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Alle bedragen in de cijferopstellingen van deze jaarrekeningen zijn in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld.
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Kwaliteit en klanttevredenheid in het jubileumjaar 
In 2012 heeft Unigarant N.V. het 40-jarig jubileum met 
medewerkers, klanten en directe omgeving gevierd. Het was 
daarmee een bijzonder jaar waarbij Unigarant N.V., hierna te 
noemen Unigarant, zich terdege realiseert dat het succes van 
die 40 jaar vooral verklaard wordt door goede en geïnspireerde 
medewerkers met een absolute passie voor hun klanten.  

Ook in het afgelopen jaar is daarom weer volop aandacht 
besteed aan de kwaliteit van de producten, dienstverlening 
en processen. Unigarant is beloond met diverse 
onderscheidingen, waaronder die van Klantvriendelijkste 
Verzekeraar 2012 en is sterk gestegen naar een mooie derde 
plaats in het Adfiz performance-onderzoek. Daarnaast is het 
Keurmerk Klantgericht Verzekeren behaald en is Unigarant 
zeer tevreden met het verkregen autoverzekeringskeurmerk 
´Heldere polisvoorwaarden´. 

Unigarant meet voortdurend de prestatie zoals klanten die 
ervaren: Unigarant vraagt klanten –nadat er contact is geweest 
voor bijvoorbeeld de afhandeling van een schade– naar 
hun beoordeling. Op basis hiervan wordt de ‘Net Promotor 
Score’ bepaald, die aangeeft in welke mate klanten Unigarant 
aanbevelen. De uitgebreide feedback van klanten op de 
dienstverlening stelt Unigarant in staat om nauwkeurig 
verbeterpunten vast te stellen voor producten en processen 
en deze continu te verbeteren. De eerste uitkomsten zijn zeer 
bemoedigend. 

Dit motiveert Unigarant extra om haar streven naar kwaliteit 
ook in 2013 onverminderd voort te zetten. 
 
Financiële terugblik 
Het financiële resultaat moet in combinatie worden bezien  
met het resultaat van zustermaatschappij UVM Verzekerings-
maatschappij N.V., hierna UVM. De combinatie Unigarant/
UVM laat een totaalresultaat zien van € 24,5 miljoen vóór 
belastingen en resultaat deelnemingen, ten opzichte van  
€ 20,7 miljoen in 2011. 
 
De premieomzet waarover Unigarant provisie ontving, bedroeg 
€ 289 miljoen (2011: € 341 miljoen). De teruggang in premie 
werd vooral veroorzaakt door het besluit om afscheid te 
nemen van minder renderende distributiekanalen, waaronder 
ook een aantal gevolmachtigden. 
 
Daarnaast heeft Unigarant vooral in de reis- en tweewieler-
markt, de effecten van de economische crisis ondervonden. 
Dankzij gerichte mitigerende maatregelen zijn deze effecten 
beperkt gebleven: de provisiemarge is in 2012 toegenomen: 
van € 46,9 miljoen in 2011 naar € 48,2 miljoen in 2012. 
Het resultaat vóór belastingen en resultaat deelneming 
bedraagt negatief € 3,4 miljoen. 

ANWB Verzekeren 
Om de marktverschuiving naar directe distributie optimaal 
te volgen, heeft Unigarant in 2012 samen met de ANWB 
geïnvesteerd in de directe verkoop van verzekeringen via 
met name internet en telefoon. Er is een aparte unit gevormd 
met hoogwaardige specialisten, die in staat zijn gebleken 
om doorlooptijden aanzienlijk te verkorten, klantprocessen te 
verbeteren en vooral online sterk te innoveren. Dit heeft onder 
andere geleid tot de introductie van een vernieuwde, online 
autoverzekering waarbij een aantal unieke ANWB-diensten 
(zoals de ANWB Alarmcentrale, Schadehulp ter plekke door 
de Wegenwacht en een haal- en brengservice uitgevoerd 
door zusterbedrijf Logicx) integraal worden aangeboden. 
Kort voor de zomer is gestart met een intensieve online- en 
offlinemarketingcampagne. Het aantal nieuwe verzekeringen is 
ten opzichte van 2011 sterk gestegen, evenals het technisch 
resultaat en het rendement. Tevens zijn in deze periode 
meerdere aansprekende prijzen gewonnen, waaronder de 
al eerder gememoreerde award voor Klantvriendelijkste 
Verzekeraar 2012 en twee prijzen als beste autoverzekeringsite 
van Nederland. 

In 2013 zal bovengenoemde unit deze succesvolle aanpak 
ook voor de overige ANWB verzekeringsproducten uitvoeren. 
 
Productinnovatie 
Ook voor tussenpersonen is een nieuwe autoverzekering 
gelanceerd. Deze verzekering heeft een sterk gedif-
ferentieerd tarief en kent een aantal nieuwe dekkingen, zoals 
een Zekerheidsverzekering voor Inzittenden. 
 
Naast de focus op kwaliteit wil Unigarant zich graag 
ontwikkelen tot de beste E-mobiliteitverzekeraar van 
Nederland. Met de introductie van de nieuwe E-bike-
verzekering, de nieuwe E-scooterverzekering én de 
E-dekking voor elektrische auto’s (door ANWB Verzekeren) 
heeft Unigarant hiermee goede stappen gezet. Daarnaast 
is ook de bromfietsverzekering sterk vernieuwd met een 
verfijnder tarief. 
 
Bij de Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering is een 
unieke extra dekking toegevoegd: de ‘vriendendekking’. 
Er was al dekking voor onvoorziene kosten bij overlijden 
van familieleden in de eerste en tweede graad, met de 
vriendendekking is die uitgebreid naar dekking bij overlijden 
van vrienden en kennissen.  
 
Systemen 
Afgelopen jaar heeft verder in het teken gestaan van het 
vervangen van de financiële systemen. Dit als uitvloeisel 
van de vervanging van alle front- en backofficesystemen in 
2010. Hierdoor is Unigarant nog beter in staat de processen 
blijvend te optimaliseren en efficiënt te werken. 

Unigarant N.V. 
Directieverslag
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Directie 
Sinds 18 januari 2012 is Lidwien Suur statutair directeur 
van Unigarant. Zij volgde waarnemend statutair directeur 
Frits van Bruggen, lid van de hoofddirectie van ANWB B.V. 
en president commissaris van Unigarant, op. Hij had deze 
functie tijdelijk waargenomen na het onverwachte overlijden 
van Jan Hennekam in oktober 2011.

Per 1 augustus is Paul Smit met het aandachtsgebied ANWB 
Verzekeren toegetreden tot de directie. Medio oktober is 
Marjantine Jakobs gestart als commercieel directeur. Sinds  
1 januari 2013 versterkt Will Hoogstad als financieel directeur 
de directie. Hij is in augustus 2012 als interim financieel 
directeur gestart als opvolger van Romke Romkes.
 
2013 
In 2013 blijft Unigarant zich richten op particuliere schade-
verzekeringen in het algemeen en de mobiliteit-, reis- en 
recreatieverzekeringen in het bijzonder. De distributiepartners 
hebben een prachtig productenpallet voor hun klanten 
onder het Unigarant label. ANWB Verzekeren wordt ingezet 
voor directe verkoop, met name aan ANWB-leden. De 
samenwerking met ANWB op het gebied van producten en 
diensten zal verder worden geïntensiveerd. 

Daarnaast ligt de focus op het digitaliseren van de output 
richting klanten, door onder andere het verder optimaliseren 
van digitale schadeafhandeling en het inrichten van een self 
service omgeving.

Dit jaar zal wederom een aantal producten worden herzien en 
verbeterd, zoals een volledig nieuw watersportproduct, met 
ook hier aandacht voor de E-variant. Daarnaast staat in de 
eerste maanden van 2013 ook de introductie van een nieuwe 
ANWB reisverzekering gepland. In het tweewielkanaal gaat 
Unigarant haar leidende positie verder versterken, door een 
beter bij de klant passend Sales- en Marketingteam. 

 
Hoogeveen, 13 februari 2013 
 
Lidwien Suur 
Statutair directeur Unigarant 
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Unigarant N.V.
Balans per 31 december 2012 
Vóór winstbestemming            

Actief Referentie  2012 2011

Vaste activa

Immateriële vaste activa 

Concessies, vergunningen en intellectuele  
eigendom 1

7.936 4.290

Vooruitbetaald op immateriële vaste activa 1 - 2.597

7.936 6.887

Materiële vaste activa 

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 2 1.035 1.152

Machines en installaties 2 127 127

Andere vaste bedrijfsmiddelen 2 1.891 2.502

3.053 3.781

Financiële vaste activa

Deelnemingen 3 - -

Vorderingen op deelnemingen 4 45 225

Leningen 5 655 578

Latente belastingvordering 6 85 118

785 921

Vlottende activa

Vorderingen

Handelsvorderingen 4.441 4.110

Groepsmaatschappijen 7 11.011 24.014

Agenten 7.839 5.990

Verzekeraars - 874

Overige vorderingen 86 -

Overlopende activa 8 3.368 1.405

26.745 36.393

Liquide middelen 9 28 38

Totaal actief 38.547 48.020
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Passief Referentie  2012 2011

Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal  10 454 454

Overige reserves 11 4.714 5.507

Onverdeeld resultaat 12 -2.914 -793

2.254 5.168

Voorzieningen

Voor personeelsbeloningen 13 1.282 1.633

Overige voorzieningen 14 647 837

1.929 2.470

Langlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva 823 1.013

Kortlopende schulden

Groepsmaatschappijen 15 729 1.778

Agenten 7.525 6.544

Verzekeraars 926 1.181

Belastingen en sociale premies 2.265 4.104

Kredietinstellingen 16 1.034 1.548

Overige schulden 839 3.338

Overlopende passiva 17 20.223 20.876

33.541 39.369

Totaal passief 38.547 48.020
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Unigarant N.V.
Winst- en verliesrekening over 2012

Referentie  2012 2011

Netto-omzet 

Ontvangen provisie 18 105.248 120.057

Kostprijs van de omzet

Afgestane provisie 19 -57.048 -73.117

Provisie marge 48.200 46.940

Personeelskosten 20 -28.944 -26.973

Afschrijvingen immateriële vaste activa 21 -1.774 -1.095

Afschrijvingen materiële vaste activa 22 -1.022 -1.074

Overige waardeverminderingen van  
vaste activa 23

-410 -1.737

Overige bedrijfskosten 24 -19.452 -16.897 

Som der kosten -51.602 -47.776

Bedrijfsresultaat -3.402 -836

Rentebaten 25 64 248

Rentelasten 26 -40 -1

Uitkomst der financiële baten en lasten 24 247

Resultaat voor belastingen -3.378 -589

Belastingen over het resultaat 27 844 300

Resultaat uit deelnemingen 28 -380 -504

Resultaat na belastingen -2.914 -793
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Unigarant N.V.
Kasstroomoverzicht over 2012

2012 2011

Resultaat na belastingen -2.914 -793

Afschrijvingen 2.796 2.169

Waardevermindering vaste activa 410 1.737

Resultaat uit deelneming 380 504

Mutatie vorderingen en overige  
overlopende activa

9.648 2.815

Mutatie schulden en overige overlopende 
passiva

-6.018 -4.805

Mutatie voorzieningen -541 539

6.675 2.959

Kasstroom uit operationele activiteiten 3.761 2.166

Mutatie financiële vaste activa -244 6.278

Investeringen in immateriële vaste activa -2.823 -7.982

Investeringen in materiële vaste activa -704 -1.232

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -3.771 -2.936

Dividend 2011 - -1.625

Kasstroom uit financieringsactiviteiten - -1.625

Mutatie liquide middelen -10 -2.395
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Algemeen 
Unigarant N.V. te Den Haag is een 100% deelneming van 
ANWB B.V. te Den Haag. De jaarrekening van Unigarant 
wordt opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van 
ANWB B.V. De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de 
bepalingen van Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
De jaarrekening is opgemaakt op 13 februari 2013.

Financiële instrumenten 
Unigarant houdt geen financiële instrumenten voor handels-
doeleinden aan en geeft deze ook niet uit. Over de verstrekte 
leningen wordt geen valuta- of renterisico gelopen. 

Risico’s 
Unigarant reduceert het kredietrisico door continue bewaking 
van haar vorderingen per tegenpartij. De blootstelling aan 
kredietwaardigheid van agenten wordt dagelijks gevolgd. Voor 
het operationeel risico is de uiteenzetting, zoals opgenomen 
in de jaarrekening van UVM, van toepassing.
 
Presentatiewijzigingen boekjaar 
Voor een betere aansluiting op de balanspresentatie vóór 
winstbestemming zijn de vergelijkende cijfers van de com-
ponenten binnen het eigen vermogen aangepast. Dit heeft 
geen effect op het totaalbedrag van het eigen vermogen. 
Voor een betere vergelijkbaarheid zijn de vorderingen op 
Garantex B.V., eind 2011 ter hoogte van € 225.000, in de 
vergelijkende cijfers gepresenteerd als vorderingen op  
deelnemingen. In het jaarverslag 2011 zijn deze vorderingen  
opgenomen geweest in de vorderingen op groepsmaat- 
schappijen. De vorderingen, liquide middelen en kortlopende 
schulden zijn slechts gesaldeerd opgenomen voor zover 
gesaldeerde afwikkeling op juridische gronden is toegestaan. 
De vergelijkende cijfers zijn hiermee in overeenstemming 
gebracht. Het balanstotaal op 31 december 2011 komt 
hierdoor 2% (€ 912.000) hoger uit. De bovengenoemde 
aanpassingen van de vergelijkende cijfers hebben geen 
invloed op het eigen vermogen op 31 december 2011 en 
het resultaat na belastingen over 2011. 
 
