquide deel van de
markt. Dit betreft obligaties met dagelijks grote omzetten op de beurs/beurzen waarin altijd handel plaatsvindt. Een voorbeeld
hiervan zijn Nederlandse staatsobligaties. Dit biedt naar onze mening voldoende financiële flexibiliteit.

Inflatierisico
Het risicobeheersingbeleid is niet primair gericht op de beheersing van het inflatierisico. Dit risico wordt als gering aangemerkt
mede gelet op het door ons gevoerde prijsbeleid.

Prijsrisico

Hieronder wordt het risico verstaan dat andere marktpartijen op premiegebied op erg lage niveaus aanbieden.
De vennootschap beheerst dit risico door op basis van gedegen risicoanalyse vast te stellen of de gelopen risico’s in
verhouding tot de premie nog aanvaardbaar zijn. Zodra dit niet meer het geval is wordt het betreffende risico niet geaccepteerd.
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Activa 2009 2008

(in € 1.000)

Immateriële vaste activa 17 2.148 1.824

Beleggingen

Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik 18 1.481 1.668
Beleggingen in groepsmaatschappijen en andere deelnemingen 19
- Deelnemingen in groepsmaatschappijen 38.764 33.678 *

Overige financiële beleggingen 20
- Aandelen, deelnemingsbewijzen en andere niet vastrentende waardepapieren 637 570
- Obligaties en andere vastrentende waardepapieren 110.101 109.529
- Leningen op schuldbekentenis 18.531 15.536
- Deposito's bij kredietinstellingen 7.500 22.800

177.014 183.781

Vorderingen

Vorderingen uit directe verzekering 21 36.447 57.638
Vorderingen uit herverzekering 22 7.067 3.941
Overige vorderingen 23 1.682 2.423 *

45.196 64.002

Overige activa 24

Materiële vaste activa 8.979 6.043
Liquide middelen 17.904 8.403

26.883 14.446

Overlopende activa

Lopende rente en huur 3.615 3.566
Overige overlopende activa 221 307

3.836 3.873

Som van de activa 255.077 267.926

* voor vergelijkingsdoeleinden zijn de cijfers van 2008 aangepast.
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Passiva 2009 2008

(in € 1.000)

Aandelenkapitaal 14.630 14.630
Agio 1.720 1.720
Herwaarderingsreserve 0 16
Overige reserves 38.603 33.913 *
Resultaat verslagjaar 15.932 15.690 *

Eigen vermogen 25 70.885 65.969

Technische voorzieningen

Voor niet verdiende premies en lopende risico's 26
- Bruto 80.395 83.214
- Herverzekeringsdeel 44.098 45.890

36.297 37.324

Voor te betalen schaden 27
- Bruto 387.125 381.222
- Herverzekeringsdeel 268.679 258.500

118.446 122.722

Overige voorzieningen 28 2.152 3.588 *

Schulden 29

Schulden uit directe verzekering 7.133 10.446
Schulden uit herverzekering 16.004 23.859
Overige kortlopende schulden 2.344 1.996

25.481 36.301

Overlopende passiva 30 1.816 2.022

Som van de passiva 255.077 267.926

* voor vergelijkingsdoeleinden zijn de cijfers van 2008 aangepast.
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Technische rekening 2009 2008

(in € 1.000)

Verdiende premies eigen rekening
Geboekte bruto premies 242.749 242.898
Uitgaande herverzekeringspremies 161.005 160.281

81.744 82.617

Wijziging technische voorziening niet verdiende
premies en lopende risico's
- Bruto 4.026 -5.403
- Aandeel herverzekeraars -2.591 4.310

1.435 -1.093

83.179 81.524

Toegerekende opbrengsten uit beleggingen 6.297 4.636

Overige technische baten eigen rekening 185 199

Schaden eigen rekening
Schaden
- Bruto 143.574 140.109
- Aandeel herverzekeraars 87.951 91.356

55.623 48.753

Wijziging technische voorziening voor
te betalen schaden
- Bruto 5.903 43.314
- Aandeel herverzekeraars 10.179 32.925

-4.276 10.389
51.347 59.142

Bedrijfskosten 22.187 17.474 *

Overige technische lasten eigen rekening 42 7

Resultaat technische rekening 31 16.085 9.736

* voor vergelijkingsdoeleinden zijn de cijfers van 2008 aangepast.
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Niet-technische rekening 2009 2008

