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Jaarcijfers 2015 Onderlinge ’s-Gravenhage
Levensverzekeringmaatschappij Onderlinge ’s-Gravenhage boekt positieve
resultaten in 2015: stijging bedrijfsresultaat, goede solvabiliteit, winstdeling
De Onderlinge ’s-Gravenhage heeft het verslagjaar 2015 afgesloten met een positief resultaat. Door
een toename van de beleggingsopbrengsten, een verdere afname van de bedrijfskosten en een
geringer effect van de lage rente op de technische voorzieningen is een positief technisch resultaat
geboekt van € 12,8 miljoen. De Algemene Vergadering heeft vandaag besloten over 2015 € 6 miljoen
voor verdeling beschikbaar te stellen.
Het bruto premie-inkomen (excl. winstkoopsom) van de Maatschappij kwam uit op € 120,7 miljoen (-3,2 %).
De nieuwe brutopremie- en koopsomproductie nam ondanks de met ca. 14 % gedaalde marktomvang met
ruim 21 % toe tot € 19,5 miljoen. Dit was vooral het gevolg van een toegenomen belangstelling voor producten op het gebied van oudedagsvoorziening. De waarde van de totale beleggingsportefeuille steeg met
5,8 % tot € 1,9 miljard.
Per saldo is een resultaat na belastingen behaald van € 57,8 miljoen. Het bedrijfsresultaat is positief beïnvloed door een toename van de beleggingsopbrengsten, een verdere afname van de bedrijfskosten en een
geringer effect van de lage rente op de technische voorziening. De aanwezige solvabiliteit is toegenomen tot
344 % (2014 290 %) van de onder Solvency I vereiste solvabiliteit.
Algemeen directeur Pieter Loyson:
“De bedrijfsresultaten zijn positief en de balansverhoudingen solide. Daarbij is onze dienstverlening opnieuw
bovengemiddeld gewaardeerd door de deelnemers. De Onderlinge ’s-Gravenhage heeft actief ingespeeld
op de kansen binnen de verzekeringsmarkt door in 2015 twee nieuwe pensioenproducten op de markt te
brengen: het MKB GarantiePlusPensioen en het DGA GarantiePlusPensioen. Het GarantiePlusPensioen
heeft een gegarandeerde kapitaaluitkering die, als dat mogelijk is, wordt verhoogd met maatschappijwinstdeling.”
Samen Zeker
“De Onderlinge ’s-Gravenhage vindt het van belang dat de consument een laagdrempelige toegang heeft tot
professioneel advies van de adviseur. Onze dienstverlening heeft een menselijke maat en is erop gericht risico’s van onze deelnemers over te nemen die zij persoonlijk niet willen of kunnen dragen. Met name op het
gebied van de oudedagsvoorziening voorzien wij de komende jaren een toename van de belangstelling voor
zekerheidbiedende pensioenverzekeringen. Als onderlinge waarborgmaatschappij zijn wij van en voor onze
deelnemers, een benadering die steeds meer mensen aanspreekt die voorzieningen willen treffen voor hun
oudedag. Het beleid blijft er dan ook onverminderd op gericht heldere producten aan te bieden die zekerheid bieden en betaalbaar zijn”, aldus Pieter Loyson.
Voor vragen naar aanleiding van dit persbericht kunt u contact opnemen met de directiesecretaris Peter Paul
IJkelenstam, telefoon 070 – 342 11 34.

Jaarcijfers 2015
Resultaat na belastingen € 57.755.000 (2014 - € 39,7 miljoen)
• Algemene Vergadering van stemgerechtigden besluit tot een winstverdeling van € 6.000.000
Eigen vermogen en solvabiliteit
• Eigen vermogen (inclusief resultaat na belastingen) met 21,4 % gestegen tot € 254,3 miljoen
• Solvabiliteit 344 % (2014 290 %)
Omzet en technisch resultaat
• Omzet € 189,4 miljoen (- 6,6 %)
• Technisch resultaat € 12,8 miljoen
Waarde en opbrengst beleggingen
• Waarde totale beleggingsportefeuille met 5,8 % toegenomen tot ruim € 1,9 miljard
• Directe opbrengst uit beleggingen met 5,4 % licht afgenomen tot € 68,5 miljoen
Bruto premie-inkomen en verzekerd kapitaal
• Nieuwe bruto premie- en koopsomproductie met 21,5 % toegenomen tot € 19.494.000
• Totale bruto premie-inkomen (exclusief de winstkoopsom uit boekjaar 2013) met 3,2 % licht gedaald tot
€ 120,7 miljoen
• Totaal verzekerd bedrag € 4,8 miljard

KERNCIJFERS ( x € 1.000)

2015

2014

Verandering

Voor verdeling beschikbare winst

6.000

0

+ € 6.000

Solvabiliteit

344 %

290 %

+ 54 %

Resultaat na belastingen

57.755

- 39.703

+ 245,5 %

1.939.214

1.833.585

+ 5,8 %

Eigen vermogen incl. resultaat na belastingen

254.289

209.415

+ 21,4 %

Totale omzet (incl. opbrengst beleggingen)

189.363

202.778

- 6,6 %

Totaal bruto premie-inkomen (exclusief winstkoopsom)

120.667

124.667

- 3,2 %

19.494

16.044

+ 21,5 %

4.777.014

5.015.710

- 4,8 %

Waarde beleggingsportefeuille

Nieuwe bruto premie- en koopsomproductie
Totaal verzekerd bedrag