Grondslagen van waardering 
Algemeen 
Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva 
gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs of lagere bedrijfswaarde, onder aftrek van 
de op verkrijgingsprijs gebaseerde lineaire afschrijvingen. 
Software licenties en ontwikkelde software worden afge-
schreven in lijn met de licentietermijn en/of de verwachte 
levensduur (maximaal vijf jaar). 

 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrij- 
gingsprijs of lagere bedrijfswaarde, verminderd met de op de  
verkrijgingsprijs gebaseerde lineaire afschrijvingen gerela-
teerd aan de geschatte levensduur. 
 
Financiële vaste activa 
Deelnemingen 
Deelnemingen, waarin invloed van betekenis wordt uit-
geoefend op het zakelijk en financieel beleid, worden, tenzij 
van verwaarloosbaar belang, gewaardeerd tegen de netto 
vermogenswaarde. Mutaties die uit deze waarderings-
grondslag voortvloeien, worden ten gunste of ten laste van de 
winst- en verliesrekening gebracht. 
 
In overige gevallen worden deelnemingen gewaardeerd 
tegen kostprijs, eventueel onder aftrek van een noodzakelijk 
geachte voorziening. 
 
Vorderingen op deelnemingen 
Deze vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale 
waarde, waar nodig onder aftrek van een voorziening voor 
mogelijke oninbaarheid. 
 
Leningen 
De leningen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs. 
 
Latente belastingvordering 
De latente belastingvordering heeft betrekking op het verschil 
tussen commerciële en fiscale waardering van activa en 
passiva en is opgenomen tegen het nominale belastingtarief 
waartegen vermoedelijk afwikkeling zal plaatsvinden. 
 
Vorderingen 
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, 
waar nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaar-
heid. Overlopende activa zijn opgenomen tegen de nominale 
waarde, op grond van toerekening aan de periode waarop 
deze bedragen betrekking hebben. 
 
Liquide middelen 
Liquide middelen zijn opgenomen voor de nominale bank-
tegoeden en kasequivalenten. 
 
Eigen vermogen 
Het in de balans opgenomen (geplaatst) aandelenkapitaal 
bestaat uit het geplaatst en volgestorte aandelenkapitaal 
op gewone aandelen. De overige reserves bestaan uit door 
Unigarant ingehouden winsten. Het onverdeeld resultaat is 
opgenomen voor de resultaatbestemmingen waarover de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders nog een besluit 
moet nemen. 

Grondslagen
van de financiële verslaglegging
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Voorziening voor personeelsbeloningen 
Hieronder wordt opgenomen de voorziening voor pensioenen 
en jubileumuitkeringen: 
 
Pensioenen 
Toegekende pensioenaanspraken worden door middel van 
jaarlijkse premiebetaling aan het pensioenfonds afge-
financierd. De pensioenlast wordt actuarieel berekend 
aan de hand van de contante waarde van de pensioen-
aanspraken. 
De te betalen pensioenpremies komen direct ten laste van 
de winst- en verliesrekening. Voor de onvoorwaardelijke 
verplichtingen inzake pensioenen wordt een voorziening 
gevormd. 

Jubileumuitkering 
De jubileumuitkering wordt actuarieel berekend aan de hand 
van de contante waarde van de toekomstige verwachte 
jubileumaanspraken, uitgezonderd toekomstige salarisstij- 
gingen. De verplichtingen worden contant gemaakt tegen de 
geldende marktrente.  
 
Overige voorzieningen 
De voorziening voor schadebehandelingskosten wordt tegen 
nominale waarde opgenomen voor de ultimo het boekjaar 
nog niet volledig afgewikkelde schades. 
 
Langlopende schulden  
Onder de langlopende schulden is de niet-verdiende 
provisie opgenomen, voor zover deze meer dan 1 jaar na 
de balansdatum zal worden verdiend. Het totaal van de 
verplichtingen heeft een resterende looptijd korter dan 5 jaar. 
 
Overige activa en passiva 
De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen 
nominale waarde, waarbij posities in vreemde valuta zijn 
omgerekend tegen de koers per balansdatum. 
 
Grondslagen van resultaatbepaling 
Algemeen 
De in de winst- en verliesrekening vermelde bedragen zijn 
opgenomen tegen historische kosten. De baten en lasten 
zijn toegerekend aan de periode en het boekjaar waarop zij  
betrekking hebben en zijn op transactiebasis bepaald. 

 
Netto-omzet 
Onder netto-omzet wordt verstaan de over het boekjaar  
aan derden in rekening gebrachte bedragen voor verrichtte 
diensten. Dit betreft met name de van verzekerings-
maatschappijen ontvangen provisie als vergoeding voor 
verrichte diensten in het kader van volmachtcontracten. 
 
Kostprijs omzet 
Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan de direct aan 
de verrichte diensten toe te rekenen kosten. Dit betreft aan 
agenten afgestane provisie als vergoeding voor het door 
hen sluiten van verzekeringsovereenkomsten, alsmede 
prolongatie daarvan.
 
Personeelskosten 
De kosten voortvloeiend uit beloningsverplichtingen aan het 
personeel worden verantwoord volgens de Richtlijn voor de 
Jaarverslaggeving RJ 271. De te betalen pensioenpremies 
en eventuele dotaties aan de voorzieningen voor personeels-
beloningen worden als personeelskosten verantwoord. 
 
Afschrijvingen 
De afschrijvingen zijn berekend op basis van de geschatte 
economische levensduur, door middel van vaste percentages 
van de verkrijgingsprijs. 
 
Belastingen 
De belastingen over het resultaat zijn berekend overeen- 
komstig het geldende belastingtarief over het bedrijfs-
economische resultaat, rekening houdend met de fiscale 
faciliteiten. 
 
Kasstroomoverzicht 
Algemeen 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld conform de indirecte 
methode en is verdeeld in kasstromen uit operationele-, 
investerings- en financieringsactiviteiten. 
Het kasstroomoverzicht sluit aan op de mutatie boekjaar in de 
balanspost Liquide middelen. 
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Unigarant N.V.
Toelichting op de balans

1. Immateriële vaste activa 

Het verloop van deze post is als volgt: 

Concessies, 
vergunningen 

en intellectuele 
eigendom

Vooruitbetaald
op immateriële 

vaste activa Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2012 4.290 2.597 6.887

Investeringen 84 2.739 2.823

Desinvesteringen - - -

Herrubricering wegens ingebruikname 5.336 -5.336 -

9.710 - 9.710

Afschrijvingen -1.774 - -1.774

Boekwaarde per 31 december 2012 7.936 - 7.936

Aanschafwaarde per 31 december 2012 10.805 - 10.805

Cumulatieve afschrijvingen -2.869 - -2.869

Boekwaarde per 31 december 2012 7.936 - 7.936

De investeringen in immateriële vaste activa betreffen de ontwikkeling en implementatie van een toekomstbestendig 
geïntegreerd systeem van administratieve software. In vorige jaren heeft EURO Nederland B.V. de ICT voor deze 
voorzieningen gefaciliteerd en aan Unigarant, als een van haar afnemers, in rekening gebracht. 
De boekwaarde op 31 december 2012 is terugverdienbaar ten opzichte van de besparingen op de voorheen van 
EURO Nederland B.V. betrokken ICT-faciliteiten. Het uit de besparingen terugverdienbaar bedrag is gerelateerd aan de 
afschrijvingsperiode, waardoor de in aanmerking genomen besparingen uiterlijk op 30 april 2017 worden gerealiseerd.

De afschrijvingen zijn als volgt bepaald:

Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom

- Software 20% van de aanschafwaarde

Vooruitbetaald op immateriële vaste activa

- Ontwikkeling software afschrijving start zodra de software in gebruik  
wordt genomen
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2. Materiële vaste activa

Het verloop van deze post is als volgt: 

Bedrijfs-
gebouwen

en -terreinen
Machines 

en installaties

Andere vaste
bedrijfs- 

middelen Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2012 1.152 127 2.502 3.781

Investeringen - 23 681 704

1.152 150 3.183 4.485

Afschrijvingen -117 -23 -882 -1.022

Waardeverminderingen - - -410 -410

Boekwaarde per 31 december 2012 1.035 127 1.891 3.053

Aanschafwaarde per 31 december 2012 2.093 345 10.706 13.144

Cumulatieve afschrijvingen -1.058 -218 -8.405 -9.681

Cumulatieve waardeverminderingen - - -410 -410

Boekwaarde per 31 december 2012 1.035 127 1.891 3.053

De bedrijfsgebouwen en -terreinen bestaan uit een bedrijfsterrein in Hoogeveen (boekwaarde € 439.345), een gebouw in  
Apeldoorn (boekwaarde € 166.652) en verbouwingen aan een gehuurd pand in Hoogeveen. 

De investeringen in materiële vaste activa betreffen in hoofdzaak hardwareaankopen. 

De afschrijvingen zijn als volgt bepaald:

Bedrijfsgebouwen en terreinen:

- Gebouwen 2,5% van de aanschafwaarde

- Verbouwingen 10% van de aanschafwaarde

Machines en installaties:

- Installaties 10 - 20% van de aanschafwaarde

Andere vaste bedrijfsmiddelen:

- Automatisering 20 - 33,3% van de aanschafwaarde 

- Overige inventaris 10 - 20% van de aanschafwaarde

- Overige bedrijfsmiddelen   5 - 10% van de aanschafwaarde
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Financiële vaste activa

3. Deelnemingen

De post deelnemingen per 31 december 2012 heeft betrekking op:

Euro Nederland B.V., Amsterdam  50%

Garantex B.V., Hoogeveen  100%

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

Het verloop van deze post is als volgt: 2012 2011

Stand per 1 januari - 329

Aandeel in resultaat - -

Afwaardering deelneming Euro Nederland B.V. - -329

Stand per 31 december - -

Euro Nederland heeft haar activiteiten beëindigd en heeft voornemens tot liquidatie. Als gevolg van een in 2011 toegepaste 
impairment van de immateriële vaste activa is het eigen vermogen van Euro Nederland B.V. negatief: op 31 december 2012  
€ -2,5 mln (2011: idem). Garantex B.V. heeft op 31 december 2012 een eigen vermogen van € 983.000 negatief (2011: € 603.000 
negatief). Vanwege het negatief eigen vermogen van Euro Nederland B.V. en Garantex B.V. zijn de deelnemingen gewaardeerd op 
nihil en is, voor het aandeel van Unigarant N.V. in het negatieve eigen vermogen, een afwaardering toegepast op de vorderingen 
op deze deelnemingen (zie sub 4).

4. Vorderingen op deelnemingen

De stand op 31 december is als volgt samengesteld: 2012 2011

Nominale vordering op Euro Nederland B.V. 1.737 1.737

Nominale vordering op Garantex B.V. 1.028 828

2.765 2.565

Voorziening voor verliezen Euro Nederland B.V.*) -1.737 -1.737

Voorziening voor verliezen Garantex B.V. -983 -603

Boekwaarde op 31 december 45 225

* zie toelichting onder ’Deelnemingen’. 

Over het rekening-courantkrediet met Euro Nederland B.V. wordt een rente berekend van 0,574% (12 maands Euribor). De 
vordering op Garantex B.V. betreft een rekening-courantkrediet waarover een rente van 0,574% wordt berekend.
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5. Leningen

Deze post betreft een overeenkomst met een leasemaatschappij inzake de operational lease van vervoermiddelen, waarbij de finan-
ciering van de boekwaarde door Unigarant plaatsvindt. Het rentepercentage is 0%. Ter nadere zekerheid zijn de vervoermiddelen in 
onderpand verkregen.

Het verloop van deze post is als volgt: 2012 2011

Stand per 1 januari 578 893

Verstrekt / afgelost gedurende het jaar 77 -315

Stand per 31 december 655 578

6. Latente belastingvordering

De latente belastingvordering heeft betrekking op verschillen tussen commerciële en fiscale waardering van de voorziening voor 
personeelsbeloningen.

Het verloop van deze post is als volgt: 2012 2011

Stand per 1 januari 118 94

Dotaties 150 125

Onttrekkingen -183 -101

Stand per 31 december 85 118

7. Groepsmaatschappijen

Dit betreft kortlopend uitgezette gelden bij de ANWB ter hoogte van € 11 mln (2011: € 24 mln), tegen een rentepercentage van 
0,574% (12 maands Euribor).

8. Overlopende activa

De samenstelling van de overlopende activa is als volgt: 2012 2011

Door te belasten schades 3.049 -

Vooruitbetaalde bedragen 319 1.346

Overige - 59

3.368 1.405

9. Liquide middelen

2012 2011

Banktegoeden 25 37

Kasgelden 3 1

28 38

De geldmiddelen staan ter vrije beschikking van de onderneming.
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Eigen vermogen 

10. Geplaatst kapitaal 

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 453.700, verdeeld in 100 gewone aandelen van nominaal € 4.537. Geplaatst en gestort zijn 
alle 100 aandelen. ANWB B.V., gevestigd in ’s-Gravenhage, is enig aandeelhouder van de vennootschap.