(in € 1.000)

Resultaat technische rekening 16.085 9.736

Opbrengsten uit beleggingen 32
- Opbrengsten uit deelnemingen 5.102 5.096 *
- Opbrengsten uit overige beleggingen 6.503 6.221
- Waardeveranderingen op beleggingen 572 -234
- Gerealiseerde winst op beleggingen 0 107

12.177 11.190

Beleggingslasten -444 -447

Toegerekende opbrengsten uit beleggingen
overgeboekt naar technische rekening -6.297 -4.636

Andere baten 646 2.513

Andere lasten -3.098 -158

Resultaat voor belastingen 19.069 18.198

Belastingen 33 -3.137 -2.508

Resultaat na belastingen 15.932 15.690

* voor vergelijkingsdoeleinden zijn de cijfers van 2008 aangepast.
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2009 2008

(in € 1.000)

Kasstroom uit operationele activiteiten
- Resultaat technische rekening 16.085 8.579
- Resultaat niet-technische rekening -153 5.903
- Vermeerdering technische voorzieningen eigen rekening -5.303 10.980
- Mutaties voorzieningen -1.436 1.725
- Herwaardering overige beleggingen -552 773
- Afschrijvingen immateriële vaste activa 1.662 1.544
- Afschrijvingen materiële vaste activa 1.321 887
- Mutatie vorderingen en overlopende activa 18.843 -8.857
- Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva -11.026 10.585
- Resultaat op deelnemingen -5.102 -5.045

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 14.339 27.074

Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten

Investeringen en aankopen
- Immateriële vaste activa -1.986 -2.713
- Beleggingen in terreinen en gebouwen voor eigen gebruik 0 0
- Beleggingen in groepsmaatschappijen en andere

deelnemingen 0 -80
- Overige financiële beleggingen -16.945 -63.236
- Materiële vaste activa -4.087 -4.874

-23.018 -70.903

Desinvesteringen, aflossingen en verkopen
- Immateriële vaste activa 0 4
- Overige financiële beleggingen 29.163 54.198
- Materiële vaste activa 17 8

29.180 54.210

Totaal kasstroom uit investerings- en
beleggingsactiviteiten 6.162 -16.693

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -11.000 -6.900

Kasstroom 9.501 3.481

Liquide middelen 1 januari 8.403 4.922

Liquide middelen 31 december 17.904 8.403
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Algemeen

De vennootschap is een 100 %-dochtermaatschappij van HDI-Gerling International Holding AG, waarvan de aandelen middels
een houdstermaatschappij, HDI-Gerling Sach Serviceholding AG, in eigendom zijn van Talanx AG te Hannover.

Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Gebruik van schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen,
bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen, die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke
resultaten kunnen van schattingen afwijken.

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Integratie

Als gevolg van overname van Gerling Konzern Allgemeine AG (GKA) door HDI-Gerling Industrie Versicherung AG in Duitsland
is de portefeuille van GKA in Nederland met ingang van 2008 geïntegreerd in de vennootschap van HDI-Gerling Verzekeringen
N.V. te Rotterdam. Hiermee is met ingang van 2008 één operationele eenheid in Nederland actief. Voor wat betreft de
Nederlandse activiteiten is het voormalige filiaal van GKA met ingang van 2008 in “run-off”.

Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen

De waarderingsgrondslagen van activa en passiva alsmede de grondslagen voor de bepaling van het resultaat zijn gelijk aan
de grondslagen van de geconsolideerde balans en de geconsolideerde winst- en verliesrekening.

17 Immateriële vaste activa

Het verloop van deze balanspost was als volgt:

2009 2008

Stand per 1 januari 1.824 659
Investeringen 1.986 2.713
Desinvesteringen 0 -4
Afschrijvingen -1.662 -1.544

Stand per 31 december 2.148 1.824
Aanschaffingswaarde 31 december 7.297 2.644
Cumulatieve afschrijvingen 31 december 5.149 820

Het onder immateriële vaste activa opgenomen bedrag heeft betrekking op gemaakte ontwikkelingskosten voor software en
betaalde goodwill. De betaalde goodwill bestaat uit de inbreng van een deel van de vaste inrichting van HDI-Gerling Industrie
Versicherung AG. De goodwill wordt afgeschreven over de verwachte economische levensduur, welke is gesteld op twee jaar.
De goodwill is op 31 december 2009 volledig afgeschreven.



