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9. Actuariële analyse 

9.1 Actuariële analyse van het saldo van baten en lasten 

 
 
9.2 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 bedraagt ultimo 2017 € 6.548k (2016: negatief € 3.273k). 

De vereiste solvabiliteit bedraagt ultimo 2017 € 30.812k (2016: € 30.417k). De vereiste 
dekkingsgraad ultimo 2017 bedraagt 115,0% (2016: 114,9%). Dit betekent dat SPE ultimo 2017 
een reservetekort heeft van € 24.264k oftewel 11,8% van de technische voorzieningen. Ultimo 
2016 € 33.690k oftewel 16,5%.   

2017 2016

€ €

Premieresultaat

Premiebijdragen werkgever en werknemers 7.209 6.737

Pensioenopbouw in het jaar -7.871 -6.705

Dekking lopende kosten in het jaar -410 -410

Premies inzake risico herverzekering -493 -501

Overige 3 -54

Totaal premieresultaat -1.562 -933

Beleggingresultaat

Beleggingsresultaten conform Staat van baten en lasten 8.134 14.732

Rentetoevoeging 340 -94

Wijziging rentetermijnstructuur (RTS) 2.786 -17.889

Totaal beleggingsresultaat 11.260 -3.251

Resultaat uit kanssystemen

Dotatie VPV uit hoofde van sterfte/arbeidsongeschiktheid -476 -34

Uitkeringen uit herverzekering 1.055 235

Overig resultaat op mutaties 7 146

Totaal resultaat uit kanssystemen 586 347

Resultaat op kosten

Dekking uit premie 410 410

Onttrekking uit VPV voor pensioenuitvoeringskosten 135 129

Pensioenuitvoeringskosten in het jaar -574 -543

Totaal resultaat op kosten -29 -4

Overig resultaat

Overgang naar nieuwe correctiefactoren 0 2.825

Overgang prognosetafel AG 2016 0 -581

Premievrijstelling opbouw arbeidsongeschikte deelnemers -392 0

Overige baten en lasten -42 190

Totaal overig resultaat -434 2.434

Saldo Staat van baten en lasten 9.821 -1.407
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9.3 Kostendekkende premie en premiedekkingsgraad 

De kostendekkende premie met dempingmechanisme bedraagt voor het boekjaar 2017 € 7.143k 
(2016: € 6.862k). De samenstelling van kostendekkende premie op basis van de 
rentetermijnstructuur en op basis van de gedempte disconteringsvoet is als volgt: 

 
 

De kostendekkende premie gebaseerd op de rentetermijnstructuur is gevoelig voor 
renteveranderingen. Hierdoor ontstaan fluctuaties in deze kostendekkende premie van jaar op jaar. 
Het is toegestaan om af te wijken van de rentetermijnstructuur als rekenrente bij de vaststelling 
van de feitelijk te ontvangen premie. SPE heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en 
hanteert voor de vaststelling van de gedempte premie, net als in 2016 een disconteringsvoet van 
2,15% Bij de vaststelling van deze disconteringsvoet is uitgegaan van het verwachte toekomstige 
beleggingsrendement op basis van de rekenregels die uit de Pensioenwet volgen. 
 
 

  

Feitelijk tov Feitelijk tov Feitelijk tov Feitelijk tov

premie RTS pr.gedempt premie RTS pr.gedempt

€ €

Feitelijke premie 7.209 7.209 6.737 6.737

Kostendekkende premie

Actuarieel benodigd voor nieuwe aanspraken en 

risicopremies voor risico fonds 7.101 3.601 6.155 3.460

In premie begrepen bedrag voor directe kosten 574 574 543 543

In premie begrepen bedrag voor toekomstige kosten 229 190 195 180

Premies risicoherverzekering 493 493 501 501

Vrijval kosten -135 -135 -129 -129

Premies bestemd voor voorwaardelijke toeslagverlening. 1.855 1.768

Benodigde solvabiliteitsopslag 1.092 565 940 539

Totaal kostendekkende premie 9.354 7.143 8.205 6.862

Verschil feitelijke versus kostendekkende premie -2.145 66 -1.468 -125

Premiedekkingsgraad

Premie beschikbaar voor inkoop 

Actuarieel benodigd voor inkoop

Premiedekkingsgraad

6.770

7.823

87%

6.323

6.851

92%

20162017