11. Overige reserves 

Het verloop is als volgt: 2012 2011

Stand per 1 januari 5.507 15.507

Extra dividenduitkering - -10.000

Resultaat vorig boekjaar, volgens besluit winstbestemming -793 -

Stand per 31 december 4.714 5.507

12. Onverdeeld resultaat

Het verloop van deze post is als volgt: 2012 2011

Stand per 1 januari -793 1.625

Resultaat vorig boekjaar, naar overige reserves 793 -

Uitgekeerd dividend in boekjaar - -1.625

Resultaat boekjaar -2.914 -793

Stand per 31 december -2.914 -793

Voorzieningen

13. Voorzieningen voor personeelsbeloningen

De samenstelling van de voorziening is als volgt: 2012 2011

Voorzieningen voor pensioenen 930 1.296

Voorzieningen voor jubileumuitkeringen 352 337

1.282 1.633

Voorziening voor pensioenen
Unigarant kent meerdere pensioenregelingen. In 2006 zijn de belangrijkste pensioenregelingen omgezet naar een opbouw-
regeling met een pensioenopbouw van 2,25% per deelnemersjaar. Voor de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 
2013 is deze opbouw tijdelijk verlaagd naar 2,05% in het kader van een extra bijdrage aan het herstelplan. Het toegezegd 
pensioen gaat in op het 65e levensjaar. De gehanteerde pensioenregelingen van de vennootschap zijn toegezegde-
pensioenregelingen, die zijn ondergebracht bij het ondernemingspensioenfonds.  
De te betalen pensioenpremies voor het verslagjaar komen direct ten laste van de verlies- en winstrekening. Voor de 
onvoorwaardelijke verplichtingen inzake pensioenen wordt per balansdatum een voorziening gevormd. Deze bestaat per  
31 december uit de volgende componenten:
- Verplichtingen tot herstelbetalingen uit het initieel herstelplan 2009-2013;
- Additionele bijdragen (onvoorwaardelijk en voorwaardelijk) aan het herstelplan 2009-2013;
- Onvoorwaardelijke indexatie pensioenen van actieve deelnemers die nog niet zijn afgefinancierd.
De verplichtingen tot herstelplanbetaling komen voort uit het herstelplan 2009-2013 waarin maatregelen zijn afgesproken  
om tot een dekkingsgraad van 104,4% te komen in 2013.     
 
Gezien de ontwikkelingen op de financiële markten blijft de behaalde dekkingsgraad achter op de planning volgens het 
herstelplan. Derhalve dient een extra herstelbijdrage gegenereerd te worden om de vereiste dekkingsgraad in 2013 te bereiken. 
Begin 2012 zijn de ANWB en vakbonden tot een principeakkoord gekomen met betrekking tot de verdeling van deze lasten. 
In 2012 zijn de betalingen volgend op het principeakkoord ten laste van de voorziening gebracht. In de voorziening is in 2012 
het verwachte bedrag van de additionele bijdragen van Unigarant voor 2013 opgenomen. Hiermee zijn alle bedragen uit het 
principeakkoord in de voorziening opgenomen. 
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De bedragen van bovengenoemde verplichtingen zijn ultimo 2012 nominaal opgenomen vanwege het kortlopend karakter 
van deze verplichtingen (ultimo 2011: contant gemaakt tegen de geldende marktrente van 4,5%). De gehanteerde 
overlevingskans is ontleend aan de AG prognosetafel 2010-2060 met ervaringssterfte hoog-midden”. De betaalde premies 
in 2012 bedroegen € 3,3 mln (2011: € 3,2 mln).  De dekkingsgraad van het pensioenfonds per ultimo 2012 bedraagt 95,0% 
(2011 90,8%).  

Voorziening voor jubileumuitkeringen
De verplichtingen voor jubileumuitkeringen zijn eveneens gebaseerd op actuariële berekeningen waarbij rekening 
gehouden wordt met de arbeidsvoorwaarden en personeelsbestand (er wordt geen rekening gehouden met toekomstige 
salarisstijgingen). 
De verplichtingen uit hoofde van deze regeling is contant gemaakt tegen de geldende marktrente. Het gehanteerde 
disconteringstarief bedraagt 4,5% (2011: 4,5%). De gehanteerde overlevingskans is ontleend aan de AG prognosetafel  
2010-2060.

Het verloop is als volgt: Pensioen Jubileum 2012 2011

Stand per 1 januari 1.296 337 1.633 1.404

Onttrekking in verband met betalingen -1.081 -10 -1.091 -260

Dotaties 715 25 740 489

Saldo van dotaties/onttrekkingen -366 15 -351 229

Stand per 31 december 930 352 1.282 1.633

Voor een bedrag van € 940.000 hebben deze voorzieningen een looptijd korter dan een jaar.

14. Overige voorzieningen

De post betreft de voorziening voor schadebehandelingskosten.

Het verloop is als volgt: 2012 2011

Stand per 1 januari 837 503

Mutatie boekjaar -190 334

Stand per 31 december 647 837

De mutatie in 2012 is het gevolg van de beëindiging van volmachtcontracten. De langlopende schadedossiers worden in 
eigen beheer afgehandeld. Deze voorziening heeft hoofdzakelijk een langlopend karakter.

Kortlopende schulden

15. Groepsmaatschappijen

Dit betreft € 0,7 mln kortlopend verschuldigde gelden (2011: € 1,8 mln), tegen een rentepercentage  
van 0,574% (12 maands Euribor).

16. Kredietinstellingen

2012 2011

Bancair krediet 1.034 1.548

Het bancair krediet van Unigarant maakt deel uit van een door de kredietinstelling verstrekt poolingcontract voor het ANWB-
concern. Uit hoofde van deze faciliteit heeft Unigarant een krediet bij de betreffende kredietinstelling. Dit krediet is  
gemaximeerd op de tegoeden die de andere maatschappijen van het ANWB-concern per saldo bij deze kredietinstellingen 
aanhouden.
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17. Overlopende passiva

Onder dit hoofd is begrepen het kortlopende deel van een overlopende provisiereserve ter grootte van € 14,0 mln  
(2011: € 17,0 mln), ter dekking van de kosten in het komende boekjaar gedurende de termijn waarvoor premies zijn
betaald. Het langlopende deel ervan ad € 0,8 mln (2011: € 1,0 mln) is opgenomen onder de post langlopende schulden.
De totale provisiereserve bedraagt € 14,8 mln (2011: € 18,0 mln).

Niet in de balans opgenomen regelingen 
Huur onroerende zaken          
Unigarant N.V. huurt van UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. een bedrijfspand.
De jaarlijkse huurverplichting bedraagt € 837.000. In november 2007 is een additionele huurverplichting voor een kantoorpand 
aangegaan, in 2012 verlengd met een termijn van 5 jaar. De jaarlijkse huurlast bedraagt € 241.000.
Op 1 april 2012 is een huurverplichting voor een bedrijfspand aangegaan voor de periode van 2 jaren, met een optionele 
verlenging van 1 jaar. De huur bedraagt € 30.000 per jaar.        
            
Leaseregelingen           
De toekomstige leaseverplichtingen inzake vervoermiddelen op basis van de lopende contracten ultimo 2012 bedragen 
€ 196.000. De leaseverplichting voor het jaar 2012 bedraagt € 114.000.     
            
Vennootschapsbelasting          
Unigarant N.V. is onderdeel van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting van ANWB B.V. Daardoor is zij mede 
hoofdelijk aansprakelijk voor de terzake verschuldigde belastingen.      
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Unigarant N.V.
Toelichting op de winst- en verliesrekening

Netto omzet

18. Ontvangen provisie

De door Unigarant N.V. ontvangen provisie vloeit nagenoeg geheel voort uit in Nederland verrichtte diensten.

Kostprijs van de omzet

19. Afgestane provisie

Hieronder zijn de provisies opgenomen, betaald aan intermediairs als vergoeding voor het sluiten en prolongeren van  
verzekeringsovereenkomsten.

Kosten

20. Personeelskosten

2012 2011

Salarissen 21.133 19.795

Sociale lasten 2.264 2.797

Pensioenlasten 3.377 2.382

Overige personeelskosten 2.170 1.999

28.944 26.973

Het gemiddeld aantal medewerkers in loondienst van onze vennootschap bedroeg 333 FTE (in 2011: 350 FTE).

Bestuurders en commissarissen
De bezoldiging van de statutaire directie is herleidbaar tot één persoon, de bezoldiging is om deze reden niet opgenomen. 
De bezoldiging van commissarissen (van Unigarant en UVM), uitsluitend bestaande uit vaste beloningen,  
bedraagt € 10.500.

21. Afschrijvingen immateriële activa

2012 2011

Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 1.774 1.095

22. Afschrijvingen materiële activa

2012 2011

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 117 120

Machines en installaties 23 20

Andere vaste bedrijfsmiddelen 882 934

1.022 1.074
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23. Overige waardeverminderingen van vaste activa

2012 2011

Overige waardeverminderingen van materiële vaste activa 410 -

Overige waardeverminderingen van financiële vaste activa - 1.737

410 1.737

In 2012 zijn materiële vaste activa afgewaardeerd. Dit gaat om hardware waarvoor in 2013 een vervangingsinvestering zal 
worden gedaan. In 2011 is een vordering op Euro Nederland B.V. afgewaardeerd. Een nadere toelichting is opgenomen onder 
’Toelichting op de balans’.

24. Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten bestaan uit:

2012 2011

Kantoorkosten en IT infrastructuur 9.625 10.224

Algemene kosten 1.212 2.505

Huisvestingskosten 1.976 1.829

Commerciële kosten 5.495 1.175

Productgerelateerde kosten 1.144 1.164

19.452 16.897

In de algemene kosten zijn kosten inbegrepen voor controle van de jaarrekening groot € 59.800 (in 2011: € 49.270) incl. BTW.  
Sinds 2012 belast ANWB B.V. commerciële kosten door aan de vennootschap. De aan de moedermaatschappij afgestane 
provisie is in de loop van 2012 verlaagd.

Financiële baten en lasten

25. Rentebaten

2012 2011

Groepsmaatschappijen 18 142

Overige rentebaten 46 106

64  248

26. Rentelasten

2012 2011

Overige rentelasten 40 1

40 1

27. Belastingen over het resultaat

2012 2011

Acute belastingen over het lopende boekjaar 844 150

Acute belastingen voorgaande jaren, wegens liquidatie deelneming - 150

Totaal baten 844 300

28. Resultaat uit deelnemingen

2012 2011

Euro Nederland B.V. - -329

Garantex B.V. -380 -175

Per saldo last -380 -504
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Statutaire winstbestemmingsregeling
 
Artikel 29 
Lid 1:  De winst staat ter vrije beschikking van de algemene 

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

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

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

 
 
Voorstel tot bestemming van de winst 

De directie stelt voor het verlies over 2012 ad € 2.914.000 
in zijn geheel te onttrekken aan de algemene reserve.

Hoogeveen, 13 februari 2013
 
Directie:
Lidwien Suur (algemeen directeur)  
Will Hoogstad (directeur)
 
Raad van Commissarissen:
Frits van Bruggen
Roland Wanders
Jo van Engelen
Rob Burgerhout
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Unigarant N.V.
Overige gegevens



Aan: De Algemene Vergadering van Aandeelhouders en 
de Raad van Commissarissen van Unigarant N.V.  

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 
van Unigarant N.V. te Hoogeveen gecontroleerd. Deze jaar-
rekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de 
winst-en-verliesrekening over 2012 met de toelichting, waarin 
zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondsla-
gen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.  

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 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wet-
boek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een 
zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het 
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwij-
kingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

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, 
waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist 
dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschrif-
ten en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat 
een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaar-
rekening 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 geselecteerde werkzaam-
heden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste 
oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de 
risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang 
bevat als gevolg van fraude of fouten.

* Deze controleverklaring heeft betrekking op pagina 6 t/m 24
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Unigarant N.V.
Controleverklaring van de  

onafhankelijke accountant*

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accoun-
tant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor 
het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld 
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden 
die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschat-
tingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking 
te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van 
de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalue-
ren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het 
bestuur van de vennootschap gemaakte schattingen, 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 om een onderbouwing 
voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van 
de grootte en samenstelling van het vermogen van  
Unigarant N.V. per 31 december 2012 en van het resultaat 
over 2012 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet 
gestelde eisen 
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat 
ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van 
het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen 
beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, 
en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste 
gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het 
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar 
is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Den Haag, 13 februari 2013

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. S.B. Spiessens RA



UVM Verzekeringsmaatschappij N.V.
Directieverslag

Over 2012 heeft UVM Verzekeringsmaatschappij N.V., 
hierna te noemen UVM, een positief resultaat voor 
belastingen gerealiseerd van € 27,9 miljoen (2011:  
€ 21,3 miljoen). Het premievolume bedroeg € 295 miljoen. 
(2011: € 342 miljoen). De oorzaken van de lagere premie-
inkomsten zijn gelegen in het feit dat afscheid is genomen 
van een aantal distributiekanalen en economische 
ontwikkelingen in de reis en tweewielermarkt.  Het 
technisch resultaat over 2012 bedraagt € 19,5 miljoen. 
Door verhoging van het eigen behoud heeft het technisch 
resultaat een positieve impuls gehad.
  
