Nationale Staat: Winst- en verliesrekening (T2A tot en met T2F)

Summary doc

1 Doel
In hoofdlijnen snel inzicht krijgen in de grootte en samenstelling van het resultaat van het verslagjaar en de ontwikkeling ten opzichte van het vorige jaar van
een individuele verzekeraar. Solvency II kent zelf geen resultaatsbegrip. Het resultaat – en de opbouw daarvan - is echter van essentieel belang om de
winstgevendheid en daarmee het toekomstperspectief en de bijbehorende risico’s van de verzekeraar te beoordelen. De rapportage “Variation Analysis”
verklaart de wijzigingen in de Basic Own Funds gedurende het jaar; gebaseerd op Solvency II principes. Deze benadering verschilt fundamenteel van de wijze
waarop het resultaat in de jaarrekening wordt opgesteld. De informatie is tevens van belang voor het opstellen van sectorale analyses waarbij onder meer
bedrijfsvergelijkingen tussen verzekeraars mogelijk zijn, die ten behoeve van de aanpak van het toezicht inzicht geven in de positie van de verschillende
verzekeraars ten opzichte van hun concurrenten en daarmee ook in potentiële bedreigingen in hun bestaan.

2 Potentiële voordelen
Uitgangspunt bij het verstrekken van informatie via deze staat is, dat deze waar mogelijk identiek is aan of in ieder geval zo veel mogelijk aansluit bij de
informatie die de verzekeraar opneemt in zijn jaarrekening, het jaarverslag en overige gegevens. Hierdoor kan kwalitatieve en kwantitatieve informatie die in
de jaarrekening is opgenomen grotendeels worden gebruikt voor de invulling van de staten. We verwijzen dan ook naar de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving in het bijzonder RJ 605 verzekeringsmaatschappijen.

3 Potentiële kosten
Beperkt, de data worden in de huidige jaarstaten ook al opgevraagd.

4 Template ook voor groepen
Nee

5 Materialiteit drempel
Nee

6 Openbaar
Nee

7 Frequentie
Jaar

8 Algemeen
Bedragen dienen in hele euro’s te worden ingevuld.
Er is voor iedere categorie verzekeraar en grondslag een template gemaakt.
Tabel 2A: Winst- en verliesrekening levensverzekeraars (vennootschappelijk, grondslag BW)
Tabel 2B: Winst- en verliesrekening levensverzekeraars (vennootschappelijk, grondslag IFRS)
Tabel 2C: Winst- en verliesrekening schadeverzekeraars (vennootschappelijk, grondslag BW)
Tabel 2D: Winst- en verliesrekening schadeverzekeraars (vennootschappelijk, grondslag IFRS)
Tabel 2E: Winst- en verliesrekening herverzekeraars (vennootschappelijk, grondslag BW)
Tabel 2F: Winst- en verliesrekening herverzekeraars (vennootschappelijk, grondslag IFRS)

Log

Schadeverzekeraars
Item
Algemene opmerking

Brutopremies

Uitgaande herverzekeringspremies
Eigen rekening
Wijziging technische voorziening
niet-verdiende premies en lopende
risico's Bruto (BW2.9)
Wijziging technische voorziening
niet-verdiende premies en lopende
risico's

Definitie
De winst- en verliesrekening is voor verzekeraars die in hun
jaarrekening opmaken conform de eisen van BW 2.9 gelijk
aan Model O uit het Besluit modellen jaarrekening.
Voor verzekeraars die in hun jaarrekening de IAS/IFRSgrondslagen gebruiken, zijn de modellen aangepast aan de
presentatie-eisen van IAS/IFRS. De benaming van de posten
op de winst- en verliesrekening is zoveel mogelijk
overgenomen uit model O.
Geboekte bruto premies van schadeverzekeringen worden
verantwoord als zij vervallen zijn. •Portefeuillepremies
evenals de aan verzekerden in rekening gebrachte poliskosten
dienen onder de bruto premies te worden opgenomen.
Wettelijke bijdragen en belastingen worden hier niet
meegenomen. Premieopslagen voor betaling in termijnen en
aanvullende betalingen door de polishouder voor kosten die
worden gedragen door de verzekeraar worden opgenomen in
de brutopremies. Kortingen die onderdeel zijn van de
premietarieven, zoals no claim kortingen, komen in
mindering op de brutopremies; overige kortingen worden
verantwoord onder winstdeling en kortingen