HDI-Gerling Verzekeringen N.V.

Toelichting behorende tot de vennootschappelijke jaarrekening 2009 (vervolg)

46

18 Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik

Het verloop van deze balanspost was als volgt:

2009 2008

Stand per 1 januari 1.668 1.856
Investeringen 0 0
Desinvesteringen 0 0
Afschrijvingen -187 -188

Stand per 31 december 1.481 1.668
Aanschaffingswaarde 31 december 3.937 3.937
Cumulatieve afschrijvingen 31 december 2.456 2.269

De taxatiewaarde van het kantoor bedraagt 5.725 (2008: 5.725). De laatste taxatie heeft plaatsgevonden in 2008. Eind 2007/begin
2008 is gestart met een algehele renovatie van dit onroerend goed gelegen aan de Westblaak 14 te Rotterdam. Deze renovatie
wordt in fases uitgevoerd. Per balansdatum was ca. 80 % van deze renovatiewerkzaamheden gereed en geactiveerd. Dit
kantoorpand wordt volledig voor de eigen bedrijfshuisvesting gebruikt.

19 Beleggingen in groepsmaatschappijen en andere deelnemingen

Het verloop van deze balanspost was als volgt:

2009 2008

Stand per 1 januari 33.678 27.378
Aankopen/vermeerderingen 0 80
Resultaat verslagjaar 5.102 5.096
Overige netto vermogensmutaties 0 1.253

Boekwaarde 31 december 38.780 33.807
Onder Overige voorzieningen opgenomen 0 0
In mindering gebracht op vorderingen 0 0
Realisatie badwill -16 -129

Stand per 31 december 38.7640 33.678

De kapitaalbelangen kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Kapitaalbelang Statutaire zetel Aandeel Eigen vermogen Resultaat

Geconsolideerde deelnemingen
HDI-Gerling Assurances S.A. Brussel 99,99 % 37.618 5.087
Niet-geconsolideerde deelnemingen
HANNOVER Risk Consultants B.V. Rotterdam 100,00 % 349 7
H.J. Roelofs-Assuradeuren B.V. Rotterdam 100,00 % 717 8
HDI-Gerling Services S.A. Brussel 80,00 % 80 0

HDI-Gerling Assurances S.A. heeft 2.323 aandelen A en 737.463 aandelen B uitgegeven. Aan aandelen B zijn voorrangsrechten
verbonden in geval van kapitaalvermindering, ontbinding of inkoop eigen aandelen. HDI-Gerling Verzekeringen N.V. bezit 2.322
aandelen A en 737.463 aandelen B. Er is een minderheidsbelang van 1 aandeel A bij een groepsmaatschappij ondergebracht.
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20 Overige financiële beleggingen

Het verloop van deze balanspost was als volgt:

Aandelen, Obligaties Leningen Deposito's Totaal
deelnemings- en andere op bij

bewijzen en vast- schuld- krediet-
andere niet- rentende bekente- instel-

vastrentende waarde- nis lingen
waardepapieren papieren

Stand per 31 december 2008 570 109.529 15.536 22.800 148.435
Verstrekkingen/aankopen 87 5.000 4.458 7.400 16.945
Aflossingen/verkopen 0 -5.000 -1.463 -22.700 -29.163
Herwaardering/afboeking ten laste van resultaat -20 572 0 0 552

Stand per 31 december 2009 637 110.101 18.531 7.500 136.769

De aanschafwaarde van de aandelen, deelnemingsbewijzen en andere niet vastrentende waardepapieren bedraagt 688 (2008:
601). De beurswaarde van de obligaties en andere waardepapieren bedraagt 119.535 (2008: 117.326). Hiervan heeft 10.460
betrekking op niet ter beurze verhandelde obligaties en andere vastrentende waardepapieren. Het verschil tussen kostprijs en
aflossingswaarde bedraagt 725 (2008: 592). Hiervan resteert per balansdatum 402 (2008: 183), die is inbegrepen onder
overlopende activa. In de leningen op schuldbekentenis zijn leningen aan bestuursleden begrepen ter grootte van 100 (2008:
71). In het verslagjaar werd 16 afgelost. In deze post zijn eveneens begrepen hypothecaire leningen ter grootte van 7.716 (2008:
4.788). In het verslagjaar werd 403 (2008: 232) afgelost.