De (bruto) schaderatio is stabiel gebleven (57,9% versus 
57,8% in 2011). Deze ontwikkeling is mede toe te wijzen 
aan de positieve ontwikkeling van de autoportefeuille.
De beleggingen hebben € 13,1 miljoen aan het resultaat 
bijgedragen.
 
Schade en herverzekering
De herverzekeringsstructuur voor 2012 is ongewijzigd. UVM 
kent nog steeds een proportionele structuur aangevuld 
met een excess of loss (XL) dekking voor grote individuele 
schaden of calamiteiten. Het eigen behoud op de auto-
verzekering is gestegen naar 20%.
De schade eigen rekening heeft zich in het verslagjaar 
conform verwachting gunstig ontwikkeld. UVM is niet 
geconfronteerd met calamiteiten die de XL-dekking hebben 
geraakt. Het panel herverzekeraars is wel veranderd ten 
opzichte van 2011. Alle herverzekeringscontracten zijn bij 
buitenlandse herverzekeraars ondergebracht.
 
Product- en premieaanpassingen en 
productvernieuwingen
In 2012 zijn zowel de autoverzekering als de bromfiets-
verzekering ingrijpend vernieuwd. Voor beide producten 
is een nieuw actuarieel tarief ontwikkeld met een verdere 
verfijning naar risicogroepen. Ook de dienstverlening voor 
beide producten is sterk verbeterd. Zo kan de bromfiets-
verzekering worden uitgebreid met pechhulp van de ANWB 
en wordt ingespeeld op het groeiend marktaandeel van 
E-scooters. Voor dit segment  is een speciaal E-tarief 
ontwikkeld. De autoverzekering van de ANWB kent een 
aantal verbeteringen waaronder haal- en brengservice voor 
de vervangende auto en in voorkomende gevallen het in-
schakelen van de Wegenwacht bij schade. In voorbereiding 
is een nieuwe watersportverzekering die begin 2013 
wordt geïntroduceerd, evenals een vernieuwd aflopend 
fietsproduct voor ANWB. Beide nieuwe producten kennen 
eveneens een E-tarief.
 
Risicomanagement/Solvency
UVM biedt via diverse verkoopkanalen eenvoudige 
particuliere schadeverzekeringen aan op het gebied van 
mobiliteit, vrije tijd/recreatie en wonen.  

Op basis van een gezond evenwicht tussen risico en 
rendement wordt een gematigd risicoprofiel nagestreefd. 
De belangrijkste risico’s voor UVM betreffen de onver-
wachte wijzigingen in schadetrends en risicoprofiel van de 
portefeuille, met als gevolg een mogelijke onjuiste pricing 
van het verzekeringstechnische risico. Daarnaast is UVM 
gevoelig voor (extreme) bewegingen op de financiële 
markten. UVM onderkent dat het aanhouden van beleg-
gingen risico’s met zich meebrengt. Specifieke risico’s die 
hierbij van belang zijn betreffen risico’s op rente, aan-
delen, valuta, kredietwaardigheid en concentraties. UVM 
anticipeert in haar beleid op deze risico’s en heeft het 
beleid omtrent de beleggingen in aandelen, vastrentende 
en complementaire waarden vastgelegd in een strategisch 
beleggingsplan. 

UVM streeft naar een optimale beheersing van haar risico’s. 
De afdeling Riskmanagement borgt het gestructureerd en 
integraal identificeren, meten, rapporteren en beheersbaar 
houden van verzekeringstechnische, financiële, opera-
tionele, wettelijke en strategische risico’s. In 2012 is hier 
verder invulling aan gegeven, met onder andere de 
volgende activiteiten:
■  Frequent overleg van het Risk Comité, bestaande uit 

directie en de risk managers. Het Risk Comité heeft het 
integrale risico overzicht en heeft als doel het aantoon-
baar sturen op risico en rendement aan de hand van 
de risk appetite en de (risicokapitaal) limieten. Het Risk 
Comité handelt conform strategie, intern beleid en binnen 
de kaders van geldende wet en regelgeving als ook in de 
geest van Solvency II;

■  Meerdere operationele processen zijn beschreven 
en voorzien van een Risk & Control Self Assessment 
(risicoanalyse);

■  Uitvoeren van de Own Risk en Solvency Assessment 
(ORSA). In 2011 is geparticipeerd in de pilot geïnitieerd 
door De Nederlandsche Bank (DNB). In 2012 is de ORSA 
wederom uitgevoerd. De ORSA richt zich op zowel de  
kwantitatieve als de kwalitatieve aspecten van het 
komende Solvency II regime. De uitkomst 2012 bevestigt 
dat de huidige solide financiële positie van UVM ook 
onder het nieuwe regime, rekening houdend met 
verschillende mogelijke scenario’s, voldoet;

■  De (veranderende) Solvency II richtlijnen worden 
nauwlettend gevolgd. In 2012 is geparticipeerd in de 
parallel run;

■  Ondersteunen bij initiatieven op het gebied van new 
business, door beleidskeuzes te voorzien van een risico-
analyse;

■  Uitbrengen van een integrale risk management 
rapportage.
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Compliance en corporate governance
De hoofddoelstellingen van het bestuur staan in het teken 
van de consolidatie van het hoge niveau van compliancy, 
het adresseren, structureren en implementeren van steeds 
wijzigende wet- en regelgeving en het op peil houden van 
het compliance bewustzijn van de onderneming. Medio 
2012 is daarom de beheersing van compliancerisico’s 
door het bestuur herijkt. Feitelijk bevindt het niveau 
van risicobeheersing zich ruim binnen dit vernieuwde 
risicokader.  
Op het gebied van Compliance zijn in 2012 onder meer de 
onderstaande concrete activiteiten uitgevoerd:
■  Consolidatie en waar mogelijk verdere verhoging van het 

compliance bewustzijn. Dit bewustzijn, het gewaar zijn 
van het belang van integriteit, klantbelang en wet- en 
regelgeving als voorwaarden van de licence to operate, 
is het afgelopen jaar extra benadrukt. Dit was het gevolg 
van de verhoogde regeldruk en de vele contacten tussen 
de business enerzijds en compliance en bedrijfsjuridische 
zaken anderzijds; 

■  Monitoring op werking van de in 2011 geïmplementeerde 
Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars. 
Over het beleid ’Beheerst Belonen’ is aan de Raad van 
Commissarissen gerapporteerd met de conclusie dat 
volledig aan de gestelde eisen wordt voldaan. In 2011 
is het protocol permanente educatie beleidsbepalers 
geïmplementeerd. Onder begeleiding van Nyenrode 
Business Universiteit hebben de beleidsbepalers van 
UVM permanente educatie gevolgd. 

■  Externe profilering van het niveau van compliance, onder 
meer in het selfassessment van de Autoriteit Financiële 
Markten (AFM) en de Stichting toetsing verzekeraars 
met betrekking tot de zelfregulering van het Verbond 
van Verzekeraars. Beide assessments hebben geen 
vervolgvragen opgeleverd. Met DNB is succesvol 
samengewerkt in het kader van de implementatie van 
Solvency II. 

 
Voor corporate governance is in dit jaarverslag een apart 
hoofdstuk opgenomen.

Directie
Na het overlijden van Jan Hennekam in oktober 2011 is 
Lidwien Suur in januari 2012 aangesteld als bestuurder van 
UVM, naast Gert Jan Westerman. 

Maatschappelijk beleggen
Door niet-financiële factoren op het gebied van milieu, 
maatschappij en corporate governance (ESG) mee te nemen 
in het beleggingsproces, wordt naar verwachting op lange 
termijn het rendement verhoogd. Doordat beleggingen met 
een sterkere ESG signatuur mogelijk minder liquide zijn of 
niet opgenomen in de gangbare indexen, kan het (relatieve) 
risico van deze beleggingen hoger uitkomen dan traditionele 
beleggingen, zowel in liquiditeit als ten opzichte van de 
vergelijkende index. Ondernemingen die zich kwalificeren 
als beleggingsobject kenmerken zich onder andere door het 
zich onthouden van milieuvervuiling, corruptie, dwangarbeid 
en kinderarbeid en door het respecteren van de kernrechten 
van de mens. Deze uitgangspunten komen voort uit interna-
tionale verdragen, richtlijnen of codes. De beginselen zijn niet 
gestoeld op subjectieve voorkeuren, maar op breed 
gedragen waarden in de (mondiale) samenleving, welke 
(inter)nationaal zijn vastgelegd in gezaghebbende 
documenten (o.a. United Nations Global Compact, de 
OECD Principles of Corporate Governance/Guidelines for 
Multinational Enterprises en ‘Code Tabaksblat’)
 
Vooruitzicht
In 2013 zal het eigen behoud op alle herverzekerde 
producten verder toenemen. De resultaten van de afgelopen 
jaren inclusief de balanspositie geven daar aanleiding toe. De 
herverzekeringsstructuur blijft ongewijzigd.
De voorbereidingen op Solvency II lopen conform plannen en 
zullen in 2013 met dezelfde energie worden doorgezet. Het 
management van UVM is in dit project betrokken en zal in 
2013 door middel van de ORSA verder worden aangehaakt.
De realisatie van de omzet voor 2013 is haalbaar, maar 
uitdagend: de effecten van de verhoging van de assurantie-
belasting laten zich moeilijk inschatten, de reis- en twee-
wielermarkt worden geconfronteerd met teruglopende 
verkopen welke direct gevolgen hebben voor de 
verzekeringsomzet.
Echter, mede op grond van de in 2012 doorgevoerde en de 
in 2013 door te voeren productverbeteringen verwachten 
wij een adequaat verzekeringstechnisch resultaat te kunnen 
realiseren. 
 
 
 
Hoogeveen, 13 februari 2013
 
Lidwien Suur, Gert Jan Westerman
Statutaire directie UVM
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Corporate Governance

UVM heeft al haar werkzaamheden uitbesteed aan zuster-
onderneming Unigarant N.V., hierna te noemen Unigarant, 
behalve de taken en werkzaamheden van personen die het 
dagelijks beleid bepalen.
Het dagelijks beleid van UVM wordt bepaald door twee 
natuurlijke personen; haar twee statutair bestuurders. 
De werkgevers van de twee statutair bestuurders zijn 
respectievelijk ANWB B.V. (enig aandeelhouder van UVM 
en Unigarant) en Unigarant. UVM zelf heeft derhalve geen 
werknemers in dienst.

Beheerst belonen
De statutair bestuurders van UVM verrichten hun werk- 
zaamheden voor UVM onbezoldigd. Gedurende het 
verslagjaar bepaalden deze statutair bestuurders mede 
het dagelijkse beleid van Unigarant, voor welke werk-
zaamheden wel een bezoldiging is toegekend. Er komen 
derhalve geen beloningskosten voor rekening van UVM.
Unigarant voert een beloningsbeleid dat erop is gericht te 
voorkomen dat cliënten onzorgvuldig worden behandeld. 
Unigarant heeft dit beleid schriftelijk vastgelegd en geïm-
plementeerd en houdt dit in stand. Het beschreven beleid is 
afgestemd op de samenwerking tussen en bedrijfsvoering 
van UVM en Unigarant en sluit proportioneel aan bij de 
Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011, zoals opge-
steld door De Nederlandsche Bank en geldend voor UVM.  
Het beloningsbeleid waarborgt dat de beloningsstructuur 
niet aanzet tot het nemen van onaanvaardbare risico’s en 
is beschreven op een wijze en in een mate die aansluit bij 
de omvang, interne organisatie en bij de aard, reikwijdte 
en complexiteit van de activiteiten van UVM als aanbieder 
van eenvoudige schadeproducten. Het beloningsbeleid is 
op deze wijze in lijn met de risico-bereidheid, waarden en 
lange termijn belangen van UVM en verzwakt de solvabiliteit 
van UVM niet.

Code Verzekeraars
Eind 2010 heeft het Verbond van Verzekeraars de 
‘Governance Principes Verzekeraars’ (hierna: Code Ver- 
zekeraars) aangenomen. De gehele Code verzekeraars 
staat op de website van Unigarant. De Code Verzekeraars 
is opgesteld naast de in 2002 opgestelde en in 2011 
gewijzigde Gedragscode Verzekeraars. De Code Verzeke-
raars sluit aan bij de uitgangspunten van de door de 
Nederlandse Vereniging van Banken opgestelde Code 
Banken.
De Code Verzekeraars is aangewezen als gedragscode 
als bedoeld in het jaarrekeningrecht, op grond waarvan 
UVM hierbij van haar naleving van de Code Verzekeraars 
verslag doet. UVM doet dit in het Financieel Jaarverslag op 
verkorte wijze, onder verwijzing naar de online publicatie 
‘Toepassing van Governance principes door 

UVM Verzekeringsmaatschappij N.V.’, te vinden op de 
website van Unigarant. Hierin wordt de naleving van de 
Code Verzekeraars artikelsgewijs behandeld.
De Code Verzekeraars bestaat uit principes, zodat UVM 
ruimte heeft om een goede maatvoering te creëren. 
Principes kunnen proportioneel worden toegepast indien 
daar een goede rechtvaardiging voor is. UVM legt op 
transparante wijze verantwoording af. Bepalend voor de 
werking van de Code Verzekeraars is niet de mate waarin 
deze naar de letter wordt nageleefd (geen ‘afvinkgedrag’), 
maar de wijze waarop met de intenties daarvan wordt 
omgegaan.

