Univé Het Groene Hart

Toelichting bij cijfers 2019:
Hierbij presenteren wij u de cijfers van 2019 van Coöperatie Univé Het Groene
Hart te Delft. Het uiteindelijke geconsolideerde resultaat bedraagt € 984.872,=
(voor belasting). De inkomsten worden gerealiseerd door de verschillende
dochtermaatschappijen. Een korte opsomming volgt hieronder:

Univé Het Groene Hart Brandverzekeraar NV
Met een winst van € 459.233,= (voor belasting)
over 2019 zijn we zeer tevreden.
Ondanks een groot tekort aan medewerkers
bij Commercie is de premie ruim boven begroting gestegen. De schadelast was ondanks twee
grotere brandschades conform verwachting.
Daar en tegen stegen de kosten, mede door
investering in de acceptatieafdeling.
In overleg met Commercie zullen we in 2020
veel aandacht besteden aan het voeren van
acties om bestaande klanten zonder Brandverzekering adviseren deze bij Univé af te
sluiten.

Univé Het Groene Hart Bemiddeling B.V.
Met een positief resultaat voor belasting van
€ 924.450,= (voor belasting) presteert Univé
Zuid-Holland Bemiddeling uitstekend.
Door de ingevoerde premieverhogingen van
Univé Schade N.V. bij autoverzekeringen en
ook de bromfietsverzekeringen verminderde in
deze categorien het aantal verzekerden maar

de verhoogde premie en het aantrekken van
nieuwe klanten gaven hier wel een forse stijging
in de provisie-inkomsten door bemiddeling voor
verzekeringen bij Univé Schade.

Toelichting verwachtingen 2020
Boekjaar 2020 zal in teken staan van de implementatie van de fusie met Univé Leksprong.
In de gepresenteerde cijfers over 2018 en
2019 betreft niet de optelling van beide organisaties en zijn dus nog zonder die van Univé
Leksprong.
Impact onzekerheden Coronavirus en
maatregelen
Uiteraard zullen de gevolgen van de wereldwijde verspreiding van het Coronavirus ook voor
Univé wezenlijke impact hebben op de ontwikkelingen binnen ons bedrijf in het jaar 2020.
Gezien het deels verplichte karakter van de
verzekeringen die wij aan onze klanten aanbieden denken wij dat de impact van de Corona
crisis op onze premie- en provisie-inkomsten
beperkt zal zijn.
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Wij verwachten wel dat een aantal van onze
klanten door de impact van het Coronavirus
mogelijk al dan niet tijdelijk niet in staat zullen
zijn om aan al hun betalingsverplichtingen te
kunnen voldoen. We verwachten dat dit een beperkt deel van onze klanten zal raken. Wij zullen
binnen onze mogelijkheden al datgene doen
om deze klanten ook in deze voor hen moeilijke
periode zo goed als mogelijk bij te staan.
Vanaf maart 2020 zijn de beurskoersen wereldwijd , vooral als gevolg van de uitbraak van het
Coronavirus, fors gedaald. De ontwikkelingen
op de financiële markten zijn onzeker en zullen
naar verwachting over heel 2020 een negatieve
impact hebben op het financiële resultaat en de
financiële positie van Univé Zuid-Holland.
Univé Het Groene Hart heeft een aanvullende
risicoanalyse naar de mogelijke kwalitatieve en
kwantitatieve effecten van de uitbraak van het
Coronavirus voor ons na het afkondigen van de
overheidsmaatregelen uitgevoerd. Daarbij is
specifiek aandacht besteed aan de verwachte
ontwikkeling van de verzekeringsportefeuille,
de aanwezige liquiditeiten, de solvabiliteit en de
ontwikkelingen op de financiële markten.
Univé Het Groene Hart is dankzij haar zeer
sterke liquiditeitspositie en kapitalisatie prima
in staat om substantiële schokken goed op te
vangen.
Raad van Bestuur, 29 mei 2020
Drs. D.Teijgeler RRM, voorzitter
mr.B.Hansen, lid
Drs. M.M.L.F. Frijns RC, EMFC, lid
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Geconsolideerde Balans per 31 december 2019
(na verwerking van de voorgestelde winstverdeling)		
2019

2018

€

€

Immateriële vaste activa

53.526

78.854

Terreinen en gebouwen

2.939.998

2.909.998

Beleggingen

15.037.161

14.433.803

Vorderingen

5.113.505

4.951.735

Overige activa

6.190.994

4.388.075

91.849

95.528

29.427.033

26.857.993

16.361.649

15.272.202

Technische voorzieningen

3.060.036

3.003.601

Overige voorzieningen

1.430.372

1.323.173

Schulden

1.479.158

1.364.231

Overlopende passiva

7.095.818

5.894.786

29.427.033

26.857.993

Activa

Overlopende activa

Passiva
Eigen vermogen
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Resultaten over 2019			

		
2019

2018

€

€

Premie

11.133.804

10.668.592

Herverzekeringspremie

-1.071.683

-989.216

Premie inkomen

10.062.121

9.679.376

Schaden

-4.521.036

-4.935.712

647.859

203.637

-3.873.177

-4.732.075

6.188.944

4.947.301

Vergoeding bemiddeling

-2.434.809

-2.334.097

Kosten verzekeringsactiviteiten

-3.317.872

-2.932.242

41.212

34.747

Overige baten/lasten

-63.550

-2.954

Resultaat Verzekeren voor belasting

413.925

-287.245

Provisie Bemiddeling

8.701.627

8.261.835

Provisie Bemiddeling Brandverzekeraar

2.434.809

2.334.097

11.136.436

10.595.932

-10.438.773

-9.671.036

Overige baten/lasten

226.787

-142.050

Resultaat Bemiddelen voor belasting

924.450

782.846

-14.677.555

-13.253.142

Kosten Verzekeren

3.317.872

2.932.242

Kosten Bemiddelen

10.438.773

9.671.036

-920.910

-649.864

Opbrengst overige beleggingen

763.523

272.924

Afwaardering kantoor- en beleggingspanden

104.893

22.391

-301.009

39.871

567.407

335.186

Resultaat voor belasting

984.872

180.923

Vennootschapsbelasting

-209.689

48.329

775.183

229.252

Activa

Aandeel herverzekering
Schadelast

Brutoresultaat uit verzekeren

Opbrengst Beleggingen

Totaal provisie uit Bemiddelen
Kosten Bemiddelingsactiviteiten

Bedrijfskosten

Overige kosten Coöperatie

Overige baten en lasten

Resultaat na belasting

