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10. Actuariële analyse 

10.1 Actuariële analyse van het saldo van baten en lasten 
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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 bedraagt ultimo 2019 positief € 2.821k (2018: negatief € 1.791k). 

De vereiste solvabiliteit bedraagt ultimo 2019 € 30.124k (2018: € 26.527k). De vereiste 
dekkingsgraad ultimo 2019 bedraagt 111,9% (2018: 112,4%). Dit betekent dat SPE ultimo 2019 
een reservetekort heeft van € 27.303k oftewel 10,8% van de technische voorzieningen.  
Ultimo 2018 € 28.318k oftewel 13,2%.  

De vereiste dekkingsgraad is met 111,9% 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%) 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 
te bereiken. Gezien het feit dat er vanaf 1 januari 2020 geen instroom meer is van premie is dit 
streven losgelaten.  

Staat van

baten en Beleggings Premie Kanssyst. Kosten Overige Waarde Uitkeringen Overige

lasten opbr. oorzaken ov. mutaties

Premiebijdrage 8.122 8.122

Beleggingsresultaten 41.503 41.503

49.625 41.503 8.122 0 0 0 0 0 0

Pensioenuitkeringen -4.840 -4.840 -4.840

Pensioenuitvoeringskosten -605 -605 0

Pensioenopbouw -8.747 -8.658 -111 22 22

Rentetoevoeging 510 510 0

Onttr. voor pensioenuitk. & kosten 4.901 -499 665 4.735 4.735

Wijziging marktrente -36.413 -36.413 0

Wijzigingen uhv overdr.rechten 318 318 318

Overige wijzigingen 459 438 21 21

-38.972 -35.903 -9.157 438 554 5.096 318 4.757 21

Saldo herverzekering -328 -620 222 70 70

Saldo overdracht van rechten -268 -268 -268

Saldo van baten en lasten 4.612 5.600 -1.655 660 -51 58 50 -13 21

Actuariele analyse saldi uit hoofde van Overige oorzaken
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10.4 Kostendekkende premie en premiedekkingsgraad 

De kostendekkende premie met dempingmechanisme bedraagt voor het boekjaar 2019 € 7.901k 
(2018: € 7.595k). 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 2018 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. 
De feitelijke premie is in 2019 hoger dan de gedempte kostendekkende premie. 
 

  