Het bestuur heeft een verantwoordelijkheid voor de 
evenwichtige afweging van de belangen van alle bij UVM 
betrokken partijen zoals haar klanten, aandeelhouders en 
overige stakeholders. Hierbij wordt rekening gehouden met 
de continuïteit van UVM, de maatschappelijke omgeving 
waarin UVM functioneert en wet- en regelgeving en codes 
die op haar van toepassing zijn. De klant zal te allen tijde 
zorgvuldig worden behandeld. UVM staat volledig achter 
de Code Verzekeraars en ziet deze als een belangrijke stap 
om het vertrouwen in de verzekeringssector te herstellen, 
stabiliteit te waarborgen en de belangen te beschermen van 
alle betrokken partijen. Herstel van vertrouwen vraagt om 
voortdurende aandacht en een duurzame benadering.
Unigarant heeft in opdracht van UVM in 2012 de interne 
audit functie ingericht. Met de implementatie van onaf-
hankelijke interne audits is ook aan de verplichtingen uit 
hoofdstuk 5 van de Code Verzekeraars (Audit) voldaan. 
UVM heeft tenslotte in 2012 toegezien op de toepassing en 
borging van de Code Verzekeraars.
 
In de Code Verzekeraars wordt expliciet aangegeven dat 
er een Product Goedkeuringsproces (Product Approval 
Proces) voorhanden dient te zijn. Hiermee wordt de 
procedure bedoeld die een verzekeringsproduct doorloopt 
voordat dat product kan worden geïntroduceerd. Deze heeft 
Unigarant begin 2012 in opdracht van UVM geïntroduceerd. 
Heel 2012 voldoet UVM aan het overgrote deel van de 
principes. Bij de toepassing van de Code Verzekeraars 
heeft UVM rekening gehouden met de hele operationele 
omgeving waarin UVM als middelgrote verzekeraar 
opereert. Toepassing van deze principes heeft UVM als 
een continu proces verankerd. In geval van uitvoering 
van het regeerakkoord in 2013 voorziet UVM overigens 
wijzigingen in de Code Verzekeraars. UVM zal er alles aan 
doen om zich niet alleen naar de letter maar vooral naar 
de geest van de Code Verzekeraars te voegen, rekening 
houdend met de steeds veranderende behoeften van onze 
belanghebbenden.
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UVM Verzekeringsmaatschappij N.V.
Balans per 31 december 2012 
Vóór winstbestemming

Actief Referentie  2012 2011

Beleggingen 

Terreinen en gebouwen 1

Verhuurd kantoorpand 3.300 3.560

Overige financiële beleggingen 2

Aandelen 46.057 49.811

Obligaties en andere vastrentende waarden 115.713 109.146

Andere financiële beleggingen 52.724 43.391

214.494 202.348

217.794 205.908

Vorderingen

Groepsmaatschappijen 3 - 260

Herverzekeraars 4 6.318 3.854

Overige vorderingen 5 73 89

6.391 4.203

Overige activa

Liquide middelen 6 74 551

Overlopende activa

Lopende rente - 1

Overige overlopende activa  7 - 147

- 148

Totaal actief 224.259 210.810
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Passief Referentie  2012 2011

Eigen vermogen 

Geplaatst kapitaal 8 1.815 1.815

Overige reserves 9 105.515 85.549

Onverdeelde winst 10 20.860 15.966

128.190 107.330

Technische voorzieningen 

Voor niet verdiende premies 11 40.602 40.168

Voor te betalen schaden 12 32.322 30.096

72.924 70.264

Overige voorzieningen

Voor belastingen 13 55 57

Schulden

Groepsmaatschappijen 14 21.957 31.784

Herverzekeraars  15 1.112 1.014

Overige schulden 11 320

23.080 33.118

Overlopende passiva 10 41

Totaal passief 224.259 210.810
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UVM Verzekeringsmaatschappij N.V.
Winst- en verliesrekening over 2012 
Technische rekening schadeverzekering

 Referentie   2012 2011

Verdiende premies eigen rekening

 Bruto verzekeringspremies 16 295.093 342.248

 Uitgaande herverzekeringspremies 16 -159.606 -212.892

135.487 129.356

Toegerekende opbrengst van beleggingen 17 4.743 37

Schaden eigen rekening 

 Bruto schaden  18 -171.003 -197.972

Aandeel herverzekeraars  18 98.019 130.523

-72.984 -67.449

Bedrijfskosten

Acquisitiekosten  19 -98.489 -112.896

Beheerskosten 20 -732 -799

Provisies ontvangen van herverzekeraars 21 51.495 72.975

-47.726 -40.720

Resultaat technische rekening schadeverzekering 19.520  21.224

32



UVM Verzekeringsmaatschappij N.V.
Winst- en verliesrekening over 2012 

Niet-technische rekening schadeverzekering

Referentie   2012 2011

Resultaat technische rekening  
schadeverzekering

19.520 21.224

Beleggingsresultaten 

Opbrengsten uit beleggingen 22 13.096 5.963

Verliezen uit beleggingen 22 -12 -5.862

13.084 101

Toegerekende opbrengst uit beleggingen  
overgeboekt naar de technische rekening 
schadeverzekering 23

-4.743 -37

Resultaat voor belastingen 27.861  21.288

Belastingen over het resultaat  24 -7.001 -5.322

Resultaat na belastingen 20.860 15.966
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UVM Verzekeringsmaatschappij N.V.
Overzicht totaalresultaat over 2012

2012 2011

Resultaat na belastingen 20.860 15.966

Uit winstbestemming 2011 uitgekeerd dividend - 18.725

Uit overige reserves uitgekeerd dividend - 24.000

Mutatie in eigen vermogen  
in relatie met de aandeelhouders

- (42.725)

Totaalresultaat 20.860 (26.759)

2012 2011

 Resultaat na belastingen 20.860 15.966

 Aanpassing voor: 

Waardecorrectie beleggingen -12.146 386

Afschrijvingen 260 311

Mutatie lopende rente en overige  
overlopende activa

148 -148

Mutatie vorderingen -2.188 1.581

Mutatie technische voorzieningen 2.660 2.401

Mutatie overige voorzieningen -2 -7

Mutatie schulden en overige  
overlopende passiva 

13.931 -8.612

2.663 -4.088

 Kasstroom uit operationele activiteiten 23.523 11.878

Investeringen in terreinen en gebouwen - -60

Verstrekking leningen en aankoop beleggingen -10.500 -

Ontvangen aflossingen en verkopen  
beleggingen 

10.500 7.300

 Kasstroom uit beleggingsactiviteiten - 7.240

Dividenduitkering -24.000 -18.725

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -24.000 -18.725

 Af-/toename geldmiddelen -477 393

Kasstroomoverzicht
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Grondslagen
van de financiële verslaglegging

Algemeen 
UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. te Hoogeveen is 
een 100% deelneming van ANWB B.V. te Den Haag. De 
jaarrekening van UVM wordt opgenomen in de gecon-
solideerde jaar-rekening van ANWB B.V. De jaarrekening 
is opgesteld overeenkomstig de bepalingen van Titel 9 
van Boek 2 van het burgerlijk Wetboek en de Wet op het 
financieel toezicht (Wft). De jaarrekening is opgemaakt op  
13 februari 2013.

Presentatiewijzigingen boekjaar
Voor een betere aansluiting op de balanspresentatie vóór 
winstbestemming zijn de vergelijkende cijfers van de com- 
ponenten binnen het eigen vermogen aangepast. Dit heeft 
geen effect op het totaalbedrag van het eigen vermogen. 
De vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden 
zijn slechts gesaldeerd opgenomen voor zover gesaldeerde 
afwikkeling op juridische gronden is toegestaan. De ver-
gelijkende cijfers zijn hiermee in overeenstemming gebracht. 
Het balanstotaal op 31 december 2011 komt hierdoor 
€ 260.000 hoger uit. De bovengenoemde aanpassingen 
van de vergelijkende cijfers hebben geen invloed op het 
eigen vermogen op 31 december 2011 en het resultaat na 
belastingen over 2011.

Grondslagen van waardering 
Algemeen 
Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva 
gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover wijzigingen 
in de rubricering hebben plaatsgevonden, zijn de vergelijkende 
cijfers dienovereenkomstig aangepast.

Beleggingen
De post ‘Terreinen en gebouwen’ betreft een kantoorpand. De 
waardering vindt plaats tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van 
een jaarlijkse lineaire afschrijving. De participaties in besloten 
fondsen voor gemene rekening worden gewaardeerd tegen 
de marktwaarde per einde van het boekjaar. Gerealiseerde en 
ongerealiseerde waardeveranderingen worden verantwoord in 
de winst- en verliesrekening.

Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde, 
waar nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaar-
heid.

Overige activa
Liquide middelen zijn opgenomen voor de nominale bankte-
goeden en kasequivalenten.

Overlopende activa
Lopende rente en andere overlopende activa zijn opgenomen 
tegen de nominale waarde, op grond van toerekening aan de 
periode waarop deze bedragen betrekking hebben.

Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen (geplaatst) aandelenkapitaal 
bestaat uit het geplaatst en volgestorte aandelenkapitaal op 
gewone aandelen. De overige reserves bestaan uit door UVM 
ingehouden winsten. De onverdeelde winst is opgenomen 
voor de winstverdelingen waarover de Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders nog een besluit moet nemen.

Technische voorzieningen
De technische voorziening voor niet-verdiende premies is 
bepaald naar evenredigheid van de nog niet verstreken risico-
termijn, onder aftrek van de reservering van de per saldo 
over de premies ontvangen en betaalde provisie. Gedurende 
het verstrijken van de risicotermijn worden de ontvangen en 
betaalde premies tijdsevenredig ten gunste respectievelijk ten 
laste van het resultaat gebracht. De technische voorziening 
voor te betalen schade is bepaald door middel van actuariële 
inschatting van ultimo het boekjaar nog af te wikkelen 
schaden. Deze voorziening is post voor post vastgesteld met 
dien verstande dat voor posten van geringe omvang een 
methode van gemiddelden is gehanteerd. Voorts zijn onder dit 
hoofd voorzieningen opgenomen voor nog niet aangemelde 
schaden en voor niet voldoende gereserveerde schaden. De 
hoogte van deze voorzieningen is bepaald op basis van intern 
uitgevoerde toereikendheidstoetsen.
Bij de bepaling van de voorziening schade zijn de eventueel 
te verwachten baten uit subrogatie, regres en eigendoms-
verkrijging op een conservatieve wijze in aanmerking 
genomen.

Overige voorzieningen
De voorzieningen voor belastingen heeft betrekking op 
het verschil tussen commerciële en fiscale waardering van 
activa en passiva en is opgenomen tegen het nominale 
belastingtarief waartegen vermoedelijke afwikkeling zal 
plaatsvinden.

Overige activa en passiva
De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale 
waarde, waarbij posities in vreemde valuta zijn omgerekend 
tegen de koers per balansdatum.

Grondslagen van resultaatbepaling 
Algemeen
De in de winst- en verliesrekening vermelde bedragen zijn 
opgenomen tegen historische kosten. De baten en lasten 
zijn toegerekend aan de periode en het boekjaar waarop zij 
betrekking hebben en zijn op transactiebasis bepaald.

Verdiende premies eigen rekening
Dit betreft de aan het boekjaar toe te rekenen premies, 
waaronder begrepen de premies uit inkomende herver-
zekering. Hierop zijn de aan het boekjaar toe te rekenen 
uitgaande herverzekeringspremies in mindering gebracht.
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Opbrengst uit beleggingen
Huuropbrengsten, rentebaten, dividenden, gerealiseerde 
en ongerealiseerde beleggingsresultaten maken deel uit 
van de opbrengst uit beleggingen. Van deze opbrengst 
uit beleggingen wordt het aan het eigen vermogen 
toegerekende interestbestanddeel opgenomen in de 
niet-technische rekening. De overige opbrengsten uit 
beleggingen zijn verantwoord in de technische rekening 
schadeverzekering, onder ‘toegerekende opbrengst uit 
beleggingen’.

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

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

Belastingen
De belastingen over het resultaat zijn berekend overeen-
komstig het geldende belastingtarief over het bedrijfs- 
economische resultaat, rekening houdend met de fiscale 
faciliteiten.