Doel
Zie Summary doc en
overigens conform doel model
O van BW2.9 en IFRS

Geboekte premies verschuldigd aan herverzekeraars
Saldo bruto premies en uitgaande herverzekeringspremies
Toe- of afname van de hier genoemde technische
voorzieningen voor aftrek van het aandeel herverzekeraars in
deze voorzieningen

Idem
Idem
Idem

Inzicht in de hoogte en de
ontwikkeling van deze post
van de winst- en
verliesrekening

Idem
Het aan herverzekeraars toe te rekenen aandeel in deze toe- of
afname

Item
Aandeel herverzekeraars (BW2.9)
Wijziging technische voorziening
niet-verdiende premies en lopende
risico's Netto (BW2.9)
Wijziging voorzieningen nietverdiende premies (IFRS)
Wijziging activa uit herverzekering
(IFRS)
Eigen rekening (IFRS)

Verdiende premies eigen rekening
Toegerekende opbrengst van
beleggingen
Overige technische baten eigen
rekening

Schaden
Bruto
Aandeel herverzekeraars
Eigen rekening

Definitie

Doel
Idem

Saldo van bruto en aandeel herverzekeraars van deze toe- of
afname
Toe- of afname van de hier genoemde technische
voorzieningen voor aftrek van het aandeel herverzekeraars in
deze voorzieningen
Het aan herverzekeraars toe te rekenen aandeel in deze toe- of
afname
Saldo van bruto en aandeel herverzekeraars van deze toe- of
afname
Saldo/som geboekte premies eigen rekening en wijzigingen in
technische voorziening niet-verdiende premies en lopende
risico's eigen rekening

Idem

Idem
Idem
Idem

Het deel van de totale opbrengst beleggingen dat toegerekend
is aan de technische rekening uit de gewone uitoefening van
het voor eigen risico uitgeoefende schadeverzekeringsbedrtijf
Overige baten die direct verband houden met het voor eigen
risico uitgeoefende schade verzekeringsbedrijf.

Idem

Schaden: dit zijn uitkeringen aan polishouders bestaande uit
schadevergoedingen en uitkeringen betaald aan polishouders.
Zij omvatten tevens de interne en externe
schadebehandelingskosten die direct verband houden met het
behandelen en afwikkelen van uitkeringen en schaden. Onder
interne schadebehandelingskosten alle directe en indirecte
kosten meenemen zoals ook kosten voor overhead en
huisvesting. (Te) ontvangen bedragen uit hoofde van salvage
en subrogatie worden eveneens in aanmerking genomen.
De geboekte (vastgestelde) bruto schaden, zonder aftrek van
het deel voor rekening van herverzekeraars.
Het aandeel van de herverzekeraars in de geboekte schaden.
Het saldo van de geboekte bruto schaden en het aandeel van

Idem

Idem

Idem
Idem
Idem

Item

Wijziging voorziening voor te betalen
schaden, bruto (BW2.9)
Wijziging voorziening voor te betalen
schaden, aandeel herverzekeraars
(BW2.9)
Wijziging voorziening voor te betalen
schaden, netto (BW2.9)
Wijzigingen voorziening voor te
betalen schaden (IFRS)
Wijziging activa uit herverzekering,
(IFRS)
Eigen rekening (IFRS)
Geleden schaden eigen rekening
Wijziging overige technische
voorzieningen, bruto (BW2.9)
Wijziging overige technische
voorzieningen, aandeel
herverzekeraars (BW2.9)
Wijziging overige technische
voorzieningen, eigen rekening
(BW2.9)
Wijziging overige technische
voorzieningen (IFRS)
Wijziging activa uit herverzekering
(IFRS)
Eigen rekening (IFRS)
Winstdeling en kortingen