21 Vorderingen uit directe verzekeringen

De vorderingen uit directe verzekering kunnen als volgt gespecificeerd worden:

2009 2008

Verzekeringsnemers 1.514 334
Tussenpersonen en makelaars 34.933 57.304

Stand per 31 december 36.447 57.638

In de vorderingen was 26 (2008: 8) begrepen inzake vorderingen op groepsmaatschappijen.
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22 Vorderingen uit herverzekeringen

In de vorderingen uit herverzekering is 3.923 (2008: 1.004) begrepen inzake vorderingen op groepsmaatschappijen. Voor het risico
van oninbaarheid is een voorziening getroffen van 1.942 (2008: 513).

23 Overige vorderingen

In de overige vorderingen is 339 (2008: 574) opgenomen aan belastingen en sociale lasten. Het aandeel vennootschapsbelasting
hierin bedraagt 82 (2008: 414).

24 Overige activa

Het onder materiële vaste activa opgenomen bedrag heeft betrekking op overige bedrijfsmiddelen.
Het verloop van deze balanspost was als volgt:

2009 2008

Stand per 1 januari 6.043 1.876
Investeringen 4.087 4.874
Desinvesteringen -17 -8
Afschrijvingen -1.134 -699

Stand per 31 december 8.979 6.043
Aanschaffingswaarde 31 december 11.727 7.974
Cumulatieve afschrijvingen 31 december 2.748 1.931

De vorderingen en overige activa hebben een looptijd korter dan één jaar.

25 Eigen vermogen

Het verloop van het Eigen vermogen was als volgt:

Aandelen- Agio Herwaar- Overige Resultaat Totaal
kapitaal dering- reserves verslag-

reserves jaar

Stand per 31 december 2007 12.629 1.720 146 26.523 12.247 53.265
Effect stelselwijziging 0 0 0 4.043 0 4.043

Stand per 1 januari 2008 12.629 1.720 146 30.566 12.247 57.308
Plaatsing en storting aandelen 2.001 0 0 0 0 2.001
Toevoeging aan de Overige reserves 0 0 0 12.247 -12.247 0
Beschikbaarstelling dividend 0 0 0 -8.900 0 -8.900
Resultaat verslagjaar 0 0 0 0 15.690 15.690
Realisatie badwill 0 0 -130 0 0 -130

Stand per 31 december 2008 14.630 1.720 16 33.913 15.690 65.969
Toevoeging aan de Overige reserves 0 0 0 15.690 -15.690 0
Beschikbaarstelling dividend 0 0 0 -11.000 0 -11.000
Resultaat verslagjaar 0 0 0 0 15.932 15.932
Realisatie badwill 0 0 -16 0 0 -16

Stand per 31 december 2009 14.630 1.720 0 38.603 15.932 70.885
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Het maatschappelijk aandelenkapitaal bestaat uit 75.000 aandelen van € 450. Onder de Overige reserves is een bedrag
ter grootte van 106 als niet uitkeerbare reserve opgenomen. Dit betreft het afrondingsverschil van de omzetting van het
maatschappelijk aandelenkapitaal van guldens naar euro's. Deze omzetting heeft plaatsgevonden bij notariële akte, welke is
verleden op 2 januari 2003. Er zijn 32.510 aandelen geplaatst en volgestort. De badwill is ontstaan als gevolg van de acquisitie
van HDI-Gerling Assurances S.A. per 31 december 2005.
De nog resterende badwill, ontstaan als gevolg van de acquisitie van HDI-Gerling Assurances SA per 31 december 2005, is in
2009 volledig geamortiseerd en bedraagt per 31 december 2009 nihil.

Van de overige reserves is een bedrag van 677 (2008: 447) als beklemd aan te merken als wettelijke reserve deelneming.

Per 31 december 2009 bedraagt de vereiste solvabiliteit 27.708 (2008: 22.289). Per dezelfde datum bedraagt de aanwezige
solvabiliteit 58.998 (2008: 48.171). De solvabiliteitsmarge per 31 december 2009 bedraagt daarmee 260 % (2008: 216 %).
Op basis van bestaande Talanx groepsmodellen op IFRS basis stelt de Raad van Bestuur de interne minimum solvabiliteitseis op
200 % (2008: 200 %).