Kasstroomoverzicht 
Algemeen 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte 
methode en is verdeeld in kasstromen uit operationele-, 
beleggings- en financieringsactiviteiten. Het kasstroom-
overzicht sluit aan op de mutatie boekjaar in de balanspost 
Liquide middelen.
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UVM Verzekeringsmaatschappij N.V.
Toelichting op de balans
 

Beleggingen

1. Terreinen en gebouwen

Het verloop is als volgt: 2012 2011

Boekwaarde 1 januari 3.560 3.811

Investeringen - 60

3.560 3.871

Afschrijvingen -260 -311

Desinvesteringen - -

Boekwaarde 31 december 3.300 3.560

Aanschafwaarde per 31 december 7.906 7.906

Cumulatieve afschrijvingen -4.606 -4.346

Boekwaarde per 31 december 3.300 3.560

De terreinen en gebouwen hebben betrekking op een aan Unigarant N.V. verhuurd kantoorpand. De afschrijvingen zijn als 
volgt bepaald:

- Gebouwen Hoogeveen: 3,3% van de aanschafwaarde

- Voorzieningen en installaties gebouw Hoogeveen: 10-20% van de aanschafwaarde

Eens per vijf jaar wordt de waarde van het gebouw door een externe taxateur bepaald. Op grond van een in januari 2012 
uitgevoerde taxatie bedraagt de vervangingswaarde € 12,2 miljoen. De over 2012 geldende WOZ-waarde bedraagt  
€ 3,8 miljoen (peildatum januari 2011).

2. Overige financiële beleggingen

Het verloop is als volgt:

Aandelen

Obligaties
en andere

vastrentende
waarden

Andere  
financiële  

beleggingen Totaal 2012 Totaal 2011

Boekwaarde 1 januari 2012 49.811 109.146 43.391 202.348 206.734

Aankopen - 2.000 8.500 10.500 -

Verkopen -10.500 - - -10.500 -4.000

Waardeveranderingen 6.746 4.567 833 12.146 -386

Boekwaarde 31 december 2012 46.057 115.713 52.724 214.494 202.348
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De beleggingen van UVM bestaan uit participaties in een drietal fondsen voor gemene rekening (FGR). Het beheer over 
de fondsen wordt verzorgd door Stichting Beheer ANWB, gevestigd in ’s-Gravenhage. Zij dient zich hierbij te houden aan 
door de participanten afgesproken Beleggingsrichtlijnen en -restricties. De participatiehouders zijn economisch eigenaar 
van de in de fondsen ondergebrachte beleggingen. Het juridische eigendom van de beleggingen berust bij Stichting  
Bewaar ANWB.

Het belegd vermogen van UVM is per 31 december 2012 op de volgende wijze verdeeld over de fondsen:

Fonds     Participatie UVM

1. Aandelen Fonds   9,5% (2011: 10,3%)

2. Rentende Waarden Fonds 20,8% (2011: 21,0%)

3. Complementaire Waarden Fonds 19,6% (2011: 20,7%)

Toelichting op de fondsen 
1.  De beleggingen binnen het Aandelen Fonds zijn voor 50% in Europa belegd, 35% in Amerika, 10% in het Verre Oosten 

en 5% in opkomende markten. Het valuta risico is waar mogelijk afgedekt. De beleggingen zijn dagelijks verhandelbaar.
2.  Binnen het Rentende Waarden Fonds wordt voor circa 80% in Europese AAA leningen en circa 20% in bedrijfsobliga-

ties in Euro (15% investment grade credits, 5% high yield) belegd. De beleggingen zijn dagelijks verhandelbaar.
3.  Het Complementaire Waarden Fonds belegt in een breed gespreide portefeuille van complementaire beleggingen 

waarvan de gezamenlijke performance in beperkte mate samenhangt met die van het Aandelen Fonds en Rentende 
Waarden Fonds. De beleggingen zijn dagelijks en wekelijks verhandelbaar. 

Vorderingen

3. Groepsmaatschappijen

Dit betreft de uit directe verzekeringen van groepsmaatschappijen te vorderen verzekeringspremies, verminderd met uit te 
keren schades en provisies. Over deze vorderingen wordt geen rente berekend.

4. Herverzekeraars

Hieronder zijn opgenomen de op herverzekeraars te vorderen schadeuitkeringen en herverzekeringscommissies,  
eventueel onder aftrek van de aan deze herverzekeraars uit herverzekeringscontracten verschuldigde premies.

5. Overige vorderingen

Voor een bedrag van € 50.000 hebben de vorderingen een langlopend karakter.

Overige activa

6. Liquide middelen

De liquide middelen zijn direct opeisbaar en betreffen tegoeden bij kredietinstellingen.

Overlopende activa

7. Overige overlopende activa

Betreft de aan Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. vooruitbetaalde bedragen.
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8. Geplaatst kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 22.685.000, verdeeld in 5.000 gewone aandelen van nominaal € 4.537. Geplaatst 
zijn 1.600 aandelen, waarvan 25% is volgestort. Terzake van het overblijvende deel van het geplaatste kapitaal is door de 
vennootschap niet verzocht om volstorting. ANWB B.V., gevestigd in ’s-Gravenhage, is enig aandeelhouder van de vennoot-
schap.

9. Overige reserves

Het verloop is als volgt: 2012 2011

Stand per 1 januari 89.549 113.549

Extra dividenduitkering - -24.000

Resultaat vorig boekjaar, volgens besluit winstbestemming 15.966 -

Stand per 31 december 105.515 89.549

10. Onverdeelde winst

Het verloop is als volgt:  

Stand per 1 januari 15.966 18.725

Resultaat vorig boekjaar, naar overige reserves -15.966 -

Uitgekeerd dividend in boekjaar - -18.725

Resultaat boekjaar 20.860 15.966

Stand per 31 december 20.860 15.966

Eigen vermogen
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Technische voorzieningen

11. Voor niet-verdiende premies

De samenstelling is als volgt: 2012 2011

Bruto niet-verdiende premies 100.017 111.300

Vooruitbetaalde herverzekeringspremies -41.690 -52.555

Overlopende provisieontvangsten herverzekeraars 13.868 18.076

Overlopende provisiebetalingen Unigarant N.V. -31.593 -36.653

Netto stand per 31 december 40.602 40.168

Per saldo zijn € 17.725 overlopende provisies in mindering gebracht (2011: € 18.577).
De technische voorziening voor niet-verdiende premies heeft een kortlopend karakter.

12. Voor te betalen schaden

Het verloop is als volgt:
Bruto 

schaden

Her- 
verzeke-
ringsdeel

Netto 
schaden

Bruto 
schaden

Her- 
verzeke-
ringsdeel

Netto 
schaden

2012 2011

Stand per 1 januari 170.592 140.496 30.096 173.858 145.344 28.514

In boekjaar gemelde schades 172.721 99.631 73.090 198.805 131.280 67.525

Schadebetalingen in boekjaar -176.659 -105.901 -70.758 -201.237 -135.371 -65.866

Mutatie nog niet ontvangen schademeldingen 
(IBNR)

-1.719 -1.613 -106 -834 -757 -77

Stand per 31 december 164.935 132.613 32.322 170.592 140.496 30.096

Samenstelling op 31 december: 

Gemelde schades 157.498 128.030 29.468 161.436 134.300 27.136

IBNR 7.437 4.583 2.854 9.156 6.196 2.960

164.935 132.613 32.322 170.592 140.496 30.096

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

Toelichting op toereikendheidstoets Technische Voorzieningen

Voor UVM is de toereikendheidstoets ultimo 2012 grotendeels kwantitatief uitgevoerd, in die zin dat een statistisch model 
is gebruikt. Hiervoor is gekozen omdat een kwantitatieve toetsing inzicht geeft in de mate van prudentie van de voorziening 
in de vorm van betrouwbaarheidsintervallen. Voor een klein aantal onderdelen is gekozen om een kwalitatieve toereikend-
heidstoets uit te voeren. Binnen de uitgevoerde kwalitatieve toereikendheidstoets is echter zoveel mogelijk gebruik gemaakt 
van cijfermateriaal met betrekking tot ontwikkeling van schadebetalingen of schadelast in recente jaren. De toereikend-
heidstoets die in december is uitgevoerd, resulteerde in een bruto surplus in de voorzieningen van ruim 0,7 miljoen euro. 
Hierbij is rekening gehouden met het door UVM (bruto) gevoerde reserveringsbeleid waarbij op totaalniveau minimaal een 
prudentieniveau van 75% wordt gehanteerd.
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Overige voorzieningen

13. Voorziening voor belastingen

De voorziening voor latente belastingverplichtingen heeft betrekking op tijdelijke verschillen tussen fiscale en commerciële 
waardering van terreinen en gebouwen. Deze voorziening heeft een overwegend langlopend karakter en bedraagt op  
31 december:

2012 2011

Waarderingsverschil einde boekjaar 219 228

Nominale belastingtarief 25% 25%

Stand per 31 december 55 57

Schulden

14. Groepsmaatschappijen

De schuldpositie met groepsmaatschappijen vloeit voort uit belastingen en dividendbesluiten. De vennootschap maakt deel 
uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De over het resultaat verschuldigde belastingen worden met de 
moedermaatschappij verrekend. Verder is een beperkte schuldpositie opgenomen voor uit directe verzekeringen aan groeps-
maatschappijen verschuldigde bedragen. Over deze vorderingen wordt geen rente berekend.

15. Herverzekeraars

Hieronder zijn opgenomen de aan herverzekeraars verschuldigde herverzekeringspremies, eventueel onder aftrek van de uit 
herverzekeringscontracten te vorderen schadeuitkeringen en herverzekeringscommissies.

Niet in de balans opgenomen regelingen 

Claims en disputen       
In verband met onverzekerbaarheid van terrorisme is UVM in 2003 toegetreden tot de Nederlandse Herverzekeringsmaat-
schappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). De NHT biedt herverzekeringsdekking voor terrorismeschaden tot maximaal  
€ 1 miljard per kalenderjaar. De eerste layer hiervan - tot € 400 miljoen - betreft een gepoolde capaciteit, opgebouwd door 
de aangesloten verzekeraars. Het aandeel van UVM in deze eerste layer bedraagt € 2.955.180. Dit is tevens het maximum-
bedrag dat UVM in enig jaar als gevolg van terrorisme aan eigen risico draagt, ongeacht of de schade haar eigen polishou-
ders of die van andere bij de NHT aangesloten verzekeraars treft.      
        
Naar aanleiding van een verschuiving in het panel van herverzekeraars in 2012 is er met één herverzekeraar nog overleg over 
de eindafrekening 2011. De financiële afwikkeling is ten tijde van de jaarrekening nog onzeker.
        
Vennootschapsbelasting       
UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. is onderdeel van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting van de ANWB B.V. 
Daardoor is zij mede hoofdelijk aansprakelijk voor de terzake verschuldigde belastingen.
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Algemeen
 
Werknemers          
UVM heeft geen personeel in dienst. Het personeel in dienst bij Unigarant N.V. verricht mede diensten voor de 
vennootschap. De vergoeding voor deze diensten is inbegrepen in de provisieregeling met Unigarant N.V.
         
Bestuurders en commissarissen        
Gedurende 2012 en 2011 is geen bezoldiging directie en commissarissen ten laste van de vennootschap gebracht. 

Posten van de winst- en verliesrekening

16. Verdiende premies eigen rekening

De premies komen nagenoeg geheel voort uit in Nederland verrichte verzekeringsactiviteiten.

Bruto-
premies

Uitgaande 
herver-

zekering
Verdiende 
premies

Bruto 
premies

Uitgaande 
herver-

zekering
Verdiende 
premies

De samenstelling is als volgt: 2012 2011

In boekjaar geboekte premies 283.810 148.741 135.069 334.903 204.132 130.771

Mutatie boekjaar in niet verdiende premies 11.283 10.865 418 7.345 8.760 -1.415

295.093 159.606 135.487 342.248 212.892 129.356

17. Toegerekende opbrengst van beleggingen

Dit betreft de toerekening van het beleggingsrendement aan het Resultaat technische rekening schadeverzekeringen. In de 
winst- en verliesrekening is dit bedrag in mindering gebracht op de Niet-technische rekening schadeverzekeringen.

18. Schaden eigen rekening

Bruto-
schaden

Herver-
zekerings-

deel
Netto 

schaden
Bruto-

schaden

Herver-
zekerings-

deel
Netto 

schaden

De samenstelling is als volgt: 2012 2011

In boekjaar betaalde schades 176.659 105.901 70.758 201.237 135.371 65.866

Mutatie boekjaar in te betalen schade -3.938 -6.270 2.332 -2.431 -4.091 1.660

Mutatie nog niet ontvangen schademeldingen 
(IBNR)

-1.718 -1.612 -106 -834 -757 -77

171.003 98.019 72.984 197.972 130.523 67.449

UVM Verzekeringsmaatschappij N.V.
Toelichting op winst- en verliesrekening
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19. Acquisitiekosten

De acquisitiekosten hebben in haar geheel betrekking op aan Unigarant N.V. afgestane provisie.

2012 2011

In boekjaar afgestane provisies 93.429 110.777

Mutatie in overlopende provisies 5.060 2.119

Stand per 31 december 98.489 112.896

20. Beheerskosten

Inbegrepen zijn kosten voor controle van de jaarrekening groot € 30.000 (2011: € 36.000) inclusief BTW. Daarnaast is  
€ 4.000 inbegrepen voor het honorarium voor overige controleopdrachten met betrekking tot het boekjaar 2012  
(2011: € 4.000).

21. Provisies ontvangen van herverzekeraars

2012 2011

In boekjaar ontvangen provisies 47.194 70.258

Mutatie in overlopende provisies 4.301 2.717

51.495 72.975

23. Toegerekende opbrengst uit beleggingen overgeboekt naar de technische rekening schadeverzekering

Deze post hangt samen met de onder 17. opgenomen Toegerekende opbrengst van beleggingen en betreft het  
aan de Technische rekening schadeverzekeringen toegerekende beleggingsrendement.