Definitie
herverzekeraars daarin.
Toe- of afname van de technische voorzieningen voor te
betalen schaden voor aftrek van het aandeel herverzekeraars
in deze voorzieningen

Doel
Idem

Idem
Het aan herverzekeraars toe te rekenen aandeel in deze toe- of
afname
Saldo van bruto en aandeel herverzekeraars van deze toe- of
afname
Toe- of afname van de technische voorzieningen voor te
betalen schaden voor aftrek van het aandeel herverzekeraars
in deze voorzieningen
Het aan herverzekeraars toe te rekenen aandeel in deze toe- of
afname
Saldo van bruto en aandeel herverzekeraars van deze toe- of
afname
Toe- of afname van de hier genoemde technische
voorzieningen voor aftrek van het aandeel herverzekeraars in
deze voorzieningen

Idem
Idem

Idem
Idem
Idem
Idem

Idem
Het aan herverzekeraars toe te rekenen aandeel in deze toe- of
afname
Idem
Saldo van bruto en aandeel herverzekeraars van deze toe- of
afname
Toe- of afname van de hier genoemde technische
voorzieningen voor aftrek van het aandeel herverzekeraars in
deze voorzieningen
Het aan herverzekeraars toe te rekenen aandeel in deze toe- of
afname
Saldo van bruto en aandeel herverzekeraars van deze toe- of
afname
Winstdeling en kortingen ten gunste van verzekerden voor

Idem

Idem
Idem
Idem

Item

Definitie
zover niet in mindering gebracht op de bruto premies. Onder
kortingen zijn geen pakketkortingen e.d. begrepen;

Doel

Idem

Bedrijfskosten
Overige technische lasten eigen
rekening

Acquisitiekosten zijn zowel middellijke als onmiddelijke
kosten die betrekking hebben op het sluiten van
verzekeringsovereenkomsten. Zij bestaan uit variabele kosten
in verband met het afsluiten of vernieuwen van deze
overeenkomsten, maar ook salariskosten van
loondienstagenten. Acquisitiekosten kunnen bestaan uit zowel
provisies (aanbrengprovisie) als overige kosten (bijvoorbeeld:
reclamekosten, kosten medisch onderzoek potentiële
polishouders)
De onder zowel provisies (doorlopende provisies) als overige
kosten opgenomen beheerskosten, zoals Personeelskosten,
Afschrijving bedrijfsmiddelen en Overige beheerskosten.
De door de verzekeraar van zijn herverzekeraars ontvangen
commissie en winstdeling
De bedrijfskosten bestaan uit zowel de aan tussenpersonen
betaalde vergoedingen (provisies) als de overige kosten
Overige lasten die direct verband houden met het voor eigen
risico uitgeoefende schadeverzekeringsbedrijf

Wijziging egalisatievoorziening eigen
rekening (BW2.9)

Toe- of afname van de egalisatievoorziening na aftrek van het
eventuele aandeel herverzekeraars in deze voorziening

Idem

Resultaat van het voor eigen rekening en risico uitgeoefende
schadeverzekeringsbedrijf uit de gewone bedrijfsuitoefening

Idem

Resultaat technische rekening

Acquisitiekosten
Beheers- en personeelskosten,
afschrijvingen bedrijfsmiddelen
Provisie en winstdeling ontvangen
van herverzekeraars

Idem

Idem
Idem
Idem

Opbrengsten uit beleggingen
Van beleggingen die interest genereren wordt de interest verantwoord wanneer er recht op is ontstaan. De interest wordt berekend met behulp van de
effectieve-rentemethode. Vergoedingen en provisies die een integraal onderdeel uitmaken van het effectieve rendement van financiële activa of passiva
worden verantwoord als een aanpassing van de effectieve rentevoet van het instrument. De opbrengst beleggingen omvat eveneens de aan de periode
toerekenbare dividenden en de invorderbare huren.
Hier worden de directe opbrengsten van de beleggingen gerapporteerd. Zonder uitputtend te kunnen en willen zijn worden hier de volgende opbrengsten
gerapporteerd
o