26 Technische voorziening voor niet verdiende premies en lopende risico's

De samenstelling van deze voorziening is als volgt:

Bruto Herver- Eigen
zekering rekening

Niet verdiende premies 94.034 55.541 38.493
Af: afsluitkosten -13.639 -11.443 -2.196

Stand per 31 december 80.395 44.098 36.297

De samenstelling van deze voorziening was in 2008 als volgt:

Bruto Herver- Eigen
zekering rekening

Niet verdiende premies 98.060 58.132 39.928
Af: afsluitkosten -14.846 -12.242 -2.604

Stand per 31 december 83.214 45.890 37.324

De technische voorziening voor niet verdiende premies en lopende risico's heeft overwegend een kortlopend karakter.
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27 Technische voorziening voor te betalen schaden

De samenstelling van deze voorziening is als volgt:

Eigen rekening
Bruto Herver- 2009 2008

zekering

Brand en andere schade aan zaken 131.755 93.484 38.271 45.472
Ongevallen en ziekte 6.294 0 6.294 6.081
Overige branches 105.370 84.900 20.470 20.840
Motorrijtuigen 52.469 39.731 12.738 14.602
Transport 77.737 50.564 27.173 24.727

373.625 268.679 104.946 111.722
Schadebehandelkosten 13.500 0 13.500 11.000

Stand per 31 december 387.125 268.679 118.446 122.722

De technische voorziening voor te betalen schaden heeft overwegend een langlopend karakter.

Het bruto afwikkelingsresultaat bedroeg in 2009 circa € 38,9 mln positief (2008: € 29,9 mln positief).

Afwikkelingsresultaat in 2009

2008 2007 2006 2005 Totaal
en eerder

Brand en andere schade aan zaken 11.370 2.993 2.339 6.322 23.024
Ongevallen en ziekte 106 193 -1 76 374
Overige branches 7.604 -3.635 -54 -2.868 1.047
Motorrijtuigen 6.346 441 206 -474 6.519
Transport 1.639 1.129 1.052 4.112 7.932

Totaal bruto 27.065 1.121 3.542 7.168 38.896

Afwikkelingsresultaat in 2008

2007 2006 2005 2004 Totaal
en eerder

Brand en andere schade aan zaken 1.907 2.677 2.419 2.707 9.710
Ongevallen en ziekte 341 88 -266 -79 84
Overige branches 3.882 265 1.164 -149 5.162
Motorrijtuigen 6.079 127 -963 3.282 8.525
Transport -1.515 1.756 684 5.542 6.467

Totaal bruto 10.694 4.913 3.038 11.303 29.948

Het afwikkelingsresultaat is het gevolg van een daadwerkelijk hogere danwel lagere schade-uitkering dan op het moment
van schademelding werd voorzien. Het afwikkelingsresultaat is gebaseerd op evenementjaar.
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28 Overige voorzieningen

De specificatie van de in de jaarrekening opgenomen Overige voorzieningen luidt als volgt:

2009 2008

Voorziening pensioenen en prépensioenen 591 777
Voorziening jubileumuitkeringen 164 0
Voorziening latente belastingverplichtingen 1.397 2.061
Voorziening achterstallig onderhoud onroerend goed 0 750

Stand per 31 december 2.152 3.588

Het verloop van de voorziening pensioenen en prépensioenen was als volgt:

2009 2008

Stand per 1 januari 777 0
Aanwending -401 777
Dotatie 230 0
Vrijval -15 0

Stand per 31 december 591 777

Het verloop van de voorziening jubileumuitkeringen was als volgt:

2008 2007

Stand per 1 januari 0 0
Aanwending 0 0
Dotatie 164 0
Vrijval 0 0

Stand per 31 december 164 0
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Het verloop van de voorziening latente belastingverplichtingen was als volgt:

2009 2008

Stand per 1 januari 2.061 1.910
Dotaties als gevolg van waarderingsverschillen 0 151
Onttrekkingen als gevolg van waarderingsverschillen -664 0

Stand per 31 december 1.397 2.061

Het verloop van de voorziening achterstallig onderhoud onroerend goed was als volgt:

2009 2008

Stand per 1 januari 750 0
Aanwending -750 0
Dotatie 0 750
Vrijval 0 0

Stand per 31 december 0 750
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29 Schulden

In de schulden uit directe verzekering is 135 (2008: nihil) begrepen inzake schulden aan groepsmaatschappijen.
In de schulden uit herverzekering is 7.991 (2008: 4.291) begrepen inzake schulden aan groepsmaatschappijen.
In de overige kortlopende schulden is 597 (2008: 936) aan groepsmaatschappijen opgenomen en 1.322 (2008: 936) aan
belastingen en sociale verzekeringspremies. Het aandeel vennootschapsbelasting hierin bedraagt 603 (2008: nihil).
De schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

30 Overlopende passiva

Onder de overlopende passiva worden nog te betalen kosten opgenomen. De overlopende passiva hebben een looptijd korter
dan één jaar.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Uit lease- en andere overeenkomsten vloeit een totale verplichting voort van 929 (2008: 1.122), waarvan 369 (2008: 356) binnen
12 maanden, maar geen verplichtingen na vijf jaar.

31 Resultaten technische rekening per branchegroep

De resultaten technische rekening kunnen per branchegroep als volgt gespecificeerd worden:

Brand en Ongeval- Overige Motor- Transport 2009 2008
andere len en branches rijtuigen
schade ziekte

aan zaken

Geboekte premies 103.841 3.897 60.157 29.755 45.099 242.749 242.898

Verdiende premies 103.529 4.363 61.609 32.850 44.424 246.775 237.495
Schaden 48.398 2.109 39.670 26.238 33.062 149.477 183.423
Bedrijfskosten 22.375 1.691 12.065 7.795 11.354 55.280 52.074

32.756 563 9.874 -1.183 8 42.018 1.988

Som herverzekerings-
baten en -lasten -29.870 -255 -196 -60 -1.992 -32.373 2.910
Toegerekende
opbrengsten 2.662 305 1.191 755 1.384 6.297 4.636

Resultaat 5.548 613 10.869 -488 -600 15.942 9.544

Overige technische baten en lasten 143 192

Resultaat technische rekening 16.085 9.736

De geboekte premies hebben nagenoeg uitsluitend betrekking op directe tekening.

De bedrijfskosten bestaan uit de verrekende provisies en commissies, de mutatie in de voorziening voor vooruitbetaalde
acquisitiekosten en de aan de branches toegerekende kosten.
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Kosten

De kosten kunnen als volgt gespecificeerd worden:

2009 2008

Salarissen 10.068 8.851
Sociale lasten en pensioenpremies 4.557 3.353
Afschrijving bedrijfsmiddelen 2.796 2.243
Overige kosten 5.878 5.973
Provisie (netto) 6.240 3.552

Totaal 29.539 23.972

De kosten zijn in de resultatenrekening als volgt verwerkt:

2009 2008

Acquisitiekosten 17.148 12.947
Beheers- en personeelskosten, afschrijving bedrijfsmiddelen 5.039 4.527

22.187 17.474

Schadebehandelkosten 6.908 6.051
Beheerskosten beleggingen 444 447

Totaal 29.539 23.972

In de personeelskosten is 2.844 (2008: 2.323) aan pensioenlasten en kosten uit hoofde van prépensioen begrepen.
De bezoldiging van commissarissen bedroeg in het verslagjaar 25 (2008: 25), de bezoldiging (inclusief pensioenlasten) van
bestuurders en voormalige bestuurders 917 (2008: 913). Gedurende 2009 waren gemiddeld 161 (2008: 153) personen op voltijd-
basis werkzaam bij de vennootschap.

