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9. Actuariële analyse 
9.1 Actuariële analyse van het resultaat 
De actuariële analyse van het saldo van de baten en lasten luidt als volgt: 
 

 
 
9.2 Uitkomsten van de solvabiliteitstoets 
Met de inwerkingtreding van het nieuwe FTK is ook de berekeningssystematiek voor de 
vaststelling van het ‘vereist eigen vermogen’  (VEV) gewijzigd. Het uitgangspunt in zowel het oude 
FTK als het nieuwe FTK is om de VEV zodanig te bepalen dat met een zekerheid van 97,5% wordt 
voorkomen dat een pensioenfonds binnen één jaar minder vermogen heeft dan zijn 
pensioenverplichtingen. Met andere woorden, de kans dat het pensioenfonds zich één jaar later in 
een situatie van onderdekking bevindt, is kleiner dan of gelijk aan 2,5%. 
 
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.   

2015 2014
€ €

Premieresultaat
Premiebijdragen werkgever 5.256 5.922
Premiebijdragen werknemers en derden 1.273 1.170
Pensioenopbouw in het jaar -5.973 -5.317
Dekking toekomstige uitvoeringskosten -122 -104
Premies inzake risico herverzekering -530 -361
Risicokoopsommen overlijden en AO -593 -320
Totaal premieresultaat -689 990

Beleggingresultaat
Beleggingsresultaten conform Staat van baten en lasten -787 28.667
Rentetoevoeging VPV op basis van 1-jaarsrente -304 -507
Rentetoevoeging (per saldo) spaarregeling 0 -682
Wijziging rentetermijnstructuur (RTS) -10.611 -29.116
Totaal beleggingsresultaat -11.702 -1.638

Resultaat uit kanssystemen
Resultaat op sterfte/arbeidsongeschiktheid voor herverzek. 587 318
Overig resultaat op mutaties -29 202
Totaal resultaat uit kanssystemen 558 520

Overig resultaat
Verwerking aanpassingsmechanisme -1.436 0
Verhoging opslag toekomstige uitvoeringskosten -1.806 550
Wijziging tariefstelling risicopremie 71 0
Resultaat op kosten -29 -71
Resultaat op waardeoverdrachten 26 129
Wijziging overige actuariële uitgangspunten 0 40
Overgang prognosetafel 2012-2062 0 -88
Uit hoofde van uitkeringen / Overige lasten 16 49
Totaal overig resultaat -3.158 609

Saldo Staat van baten en lasten -14.991 481
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Vanaf 2014 dient enkel de waarde op basis van de strategische mix genomen te worden. 

Het feitelijke eigen vermogen van SPE bedraagt ultimo 2015 negatief € 1.866k. 
Ultimo 2014 was nog sprake van een positief saldo van € 13.125k. 

Strategische beleggingsmix 

De vereiste solvabiliteit bedraagt ultimo 2015 € 27.585k (2014 € 18.001k). 

De vereiste dekkingsgraad ultimo 2015 bedraagt 114,8% (2014 110,6%). De oorzaak van deze 
stijging is mede ingegeven door de invoering van het nFTK. 

Dit betekent dat SPE ultimo 2015 een reservetekort heeft van € 29.451k oftewel 15,8%. Ultimo 
2014 € 4.876k oftewel 2,9%.  
 
9.3 Kostendekkende premie 
De kostendekkende premie met dempingmechanisme bedraagt voor het boekjaar 2015  
€ 5.748k (2014 € 6.239k). De daling komt bijna geheel voor rekening van het wegvallen van de 
Raad van Bestuur regeling. Ook het maximeren van het pensioengevend salaris speelt een rol.  
 

 
 

 

  

Feitelijk tov Feitelijk tov Feitelijk tov Feitelijk tov
premie RTS pr.gedempt premie RTS pr.gedempt

€ € € €
Feitelijke premie
Werkgeversbijdrage 5.256 5.922
Werknemersbijdrage 1.273 1.166
Ontvangen van derden 0 4
Totaal feitelijke premie 6.529 6.529 7.092 7.092

Kostendekkende premie
Actuarieel benodigd voor nieuwe aanspraken en 
risicopremies voor risico fonds 5.677 4.197 5.031 4.643
In premie begrepen bedrag voor directe kosten 555 555 602 602
In premie begrepen bedrag voor toekomstige kosten 122 88 104 96
Premies risicoherverzekering 530 530 361 361
Vrijval kosten -76 -76 -81 -81
Benodigde solvabiliteitsopslag 614 454 670 618

Totaal kostendekkende premie 7.422 5.748 6.687 6.239

Verschil feitelijke versus kostendekkende premie -893 781 405 853

De componenten waaruit de feitelijke premie bestaat zijn:

Actuarieel benodigd voor nieuwe aanspraken en 
risicopremies voor risico fonds 4.727 5.004
Opslag uitvoeringskosten 567 617
Solvabiliteitsopslag 454 618
Premiemarge 781 853

6.529 7.092

20142015