Netto winst te consolideren groepsmaatschappijen

o

Aandeel in de winst deelnemingen

o

Ontvangen dividend op aandelen

o

Couponintrest vastrentende beleggingen (ontvangen bedragen en mutatie lopende intrest)

o

Amortisatie intrest vastrentende beleggingen

o

Theoretische huur minus leegstand en onder aftrek van exploitatiekosten

o

Ontvangen intrest en mutatie lopende intrest geldmarktbeleggingen

o

Ontvangen vergoedingen op overige beleggingen

o

Intrest liquide middelen

o

Intrest overige rentedragende activa
De kosten van incasso worden in mindering gebracht op de ontvangen bedragen.
Voor wat betreft de opbrengsten en kosten van afgeleide instrumenten kan worden aangenomen dat dit herwaardeerbare activa en passiva zijn en dat de

herwaardering naar marktwaarde via de post Ongerealiseerde waardeverandering loopt. Bij betalingen en ontvangsten op deze contracten lijkt het logisch om
deze via de post Gerealiseerde waardeveranderingen te laten lopen, met een offset in de post Ongerealiseerde waardeverandering. Immers, er heeft een
realisatie van (een gedeelte van) de ongerealiseerde waardeverandering plaatsgevonden. Op deze wijze wordt dit duidelijk gemaakt in de verslaglegging
hieromtrent.

Item
Opbrengsten uit deelnemingen
Terreinen en gebouwen
Overige beleggingen
Waardeveranderingen van
beleggingen

Gerealiseerde winst op beleggingen
Opbrengsten uit beleggingen
Niet-gerealiseerde winst op
beleggingen

Beheerskosten en rentelasten
Waardeveranderingen beleggingen

Gerealiseerd verlies op beleggingen
Beleggingslasten
Niet-gerealiseerd verlies op

Definitie
Zie hiervoor toelichting bij opbrengsten uit beleggingen wat betreft deelnemingen van
de verzekeraar
Opbrengsten wat betreft terreinen en gebouwen, onder aftrek van exploitatiekosten
Zie hiervoor toelichting bij opbrengsten uit beleggingen wat betreft overige
beleggingen van de verzekeraar

Doel
Idem
Idem
Idem

Idem
Positieve duurzame bijzondere waardeveranderingen in de beleggingen
De positieve gerealiseerde waardeveranderingen bij verkoop van beleggingen. Dit is
Idem
het verschil tussen de opbrengstwaarde en de geamortiseerde kostprijs van de verkochte
beleggingen. Bij beleggingen gewaardeerd op marktwaarde betekent dit dat (een
gedeelte van) de niet gerealiseerde waardemutatie wordt gerealiseerd en zal daarom een
overheveling tussen de herwaarderingsreserve en de winst en verliesrekening
plaatsvinden
Totaal opbrengsten van beleggingen
Idem
De positieve ongerealiseerde waardeveranderingen van via de winst en verliesrekening Idem
herwaardeerbare activa en passiva. Naast de herwaardering van de nog in het bezit
zijnde portefeuille wordt hier ook de terugboeking van de in het verleden geboekte
herwaardering van in het boekjaar verkochte stukken verantwoord. Het bij deze
verkoop gerealiseerde resultaat ten opzichte van de geamortiseerde kostprijs wordt in
de post Gerealiseerde waardeverandering verantwoord
Beheerskosten en rentelasten die verband hiuden met beleggingen
Negatieve duurzame bijzondere waardeveranderingen (“impairments”) in de
beleggingen
De negatieve gerealiseerde waardeveranderingen bij verkoop van beleggingen. Dit is
het verschil tussen de opbrengstwaarde en de geamortiseerde kostprijs van de verkochte
beleggingen. Bij beleggingen gewaardeerd op marktwaarde betekent dit dat (een
gedeelte van) de niet gerealiseerde waardemutatie wordt gerealiseerd en zal daarom een
overheveling tussen de herwaarderingsreserve en de winst en verliesrekening
plaatsvinden
Totaal beleggingslasten
De negatieve ongerealiseerde waardeveranderingen van via de winst en verliesrekening