24. Belastingen over het resultaat

2012 2011

Acute belastingen over het lopende boekjaar (last) 7.001 5.322

22. Beleggingsresultaten

Opbrengsten
uit

beleggingen
Verliezen uit 
beleggingen

Opbrengsten
uit

beleggingen
Verliezen uit 
beleggingen

2012 2011

Terreinen en gebouwen 550 - 475 -

Ongerealiseerde waardeveranderingen 12.005 - 5.066 -5.835

Gerealiseerde waardeveranderingen 141 -12 383 -27

Overige 400 - 39 -

13.096 -12 5.963 -5.862

Ten opzichte van 2011 hebben de beleggingen in aandelen gezorgd voor betere beleggingsresultaten.
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Financiële instrumenten en risico’s

Algemeen 
UVM houdt geen financiële instrumenten voor handels-
doeleinden aan en geven deze ook niet uit. UVM belegt in 
besloten beleggingsfondsen voor gemene rekening (FGR). 

Valutarisico 
Binnen het Rentende Waarden Fonds en het Aandelen Fonds 
worden de valutarisico’s (waar mogelijk) door middel van 
termijntransacties afgedekt. Binnen het Complementaire 
Waarden Fonds is het valutarisico onderdeel van de 
mandaten van de betrokken vermogensbeheerders.

Marktrisico 
UVM loopt risico ten aanzien van de waarde van effecten, 
opgenomen onder Overige financiële beleggingen. Door in 
meerdere asset-klassen te beleggen wordt de gevoeligheid 
van prijswijzigingen, als gevolg van diversificatie, beperkt. 
Het beleggingsbeleid sluit aan op het gematigde risicoprofiel 
van UVM dat wordt nagestreefd. Evenwicht tussen risico en 
rendement wordt te allen tijde nagestreefd.

Renterisico
UVM loopt een renterisico. UVM stelt zich ten doel de invloed 
van veranderingen in rentetarieven op de resultaten te 
beperken en de totale rentebaten te optimaliseren. Daartoe 
kan gebruik gemaakt worden van het Rentende Waarden 
Fonds en het Geldmarkt fonds. Door meer of minder in 
deze fondsen te beleggen kan de rentegevoeligheid van 
de beleggingen worden gestuurd. De uitvoering van het 
rentebeleid is gebonden aan een nauwkeurig omschreven 
beleid en strikte regels. 

Kredietrisico
UVM reduceert kredietrisico’s op beleggingen door alleen te 
beleggen in beleggingsfondsen. Het kredietrisico wordt 
gereduceerd door strikte beleggingsrichtlijnen en restricties 
ten aanzien van de kwaliteit van en spreiding over ver-
mogensbeheerders, regio’s, instrumenten en bedrijven. 
Er worden, met uitzondering van groepsmaatschappijen, 
geen directe kredieten verleend. Afgeleide instrumenten 
gaat UVM alleen aan met kredietwaardige banken binnen 
de beleggingsfondsen. Het kredietrisico blijft beperkt tot 
het contante renteverschil van de marktrente omdat geen 
hoofdsommen worden uitgewisseld. 
UVM kent een hoge herverzekeringsgraad, waardoor 
risico wordt gelopen op de kredietwaardigheid van haar 
herverzekeraars. UVM mitigeert het kredietrisico door alleen 
met krediethoogwaardige herverzekeraars contracten te 
sluiten met voldoende spreiding.

Liquiditeitsrisico
UVM staat middels beleggingen in de beleggingsfondsen 
bloot aan een liquiditeitsrisico. 

Om dit risico te beheersen dienen beleggingen binnen de 
beleggingsfondsen op korte termijn verhandelbaar te zijn.

Verzekeringstechnische risico’s
In deze paragraaf wordt de mate waarin UVM blootstaat aan 
verzekeringstechnische risico’s weergegeven, het beleid van 
UVM ten aanzien van deze risico’s en de maatregelen ter 
verkleining van deze risico’s. In algemene zin is er sprake van 
een beperkt risico. De verzekeringstechnische risico’s worden 
als laag tot beperkt beoordeeld. In 2011 heeft een beoordeling 
van de verschillende distributiekanalen van UVM plaats 
gevonden op basis van risico en rendement. Op basis hiervan 
is besloten om in 2012 de positie in het Volmachtkanaal 
af te bouwen. Uitzondering hierop betreft een aantal 
gespecialiseerde relaties, die passen bij de strategie van het 
bedrijf en daarnaast een positieve rendementsontwikkeling 
laten zien. 
■  Acceptatiebeleid: acceptatie van verzekeringstechnische 

risico’s vindt in principe plaats middels een geautomati-
seerd acceptatiesysteem. De uitval wordt beoordeeld door 
een kleine specialistische afdeling. Zij beslissen vervolgens 
over acceptatie (onder voorwaarden) of non-acceptatie.

■  Polisvoorwaarden: UVM biedt via diverse verkoopkanalen 
eenvoudige schadeverzekeringen aan op het gebied van 
mobiliteit, vrije tijd/recreatie en wonen. In de bijbehorende 
polisvoorwaarden zijn geen dekkingen opgenomen die 
een materieel effect kunnen hebben op de toekomstige 
cashflow.

■  Concentratie van verzekeringsrisico: de risico’s zijn goed 
gespreid naar object, regio’s, oorzaken, beroepsgroepen, 
leeftijden en sectoren.

■  Schadelastrisico: UVM heeft een deel van dit verzekerings-
technische risico ondergebracht bij herverzekeraars. De 
structuur van het herverzekeringsbeleid is in 2012 onver- 
anderd gebleven. Evenals in voorgaande jaren is sprake 
van een prudent beleid, bestaande uit een proportionele 
structuur aangevuld met een excess of loss dekking voor 
grote individuele schaden of calamiteiten. Het her- 
verzekeringspanel van UVM beschikt over een adequate 
rating (ondergrens A+). In 2012 is regelmatig overleg  
geweest met alle herverzekeraars over het acceptatie-
beleid, de schadebehandeling en de product- en premie- 
wijzigingen. In 2011 hebben nadere studies en onder-
zoeken plaatsgevonden, voorbereidend op het (her-)
verzekeringsjaar 2012. Deze hadden betrekking op de  
samenstelling van het herverzekeringspanel en de mate  
van herverzekering van de autoportefeuille. De uitkomsten 
van deze studies zijn in 2012 geïmplementeerd en be-
treffen het wijzigen van het panel: een grote concentratie 
bij één herverzekeraar is gewijzigd. Daarnaast is voor de 
autoportefeuille gekozen voor vergroting van het eigen 
behoud. Deze portefeuille kreeg een dusdanige omvang dat 
herziening van het herverzekeringsbeleid wenselijk was.
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Operationeel risico
Het operationeel risico (het risico samenhangend met on-
doelmatige of onvoldoende doeltreffende procesinrichting 
dan wel procesuitvoering) is voor UVM een beperkt 
inherent risico. De reden is dat het om processen gaat voor 
eenvoudige schadeverzekeringen. Tijdens acceptatie en 
schadebehandeling worden de verzekeringstechnische 
risico’s beoordeeld, die veelal eenvoudig en bescheiden van 
aard zijn.

Het beleid van UVM met betrekking tot het operationeel 
risico is dat processen beheerst en efficiënt worden uit- 
gevoerd, zodat medewerkers en bedrijf optimaal zijn 
beschermd tegen ongewenste verliezen als gevolg van 
onbeheersbare operationele risico’s. Om dit te bewerk-
stellingen hanteert UVM een centrale en gestructureerde 
aanpak van operationeel risicomanagement. Operationele 
risico’s en beheersmaatregelen worden systematisch 
geïdentificeerd aan de hand van Risk & Control Self 
Assessments en gekoppeld aan de procesbeschrijvingen. 
Het management wordt ondersteund bij het identificeren 
van de risico’s en het treffen van eventuele benodigde 
maatregelen.

Verder is op bedrijfsniveau een aantal beheersmaatregelen 
ingericht om het operationele risico te beperken. De be-
langrijkste processen zijn vergaand geautomatiseerd en de 
beheersing op het verstrekken van de juiste autorisaties 
tot het systeem wordt afgedwongen door middel van een 
Role Base Access Control methodiek. Daarnaast is ervoor 
gezorgd dat medewerkers adequaat staan opgesteld voor 
hun taak door middel van (betere) procesbeschrijvingen, 
werkinstructies, procedurebeschrijvingen, (interne) 
opleidingen, kwaliteitscontroles en toezicht van leiding-
gevenden. 

Verder wordt voor uitgaande geldstromen standaard een 
vier-ogen principe toegepast en wordt bij veranderingen in 
de procesvoering Risk Management geconsulteerd.
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Doelstelling   
UVM streeft een solide vermogenspositie na. Door het aanhouden van voldoende bufferkapitaal en een gezond evenwicht 
tussen risico en rendement, heeft UVM een solvabiliteitsniveau ruim boven de minimumeis van de toezichthouder (Solvency I).
De deelname in 2012 aan de parallel run van de toezichthouder bevestigt dat de huidige financiële positie van UVM ruim-
schoots aan de kapitaaleisen onder het komende Solvency II regime voldoet.
     
Solvabiliteit   
De solvabiliteit is bepaald volgens het ’Besluit Prudentiële regels Wft’ en de nadere uitwerking van dit besluit in de ’Regeling 
Solvabiliteitsmarge en Technische Voorzieningen Verzekeraars’. 
In onderstaand overzicht wordt de aanwezige solvabiliteit gerelateerd aan de vereiste solvabiliteit, zoals wordt gerapporteerd 
aan de toezichthouder:

2012 2011

Minimaal vereiste solvabiliteit 28.210 29.275

Aanwezige solvabiliteit 130.913 110.053

Solvabiliteitratio* 464% 376%

Door bestuur gewenste solvabiliteitsratio* 150% 150%

* uitgedrukt in percentage van de minimaal vereiste solvabiliteit

De solvabiliteitsratio is in 2012 sterk verbeterd. Dit komt met name door de over 2012 gerealiseerde winst in combinatie 
met de in het directieverslag genoemde ontwikkelingen.

Solvabiliteit
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UVM Verzekeringsmaatschappij N.V.
Technische rekening schadeverzekering

Ongevallen en 
ziekte

W.A. motor Overig motor

Verdiende premies eigen rekening 2012 2011 2012 2011 2012 2011

 Geboekte brutopremies 30.036 30.969 67.325 85.062 76.371 93.897

 Uitgaande herverzekeringspremies -9.913 -10.470  -50.629 -76.086 -52.710 -76.838

20.123 20.499 16.696 8.976 23.661 17.059

Wijziging technische voorzieningen niet-verdiende premies lopende risico's:

 Bruto 602 -1.683 2.670 1.703 4.500 2.414

 Uitgaande herverzekeringspremies -339 487 -4.166 -1.619 -5.537 -2.004

263 -1.196 -1.496 84 -1.037 410

20.386 19.303 15.200 9.060 22.624 17.469

Toegerekende opbrengst van beleggingen 540 4 1.351 9 470 4

Schaden eigen rekening

Geboekte schaden:

 Bruto -12.594 -12.850 -55.064 -59.380 -44.434 -59.660

 Aandeel herverzekeraars 4.493 4.092 46.177 53.108 32.427 49.360

-8.101 -8.758 -8.887 -6.272 -12.007 -10.300

Wijziging voorziening te betalen schaden:

 Bruto 980 -638 -4.458 1.856 3.974 3.619

 Aandeel herverzekeraars -112 302 -789 -3.299 -4.026 -2.873

868 -336 -5.247 -1.443 -52 746

-7.233 -9.094 -14.134 -7.715 -12.059 -9.554

Wijziging overige technische voorzieningen
eigen rekening - - - - - -

Bedrijfskosten

Acquisitie -11.479 -10.540 -21.029 -25.667 -24.472 -28.794

Beheers- en personeelskosten -77 -74 -174 -203 -196 -224

Provisie en winstdeling herverzekeraar 4.762 4.693 15.731 24.752 17.274 26.072

-6.794 -5.921 -5.472 -1.118 -7.394 -2.946

Overige technische lasten eigen rekening - - - - - -

Resultaat technische rekening  
schadeverzekering

6.899 4.292 -3.055 236 3.641 4.973
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Transport
Brand en andere 

schadezaken
Diverse geldelijke 

verliezen
Overig Totaal

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

8.016 10.175 62.252 67.528 34.038 40.101 5.772 7.171 283.810 334.903

-5.880 -7.465 -16.077 -15.992 -9.385 -11.504 -4.147 -5.777 -148.741 -204.132

2.136 2.710 46.175 51.536 24.653 28.597 1.625 1.394 135.069 130.771

749 386 2.308 4.340 361 -43 93 228 11.283 7.345

-524 -271 -6 -5.154 -108 13 -185 -212 -10.865 -8.760

225 115 2.302 -814 253 -30 -92 16 418 -1.415

2.361 2.825 48.477 50.722 24.906 28.567 1.533 1.410 135.487 129.356

121 1 1.836 15 325 3 100 1 4.743 37

-6.908 -8.742 -39.501 -37.218 -15.692 -19.123 -2.466 -4.264 -176.659 -201.237

4.926 6.297 11.739 13.421 4.368 5.608 1.771 3.485 105.901 135.371

-1.982 -2.445 -27.762 -23.797 -11.324 -13.515 -695 -779 -70.758 -65.866

329 312 3.066 -1.036 77 583 1.688 -1.431 5.656 3.265

-249 -93 -1.361 304 -29 -169 -1.316 980 -7.882 -4.848

80 219 1.705 -732 48 414 372 -451 -2.226 -1.583

-1.902 -2.226 -26.057 -24.529 -11.276 -13.101 -323 -1.230 -72.984 -67.449

- - - - - - - - - -

-2.630 -3.168 -21.051 -23.412 -16.058 -19.105 -1.770 -2.210 -98.489 -112.896

-21 -24 -161 -161 -88 -96 -15 -17 -732 -799

1.725 1.826 5.822 7.774 4.910 5.931 1.271 1.927 51.495 72.975

-926 -1.366 -15.390 -15.799 11.236 -13.270 -514 -300 -47.726 -40.720

- - - - - - - - - -

-346 -766 8.866 10.409 2.719 2.199 796 -119 19.520 21.224
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UVM Verzekeringsmaatschappij N.V.
Afloopstatistiek boekjaar per risicogroep
De onderstaand opgenomen afloopstatistieken zijn opgenomen voor de brutoschade, verminderd met het aandeel van de her-
verzekeringen. De in de afloopstatistiek Totaal (netto) opgenomen Voorziening schaden ultimo boekjaar van € 32.322.000 sluit 
aan op de balans ultimo boekjaar, onderdeel Technische voorziening voor te betalen schaden. De in de afloopstatistiek Totaal 
(netto) weergegeven Betaalde schade in boekjaar komt overeen met de in het boekjaar gemelde schaden zoals opgenomen in 
de Toelichting op de winst-en-verliesrekening over het boekjaar, onder rubriek Schaden eigen rekening.

