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10. Actuariële analyse 

10.1 Actuariële analyse van het saldo van baten en lasten 

 

De post Overige mutaties bestaat uit de bijdrage van de vennootschap inzake de kosten van € 
387k. Daarnaast is eenmalige bijdrage toegezegd door de vennootschap in het kader van de 
collectieve waardeoverdracht van € 2.100k. Dit bedrag is opgebouwd uit de door de 
vennootschap overgenomen verplichting in het kader van zieke deelnemers €205k, met als 
gevolg een vrijval van de voorziening zieken, en de toegekende bijdrage door de vennootschap 
in het kader van de collectieve waardeoverdracht € 1.895k, verantwoord als onderdeel van de 
overige mutaties, totaal € 2.488k. Hierin is ook het resultaat uit hoofde van waardeoverdrachten 
ad min € 9k en het saldo uit hoofde van uitkeringen ad € 10k opgenomen.  
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10.2 Aansluiting actuarieel resultaat met Staat van baten en lasten 

 

 

10.3 Uitkomsten van de solvabiliteitstoets 

De toezichthouder, DNB, heeft een gestandaardiseerde methode vastgesteld om te toetsen of er 
voldoende eigen vermogen aanwezig is: de standaardtoets. De standaardtoets meet voor een 
aantal risicofactoren het mogelijke (negatieve) effect (in euro’s) op het eigen vermogen. Omdat de 
resultaten van de standaardtoets afhankelijk zijn van marktomstandigheden en het risicoprofiel van 
de aanwezige beleggingen, fluctueren ze in de loop van de tijd.  

Het feitelijke eigen vermogen (exclusief bestemmingsreserve) bedraagt ultimo 2020 positief  
€ 6.487k (2019: € 2.821k). 

De vereiste solvabiliteit bedraagt ultimo 2020 € 31.056k (2019: € 30.124k). De vereiste 
dekkingsgraad ultimo 2020 bedraagt 111,3% (2019: 111,9%). Dit betekent dat SPE ultimo 2020 
een reservetekort heeft van € 24.569k oftewel 8,9% van de technische voorzieningen.  
Ultimo 2019 € 27.303k oftewel 10,8%.  

De vereiste dekkingsgraad is met 111,3% lager dan strategisch de bedoeling is. Deze zou rond de 
115% moeten liggen. Dit komt doordat de maatregelen rond de renteafdekking (van 50% naar 
60%) in 2018 wel al zijn doorgevoerd. De op basis van de ALM-studie voorgestelde spreiding van 
de aandelenportefeuille zou de komende jaren gefaseerd worden doorgevoerd.  

 
Het streven op langere termijn was om met de jaarlijks te ontvangen pensioenpremie 1/3 per soort 
aandelen te bereiken. Gezien het feit dat er vanaf 1 januari 2020 geen instroom meer is van 
premie is dit streven losgelaten.  