Idem
Idem
Idem

Idem
Idem

Item
beleggingen

Definitie
herwaardeerbare activa en passiva. Naast de herwaardering van de nog in het bezit
zijnde portefeuille wordt hier ook de terugboeking van de in het verleden geboekte
herwaardering van in het boekjaar verkochte stukken verantwoord. Het bij deze
verkoop gerealiseerde resultaat ten opzichte van de geamortiseerde kostprijs wordt in
de kolom Gerealiseerde waardeverandering verantwoord

Aan technische rekening
toegerekende opbrengst uit
beleggingen

Andere baten

Andere lasten
Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening voor belastingen
Belastingen resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening
Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening na belastingen
Buitengewone baten (BW2.9)
Buitengewone lasten (BW2.9)
Belastingen buitengewoon resultaat
(BW2.9)
Buitengewoon resultaat na
belastingen (BW2.9)
Resultaat na belasting activiteiten
voor verkoop (IFRS)
Minderheidsbelang (alleen voor
groepsrapportage)
Netto resultaat

Doel

Idem

Hieronder onder meer te verantwoorden opbrengsten uit vergoedingen, provisies en
commissies uit bemiddelingsactiviteiten. Deze worden verantwoord in de periode
waarin de diensten zijn verleend.
Hieronder onder meer te verantwoorden kosten verband houdend met vergoedingen,
provisies en commissies uit bemiddelingsactiviteiten. Deze worden verantwoord in de
periode waarin de diensten zijn verleend.
Totaal resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

Idem

Belastingen over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

Idem

Totaal resultaat na belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening

Idem

Baten die niet voortvloeien uit de gewone uitoefening van het schadeverzekerings- en
bemiddelingsbedrijf
Lasten die niet voortvloeien uit de gewone uitoefening van het schadeverzekerings- en
bemiddelingsbedrijf

Idem

Idem

Idem

Idem
Idem

Belasting over het resultaat dat niet voortvloeit uit de gewone bedrijfsuitoefening
Idem
Resultaat na belasting dat niet voortvloeit uit de gewone bedrijfsuitoefening
Hieronder wordt verstaan het netto resultaat van een bedrijfsactiviteit die niet duurzaam
wordt voortgezet. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar RJ 345 van de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
Hier vermelden het aan het aan aandeelhouders van een minderheidsbelang toe te
rekenen resultaat

Idem

Idem
Idem

Levensverzekeraars
Item
Algemene opmerking

Brutopremies
Uitgaande herverzekeringspremies

Definitie
De winst- en verliesrekening is voor verzekeraars
die in hun jaarrekening opmaken conform de eisen
van BW 2.9 gelijk aan Model O uit het Besluit
modellen jaarrekening.
Voor verzekeraars die in hun jaarrekening de
IAS/IFRS-grondslagen gebruiken, zijn de
modellen aangepast aan de presentatie-eisen van
IAS/IFRS. De benaming van de posten op de
winst- en verliesrekening is zoveel mogelijk
overgenomen uit model O.
Bruto premies, bestaande uit periodieke premies
en koopsommen van levensverzekeringen en
premies van schadeverzekeringen, worden
verantwoord als zij vervallen zijn. Premieopslagen
voor betaling in termijnen en aanvullende
betalingen door de polishouder voor kosten die
worden gedragen door de verzekeraar worden
opgenomen in de brutopremies. Kortingen die
onderdeel zijn van de premietarieven, zoals no
claim kortingen, komen in mindering op de
brutopremies; overige kortingen worden
verantwoord als kosten. Bedragen voor
winstdeling die worden gebruikt voor verhoging
van de verzekerde bedragen worden verantwoord
als brutopremies.
Geboekte premies verschuldigd aan
herverzekeraars

Doel
Zie Summary doc en overigens
conform doel model O van BW
2.9 en IFRS

Inzicht in de hoogte en de
ontwikkeling van deze post van
de winst- en verliesrekening

Idem

Item
Wijziging technische voorziening
niet-verdiende premies en lopende
risico's eigen rekening

Definitie

Doel

Toe- of afname van de hier genoemde technische
voorzieningen na aftrek van het aandeel
herverzekeraars in deze voorzieningen