Schadejaar

Voorziening 
schaden  

ultimo vorig  
boekjaar

Betaalde 
schade in 
boekjaar

Voor-
ziening 

schaden 
ultimo 

boekjaar
Afwikkel-
resultaat

 Totaal (netto)

oudere 
jaren

3.985 730 4.061 -806

 bj - 3 3.677 757 2.836 84

 bj - 2 4.483 1.369 3.866 -752

 bj - 1 17.951 10.574 5.202 2.175

 bj 57.328 16.357

 Totalen 30.096 70.758 32.322 701

Motor WA

oudere 
jaren

3.329 571 3.508 -750

bj - 3 3.179 625 2.602 -48

bj - 2 3.576 865 3.214 -503

bj - 1 5.331 1.844 3.764 -277

bj 4.982 7.575

 Totalen 15.415 8.887 20.663 -1.578

Schadejaar

Voorziening 
schaden  

ultimo vorig  
boekjaar

Betaalde 
schade in 
boekjaar

Voor-
ziening 

schaden 
ultimo 

boekjaar
Afwikkel-
resultaat

 Ongevallen (netto)

oudere 
jaren

139 77 92 -30

bj - 3 166 156 71 -61

bj - 2 250 246 219 -215

bj - 1 2.686 1.379 217 1.090

bj 6.243 1.775

Totalen 3.241 8.101 2.374 784

 Motor Overig (netto)

oudere 
jaren

30 16 15 -1

bj - 3 91 15 31 45

bj - 2 158 37 75 46

bj - 1 2.511 2.018 111 382

bj 9.921 2.609

Totalen 2.790 12.007 2.841 472
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Schadejaar

Voorziening 
schaden  

ultimo vorig  
boekjaar

Betaalde 
schade in 
boekjaar

Voor-
ziening 

schaden 
ultimo 

boekjaar
Afwikkel-
resultaat

 Transport (netto)

oudere 
jaren

264 35 299 -70

bj - 3 83 -66 96 53

bj - 2 58 10 59 -11

bj - 1 782 782 -21 21

bj 1.221 672

Totalen 1.187 1.982 1.105 -7

 Diverse geldelijke verliezen (netto)

oudere 
jaren

2 0 2 0

bj - 3 -1 2 -2 -1

bj - 2 4 22 2 -20

bj - 1 827 663 4 160

bj 10.637 778

Totalen 832 11.324 784 139

Schadejaar

Voorziening 
schaden  

ultimo vorig  
boekjaar

Betaalde 
schade in 
boekjaar

Voor-
ziening 

schaden 
ultimo 

boekjaar
Afwikkel-
resultaat

Brand en andere schade (netto)

oudere 
jaren

28 23 21 -16

bj - 3 44 21 17 6

bj - 2 47 123 5 -81

bj - 1 5.038 3.756 887 395

bj 23.839 2.521

Totalen 5.157 27.762 3.451 304

 Overig (netto)

oudere 
jaren

193 8 124 61

bj - 3 115 4 21 90

bj - 2 390 66 292 32

bj - 1 776 132 240 404

bj 485 430

Totalen 1.474 695 1.107 587
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UVM Verzekerings-
maatschappij N.V. 
Overige gegevens 

Voorstel tot bestemming van de winst 
Statutaire winstbestemmingsregeling 

Artikel 29 

Lid 1:  De winst staat ter vrije beschikking van de algemene 
vergadering, met dien verstande, dat bij uitkering 
van winst aan de aandeelhouders de uitkeringen 
plaatsvinden naar rato van het geheel geplaatste 
kapitaal. 

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

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

 
Voorstel tot bestemming van de winst
De directie stelt voor de winst over 2012 van € 20.860.234 
geheel voor dividenduitkering beschikbaar te stellen. 
Daarnaast is geconstateerd dat een aanvullend dividend 
ten laste van de algemene reserve kan worden uitgekeerd. 
De directie en Raad van Commissarissen hebben reeds bij 
de vaststelling van de jaarrekening 2011 afgesproken deze 
mogelijkheid te onderzoeken. Nu in 2012 de kapitaalseisen 
onder het beoogde Solvency II-regime voor UVM concreter 
zijn geworden, is geconcludeerd dat een aanvullend 
dividend van ruim zeven miljoen euro verantwoord is. In 
totaal wordt voorgesteld € 28.000.000 dividend uit  
te keren. Het hierin begrepen aanvullend dividend bedraagt 
€ 7.139.766.
 
Hoogeveen, 13 februari 2013
 
Directie:
Lidwien Suur (algemeen directeur) 
Gert Jan Westerman MBA (directeur)
 
Raad van Commissarissen:
Frits van Bruggen
Roland Wanders
Jo van Engelen
Rob Burgerhout
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Aan: De Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de 
Raad van Commissarissen van  
UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. 

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 
van UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. te Hoogeveen 
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 
31 december 2012 en de winst-en-verliesrekening over 2012 
met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van 
de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 
en andere toelichtingen.

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 van het in Nederland geldende Burgerlijk 
Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor 
een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht 
om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fraude of fouten.

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, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit 
vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische 
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen 
en uitvoeren 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 geselecteerde 
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant 
toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het 
inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking 
van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

UVM Verzekerings-maatschappij N.V. 
Controleverklaring van de 

onafhankelijke accountant*

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de 
accountant de interne beheersing in aanmerking die 
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor 
het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten 
van controlewerkzaamheden die passend zijn in de 
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter 
niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de 
effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. 
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid 
van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 
en van de redelijkheid van de door het bestuur van de 
vennootschap gemaakte schattingen, 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 om een onderbouwing 
voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld 
van de grootte en samenstelling van het vermogen van  
UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. per 31 december 2012 
en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met  
Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de  
wet gestelde eisen 
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij 
dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding 
van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat 
kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is 
opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met 
h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden 
wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, 
verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 
2:391 lid 4 BW.

Den Haag, 13 februari 2013

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. S.B. Spiessens RA

* Deze controleverklaring heeft betrekking op pagina 26 t/m 52
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Bericht van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Unigarant N.V. en 
UVM Verzekeringsmaatschappij N.V., hierna te noemen 
de Raad van Commissarissen, heeft toezicht gehouden 
op de vennootschappen Unigarant N.V. en UVM 
Verzekeringsmaatschappij N.V., hierna te noemen Unigarant 
en UVM.

De Raad van Commissarissen is in 2012 vier keer bijeen 
geweest. Ook is tussentijds met regelmaat contact 
geweest en is telefonisch vergaderd. In de bijeenkomsten 
werd onder andere aandacht besteed aan de jaarcijfers, 
het meerjarenplan, uitkomsten van de Asset Liability 
Management (ALM)-studie, strategie verzekeren, de 
begroting, het herverzekeringsbeleid, compliance en de 
operationele gang van zaken. 

De Raad van Commissarissen vervult de taak van audit- en 
riskcommissie. In deze hoedanigheid heeft de Raad mede 
aan de hand van het jaarplan getoetst of Unigarant en UVM 
voldoen aan de Governance Principes Verzekeraars, ook 
bekend als de Code Verzekeraars.

De door de directie van Unigarant en UVM opgestelde 
jaarrekeningen en verslagen zijn gecontroleerd door  
Ernst & Young Accountants en van een goedkeurende 
verklaring voorzien. Het resultaat na belastingen van 
Unigarant kwam in 2012 uit op negatief € 2,9 miljoen en van 
UVM op € 20,9 miljoen. De solvabiliteit is op een uitstekend 
niveau gebleven. 

De resultaatbestemming werd conform het voorstel onder 
Overige gegevens toegelicht. De jaarrekeningen en verslagen 
zijn ter vaststelling voorgelegd aan de algemene vergadering 
van aandeelhouders.

De Raad van Commissarissen is tevreden over het financiële 
resultaat. De raad spreekt dan ook haar waardering uit over 
het bereikte resultaat en de grote inzet van directie  
en medewerkers.

Hoogeveen, 13 februari 2013
De Raad van Commissarissen

Functies en nevenfuncties

drs. Frits van Bruggen
Functie: Lid van de Hoofddirectie ANWB B.V.
Nevenfuncties:
■  President Commissaris Unigarant N.V./UVM 

Verzekeringsmaatschappij N.V. (vanaf 18 januari 2012)
■  President Commissaris Reis- en Rechtshulp N.V. 
■  President Commissaris KNAC Services B.V.
■  President Commissaris N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-

Holland.
■  Voorzitter Stichting Pensioenfonds ANWB
■  Lid van het Algemeen Bestuur van het Ubbo Emmius Fonds 

van de Rijksuniversiteit Groningen
■   Bestuurslid Waarborgfonds Motorverkeer

drs. Roland Wanders
Functie: CFO en Lid van de Hoofddirectie ANWB B.V.
Nevenfuncties:
■  Lid Raad van Commissarissen Unigarant N.V./UVM 

Verzekeringsmaatschappij N.V.
■ Commissaris van KNAC Services B.V.
■  Lid Raad van Commissarissen Reis- en Rechtshulp N.V.
■  Lid Raad van Commissarissen ANWB Reizen B.V.
■  Vice-voorzitter Stichting ANWB Pensioenfonds
■  Bestuurder Stichting Administratiekantoor SynVest 

Beleggingsfondsen
■  Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting  

Het Nederlands Openluchtmuseum

prof. dr. ir. Jo van Engelen
Functie: Hoogleraar Bedrijfskunde, faculteit Economie en 
Bedrijfskunde, Universiteit Groningen
Nevenfuncties:
■  Hoogleraar Integrated Sustainable Solutions, faculteit 

Industrieel Ontwerpen, Technische Universiteit Delft
■  Lid Raad van Commissarissen Unigarant N.V./UVM 

Verzekeringsmaatschappij N.V.
■  Lid Raad van Commissarissen Reis- en Rechtshulp N.V.
■  Lid Raad van Toezicht Drents Museum Assen
■  Lid Raad van Toezicht Open Universiteit Nederland
■  Lid Audit Commissie Pensioenfonds Horeca en Catering
■  Lid Bestuur Onderzoeksinstituut ICS (Interuniversity Center for 

Social Science Theory and Methodology)

Rob Burgerhout
Nevenfuncties:
■  Lid Raad van Commissarissen Unigarant N.V./UVM 

Verzekeringsmaatschappij N.V. (vanaf 31 januari 2013)
■  Non Executive Board member DLL Re Ltd, Dublin, Ierland
■  Lid van Risk Commissie DLL Re Ltd, Dublin, Ierland
■  Lid van Audit Commissie DLL Re Ltd, Dublin, Ierland
■  Lid van Audit Commissie OWM Sazas UA, Woerden
■   Lid Raad van Commissarissen Reis- en Rechtshulp N.V. 

(vanaf 31 januari 2013)

Mr. Guido van Woerkom is tot 18 januari 2012 
waarnemend President Commissaris Unigarant N.V./ UVM 
Verzekeringsmaatschappij N.V. geweest.
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Het Financieel jaarverslag 2012 is een uitgave van Unigarant 
N.V. en UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. en is alleen digitaal 
beschikbaar. 

Redactie:  
afdeling Marketing & Communicatie Unigarant  
 
Concept en vormgeving:  
Aajee reklame & advies, Hoogeveen
 
Fotografie:  
eigen materiaal Unigarant N.V. 