De accountantskosten (geconsolideerd) excl. BTW kunnen als volgt gespecificeerd worden:

2009 2008

Onderzoek van de jaarrekening 470 317
Andere controleopdrachten 30 34
Andere niet controleopdrachten 172 22

Totaal 672 373

De werkzaamheden van KPMG Accountants N.V. bestonden in 2009 uit de controle van de jaarrekening en de wettelijk
voorgeschreven controle van de WFT-staten ten behoeve van DNB. Daarnaast werden aan KPMG Accountants N.V. bedragen
betaald voor overige werkzaamheden. Genoemde vergoedingen van KPMG Accountants N.V. zijn toegelicht conform
artikel 2:382 a Burgelijk Wetboek.
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32 Opbrengsten uit beleggingen

De opbrengsten uit beleggingen kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Gemiddeld Direct Niet Totaal
belegd resultaat gerealis. resultaat

vermogen resultaat

Beleggingen in groepsmaatschappijen en andere
deelnemingen
- Deelnemingen in groepsmaatschappijen 36.221 5.102 0 5.102

Overige financiële beleggingen
- Aandelen en deelnemingsbewijzen 569 4 0 4
- Obligaties en andere vastrentende waardepapieren 109.545 5.475 572 6.047
- Leningen op schuldbekentenis 15.848 862 0 862
- Deposito's bij kredietinstellingen 10.826 162 0 162

Totaal 173.009 11.605 572 12.177

De opbrengsten uit beleggingen worden als volgt toegerekend:

Aan de technische rekening 6.297
Aan de niet-technische rekening 5.880

Totaal 12.177

De opbrengsten uit beleggingen zijn op basis van het gemiddelde van de netto technische voorzieningen, primo en ultimo
boekjaar, aan de technische rekening toegerekend tegen 4 % (2008: 3 %).

33 Belastingen

De vennootschap vormt een fiscale eenheid met HANNOVER Risk Consultants B.V. en H.J. Roelofs-Assuradeuren B.V. De door
de fiscale eenheid verschuldigde belasting is, evenredig naar het behaalde fiscale resultaat, verwerkt in de afzonderlijke
jaarrekeningen van de respectieve vennootschappen.

De effectieve belastingdruk bedraagt 16,45 % (2008: 14,80 %) en wijkt af van de toepasselijke belastingdruk van 25,50 % (2008:
25,50 %). De belangrijkste oorzaak hiervan is de vrijstelling op het resultaat deelnemingen.

Rotterdam, 13 april 2010

De Raad van Commissarissen: De Raad van Bestuur:

J.H. Wohlthat, voorzitter L.H. Schouten, voorzitter

Dipl.-Ing. G. Heidbrink M.M.L.O. Mattke

K.-G. Metzner L.G.A.S. Niemans

Dr. E. Möller

G.H. Mattke
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Accountantsverklaring

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van HDI-Gerling Verzekeringen N.V.

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2009 van HDI-Gerling Verzekeringen N.V. te Rotterdam bestaande uit de
geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2009 en de geconsolideerde en enkelvoudige winst- en
verliesrekening over 2009 met de toelichting gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

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

Verantwoordelijkheid van de accountant

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

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de
toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele
oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw
weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde
keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet
tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de vennootschap. Tevens
omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële
verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de vennootschap heeft gemaakt, alsmede een
evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

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

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van HDI-
Gerling Verzekeringen N.V. per 31 december 2009 en van het resultaat over 2009 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge 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.

Rotterdam, 3 mei 2010

KPMG Accountants N.V.

A.J.H. Reijns RA
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Filialen

De vennootschap heeft een filiaal op Aruba. Dit filiaal is verantwoordelijk voor iets meer dan 1 % van de totale premieomzet van
de vennootschap.

Statutaire winstverdeling

Krachtens artikel 23 van de statuten staat de winst ter vrije beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De Raad van Bestuur stelt voor om van de netto winst van € 15.932.000,–, zoals deze uit de jaarrekening blijkt, een bedrag ter
grootte van € 9.000.000,– als dividend uit te keren en het restant ter grootte van € 6.932.000,– aan de overige reserves toe te
voegen. Dit voorstel is niet in de jaarrekening verwerkt.
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Groepssegmenten

HDI-Gerling
Sach Service-
holding AG

HDI-Gerling
Leben Service-

holding AG

Talanx AG

AmpegaGerling
Asset Manage-

ment GmbH

Magyar Posta
Életbiztosító Zrt.

(Hungary)

ASPECTA
Assurance

International AG
(Liechtenstein)

HDI ZIAD
(Bulgaria)

Magyar Posta
Biztosító Zrt.

(Hungary)

Proactiv
Holding AG

PB Pensions-
fonds AG

PB
Versicherung AG

Hannover
Rückversiche-

rung AG

neue leben
Lebens-

versicherung AG

HDI-Gerling
Zycie TU S.A.