Opbrengsten uit beleggingen
Van beleggingen die interest genereren wordt de interest verantwoord wanneer er recht op is ontstaan. De interest wordt berekend met behulp van de
effectieve-rentemethode. Vergoedingen en provisies die een integraal onderdeel uitmaken van het effectieve rendement van financiële activa of passiva
worden verantwoord als een aanpassing van de effectieve rentevoet van het instrument. De opbrengst beleggingen omvat eveneens de aan de periode
toerekenbare dividenden en de invorderbare huren.
Hier worden de directe opbrengsten van de beleggingen gerapporteerd. Zonder uitputtend te kunnen en willen zijn worden hier de volgende opbrengsten
gerapporteerd:
o

Netto winst te consolideren groepsmaatschappijen

o

Aandeel in de winst deelnemingen

o

Ontvangen dividend op aandelen

o

Couponintrest vastrentende beleggingen (ontvangen bedragen en mutatie lopende intrest)

o

Amortisatie intrest vastrentende beleggingen

o

Theoretische huur minus leegstand en onder aftrek van exploitatiekosten

o

Ontvangen intrest en mutatie lopende intrest geldmarktbeleggingen

o

Ontvangen vergoedingen op overige beleggingen

o

Intrest liquide middelen

o

Intrest overige rentedragende activa

De kosten van incasso worden in mindering gebracht op de ontvangen bedragen.
Voor wat betreft de opbrengsten en kosten van afgeleide instrumenten kan worden aangenomen dat dit herwaardeerbare activa en passiva zijn en dat de
herwaardering naar marktwaarde via de post Ongerealiseerde waardeverandering loopt. Bij betalingen en ontvangsten op deze contracten lijkt het logisch om
deze via de post Gerealiseerde waardeveranderingen te laten lopen, met een offset in de post Ongerealiseerde waardeverandering. Immers, er heeft een
realisatie van (een gedeelte van) de ongerealiseerde waardeverandering plaatsgevonden. Op deze wijze wordt dit duidelijk gemaakt in de verslaglegging
hieromtrent.

Opbrengsten uit deelnemingen
Terreinen en gebouwen
Overige beleggingen
Waardeveranderingen van
beleggingen

Gerealiseerde winst op beleggingen
Totaal opbrengsten uit beleggingen
Niet-gerealiseerde winst op
beleggingen

Overige technische baten eigen
rekening
Uitkeringen eigen rekening

Zie hiervoor toelichting bij opbrengsten uit beleggingen wat betreft deelnemingen van
de verzekeraar
Opbrengsten wat betreft terreinen en gebouwen, onder aftrek van exploitatiekosten
Zie hiervoor toelichting bij opbrengsten uit beleggingen wat betreft overige beleggingen
van de verzekeraar

Idem
Idem
Idem
Idem

Positieve duurzame bijzondere waardeveranderingen in de beleggingen
De gerealiseerde positieve waardeveranderingen bij verkoop van beleggingen. Dit is het
verschil tussen de opbrengstwaarde en de geamortiseerde kostprijs van de verkochte
beleggingen. Bij beleggingen gewaardeerd op marktwaarde betekent dit dat (een
gedeelte van) de niet gerealiseerde waardemutatie wordt gerealiseerd en zal daarom een
overheveling tussen de herwaarderingsreserve en de winst en verliesrekening
plaatsvinden
De positieve ongerealiseerde waardeveranderingen van via de winst en verliesrekening
herwaardeerbare activa en passiva. Naast de herwaardering van de nog in het bezit
zijnde portefeuille wordt hier ook de terugboeking van de in het verleden geboekte
herwaardering van in het boekjaar verkochte stukken verantwoord. Het bij deze
verkoop gerealiseerde resultaat ten opzichte van de geamortiseerde kostprijs wordt in de
post Gerealiseerde waardeverandering verantwoord
Overige baten die direct verband houden met het voor eigen risico uitgeoefende
levensverzekeringsbedrijf
Dit zijn uitkeringen aan polishouders bestaande uit uitkeringen betaald aan polishouders

Idem

Idem
Idem

Idem
Idem

Bruto
Aandeel herverzekeraars
Eigen rekening
Bruto (BW2.9)
Aandeel herverzekeraars (BW2.9)
Eigen rekening (BW2.9)
Wijziging voorzieningen voor te
betalen uitkeringen (IFRS)
Wijziging activa uit herverzekering
(IFRS)
Eigen rekening (IFRS)
Wijziging technische voorziening,
Bruto (BW2.9)
Aandeel herverzekeraars (BW2.9)
Eigen rekening (BW2.9)
Voorzieningen voor
levensverzekeringen (IFRS)
Wijziging activa uit herverzekering
(IFRS)
Eigen rekening (IFRS)
Overige technische voorzieningen
eigen rekening
Totaal wijziging technische
voorziening eigen rekening
Winstdeling en kortingen
Bedrijfskosten

inclusief excedent uitkeringen voor producten die tegen gestorte bedragen worden
verantwoord en de waardemutatie van de verplichtingen voor
verzekeringsovereenkomsten en beleggingscontracten. Zij omvatten tevens de interne
en externe behandelingskosten die direct verband houden met het behandelen en
afwikkelen van uitkeringen.
De geboekte(betaalde) bruto uitkeringen, zonder aftrek van het deel voor rekening van
herverzekeraars
Het aandeel van de herverzekeraars in de geboekte(betaalde) uitkeringen
Het saldo van de geboekte(betaalde) bruto uitkeringen en het aandeel van herzekeraars
daarin
Toe- of afname van de hier genoemde technische voorziening voor aftrek van het
aandeel herverzekeraars in deze voorzieningen
Het aan herverzekeraars toe te rekenen aandeel in deze toe- of afname
Saldo van bruto en aandeel herverzekeraars van deze toe- of afname
Toe- of afname van de hier genoemde technische voorziening voor aftrek van het
aandeel herverzekeraars in deze voorzieningen

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Het aan herverzekeraars toe te rekenen aandeel in deze toe- of afname
Saldo van bruto en aandeel herverzekeraars van deze toe- of afname
Toe- of afname van de hier genoemde technische voorziening voor aftrek van het
aandeel herverzekeraars in deze voorzieningen
Het aan herverzekeraars toe te rekenen aandeel in deze toe- of afname
Saldo van bruto en aandeel herverzekeraars van deze toe- of afname
Toe- of afname van de hier genoemde technische voorziening voor aftrek van het
aandeel herverzekeraars in deze voorzieningen

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Het aan herverzekeraars toe te rekenen aandeel in deze toe- of afname
Saldo van bruto en aandeel herverzekeraars van deze toe- of afname

Idem
Idem

Toe- of afname van de hier genoemde technische voorziening
Idem
totaal van de toe- of afname van de technische voorzieningen voor levensverzekeringen
Winstdeling en kortingen ten gunste van verzekerden. Onder kortingen zijn geen
collectiviteitskortingen e.d. begrepen;
De bedrijfskosten bestaan uit zowel de aan tussenpersonen betaalde vergoedingen

Idem
Idem

Acquisitiekosten

Beheers- en personeelskosten,
afschrijvingen bedrijfsmiddelen
Provisie en winstdeling ontvangen
van herverzekeraars
Totaal bedrijfskosten
Beheerskosten en rentelasten
Waardeveranderingen beleggingen

Gerealiseerd verlies op beleggingen
Totaal beleggingslasten

Niet-gerealiseerd verlies op
beleggingen
Overige technische lasten eigen
rekening

(provisies) als ook overige kosten
Acquisitiekosten zijn kosten die betrekking hebben op het sluiten van
verzekeringsovereenkomsten. Zij bestaan uit variabele kosten in verband met het
afsluiten of vernieuwen van deze overeenkomsten, maar ook salariskosten van
loondienstagenten. Acquisitiekosten kunnen bestaan uit zowel provisies
(aanbrengprovisie) als overige kosten (bijvoorbeeld: reclamekosten, kosten medisch
onderzoek potentiële polishouders).
Acquisitiekosten kunnen worden geactiveerd voor zover zij kunnen worden
terugverdiend uit toekomstige premie- of provisie inkomsten. Afschrijving geschiedt in
overeenstemming met de terugverdienperiode.
De onder zowel provisies (doorlopende provisies) als overige kosten opgenomen
beheerskosten, zoals Personeelskosten, Afschrijving bedrijfsmiddelen en Overige
beheerskosten