(Poland)

AmpegaGerling
Immobilien

Management
GmbH

Hannover Life
Reassurance

Company
of America

Hannover
Reinsurance

Africa
Limited

HDI-Gerling
Rechtsschutz

Versicherung AG

HDI
Assicurazioni

S.p.A.
(Italy)

HDI-Gerling
Pensions-

management AG

ASPECTA
Assurance

International
Luxembourg S.A.

Hannover Re
Takaful B.S.C. (c)

(Baghain)

Hannover Life
Reassurance
(Ireland) Ltd.

neue leben
Unfall-

versicherung AG

HDI-Gerling
Pensions-
kasse AG

Protection
Reinsurance

Intermediaries
AG

Hannover Life
Reassurance
Bermuda Ltd.

HDI Direkt
Versicherung AG

Hannover Re
(Bermuda) Ltd.

TARGO Lebens-
versicherung AG

ASPECTA Lebens-
versicherung AG

Hannover
Life Re of

Australasia Ltd

Hannover
Reinsurance
(Ireland) Ltd.

HDI-Gerling
Industrie

Versicherung AG

Clarendon
Insurance Group,

Inc. (USA)

Hannover Life
Reassurance

(UK) Ltd.

HDI-Gerling
Lebensver-

sicherung AG

AmpegaGerling
Investment

GmbH

HDI-Gerling
International
Holding AG

neue leben
Holding AG

HDI-Gerling
Firmen und

Privat Versiche-
rung AG

Hannover Life
Reassurance

Africa
Limited

E+S
Rückversiche-

rung AG

HDI
STRAKHUVANNYA

(Ukraine)

International
Insurance Com-

pany of Hannover
Ltd. (UK)

HDI
Seguros S.A.

(Brazil)

HDI
Seguros S.A.

(Spain)

HDI-Gerling
Insurance of
South Africa

Ltd.

HDI-Gerling Welt
Service AG

HDI-Gerling
America

Insurance
Company

HDI-Gerling
De México

Seguros S.A.

HDI-Gerling
Australia

Insurance Com-
pany Pty. Ltd.

HDI
Asekuracja

TU S.A.
(Poland)

HDI-Gerling
Polska TU S.A.

HDI Seguros S.A.
(Chile)

HDI Sigorta A.S.
(Turkey)

˛

HDI-Gerling
Verzekeringen

N.V.
(Netherlands)

HDI-Gerling
Assurances S.A.

(Belgique)

HDI
Versicherung AG

(Austria)

PB Lebens-
versicherung AG

PBV Lebens-
versicherung AG

OOO Strakhovaya
Kompaniya
„CiV Life“
(Russia)

CiV Hayat
Sigorta A.S.

(Turkey)
˛

Schadeverzekering

Levensverzekering

Divisie Bancassurance

Levensverzekering

Schade herverzekering

Leven herverzekering

Financiële diensten

Stand per : 22-02-2010

TARGO
Versicherung AG

HDI Seguros S.A.
(Mexico)
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HDI-Gerling Verzekeringen N.V.
Westblaak 14
3012 KL Rotterdam
Postbus 925
3000 AX Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 - 4036100
Fax: +31 (0)10 - 4036275
E-mail: info@HDI-Gerling.nl
Website: www.hdi-nl.com

Dochterondernemingen

HDI-Gerling Verzekeringen NV / HDI-Gerling Assurances SA
Tervurenlaan / Avenue de Tervuren 273
B-1150 Brussel / Bruxelles
Tel.: +32 (0)2 - 7730811
Fax: +32 (0)2 - 7730950

HANNOVER Risk Consultants B.V.
Westblaak 14
3012 KL Rotterdam
Postbus 925
3000 AX Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 - 4036100
Fax: +31 (0)10 - 4036275

H.J. Roelofs-Assuradeuren B.V.
Westblaak 14
3012 KL Rotterdam
Postbus 925
3000 AX Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 - 4036100
Fax: +31 (0)10 - 4036275

HDI-Gerling Services NV / HDI-Gerling Services SA
Tervurenlaan / Avenue de Tervuren 273
B-1150 Brussel / Bruxelles
Tel.: +32 (0)2 - 7730811
Fax: +32 (0)2 - 7730950
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Kapsenberg van Waesberge B.V.
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