Idem

Idem

Idem
De door de verzekeraar van zijn herverzekeraars ontvangen commissie en winstdeling
Beheerskosten en rentelasten die verband houden met beleggingen
Negatieve duurzame bijzondere waardeveranderingen (“impairments”) in de
beleggingen
De gerealiseerde negatieve waardeveranderingen bij verkoop van beleggingen. Dit is
het verschil tussen de opbrengstwaarde en de geamortiseerde kostprijs van de verkochte
beleggingen. Bij beleggingen gewaardeerd op marktwaarde betekent dit dat (een
gedeelte van) de niet gerealiseerde waardemutatie wordt gerealiseerd en zal daarom een
overheveling tussen de herwaarderingsreserve en de winst en verliesrekening
plaatsvinden
Totaal beleggingslasten
De negatieve ongerealiseerde waardeveranderingen van via de winst- en verliesrekening
herwaardeerbare activa en passiva. Naast de herwaardering van de nog in het bezit
zijnde portefeuille wordt hier ook de terugboeking van de in het verleden geboekte
herwaardering van in het boekjaar verkochte stukken verantwoord. Het bij deze
verkoop gerealiseerde resultaat ten opzichte van de geamortiseerde kostprijs wordt in de
kolom Gerealiseerde waardeverandering verantwoord

Idem
Idem
Idem
Idem

Idem
Idem

Idem
Deze post kan de aan andere vennootschappen overgedragen waarden van
pensioenvoorzieningen omvatten.

Aan niet-technische rekening
toegerekende opbrengst uit
beleggingen
Resultaat technische rekening
levensverzekering
Toegerekende opbrengst uit
beleggingen overgeboekt van
technische rekening

Andere baten

Andere lasten
Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening voor belastingen
Belastingen resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening
Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening na belastingen
Buitengewone baten (BW2.9)
Buitengewone lasten (BW2.9)
Belastingen buitengewoon resultaat
(BW2.9)
Buitengewoon resultaat na
belastingen (BW2.9)
Resultaat na belasting activiteiten
voor verkoop (IFRS)
Minderheidsbelang ( alleen voor
groepsrapportage)
Netto resultaat

Idem
Bijvoorbeeld toe te rekenen aan het eigen vermogen
Resultaat van het voor eigen rekening en risico uitgeoefende levensverzekeringsbedrijf
uit de gewone bedrijfsuitoefening

Idem
Idem

Op deze regel wordt de netto opbrengst beleggingen gerapporteerd die niet wordt
toegerekend aan de technische rekening
Hieronder onder meer te verantwoorden opbrengsten uit vergoedingen, provisies en
commissies uit bemiddelings- en adviesactiviteiten. Deze worden verantwoord in de
periode waarin de diensten zijn verleend.
Hieronder onder meer te verantwoorden kosten verband houdend met vergoedingen,
provisies en commissies uit bemiddelings- en adviesactiviteiten. Deze worden
verantwoord in de periode waarin de diensten zijn verleend.

Idem

Idem

Idem
Totaal resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Idem
Belastingen over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Idem
Totaal resultaat na belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening
Baten die niet voortvloeien uit de gewone uitoefening van het levensverzekeringsbedrijf
Lasten die niet voortvloeien uit de gewone uitoefening van het
levensverzekeringsbedrijf

Idem
Idem
Idem

Belasting over het resultaat dat niet voortvloeit uit de gewone bedrijfsuitoefening
Idem
Resultaat na belasting dat niet voortvloeit uit de gewone bedrijfsuitoefening
Hieronder wordt verstaan het netto resultaat van een bedrijfsactiviteit die niet duurzaam
wordt voortgezet. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar RJ 345 van de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
Hier vermelden het aan het aan aandeelhouders van een minderheidsbelang toe te
rekenen resultaat

Idem

Idem
Idem

