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De middelen
beheren

Uvac-rivier (Servië)

Water is een essentiële hulpbron, een echte natuurlijke
rijkdom. Beschikbaar in overvloed of ontbrekend, afhankelijk
van de regio of de periode. Om het te gebruiken moet je het
niet alleen respecteren, maar ook in goede banen leiden.
De mens ontwikkelt daarom methodes en infrastructuur
om water te gebruiken voor uiteenlopende behoeften:
voor eigen consumptie, om energie te produceren, om
zich te verplaatsen en allerlei goederen te vervoeren,
voor ontspanning en welzijn, landbouw en industrie, om
branden te blussen,...
Water is onmisbaar voor alle levende wezens en alle activiteiten die de mens ontwikkeld heeft. Het is verstandig
om regelmatig de status ervan op te volgen en er voor te
zorgen dat het nooit uitgeput raakt.
Met haar activiteiten helpt Integrale haar aangeslotenen
om goed om te springen met hun financiële middelen.
Om ze te optimaliseren met het oog op een comfortabel
gebruik tijdens hun pensioen. Daarom ontwikkelt Integrale
modellen en oplossingen om deze middelen te kanaliseren,
te benutten en ter beschikking te stellen tijdens de volledige
levenscyclus van haar aangeslotenen.
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Meer informatie vindt u op: www.integrale2017.be/nl
Deze website is volledig gewijd aan onze jaarresultaten.
Om dit document vlotter te kunnen lezen, worden de belangrijkste technische termen uitgelegd in een
woordenlijst achteraan in dit verslag.
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De middelen
kanaliseren
2017 stond volledig in het teken van middelen.
Meer bepaald de middelen die we opgebouwd
hebben voor onze leden in de vorm van pensioenen spaarreserves en de middelen waaruit
Integrale is gaan putten om onze uitdagingen te
overwinnen en onze doelstellingen te behalen in
een steeds meer eisende prudentiële omgeving.
Met een positief resultaat van € 24,7 miljoen, alle
verzekeringstakken samen en vóór toewijzingen,
heeft Integrale besloten een winstdeelname toe te
kennen. Hierdoor bedraagt het nettorendement ten
minste 2 % voor het segment Integrale en 1,75 % voor
het segment CertiFlex.

Hydraulisch station (Srinakarin - Thailand)
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Zulke prestaties komen voort uit een voortdurend
vertrouwen in de activiteiten van Integrale. Het niveau
van het recurrent incasso blijft verder toenemen met
een uitgebreid producten- en dienstenaanbod. Deze
prestaties zijn niet alleen het resultaat van beleggingsbeslissingen die zich meer en meer richten naar
vastgoed en de doorgedreven kennis van ons groeiend

Bericht van het
Directiecomité
Voor het Directiecomité,
DIEGO AQUILINA
Voorzitter

personeelsbestand, maar ook van de
voortdurende beheersing van onze
algemene kosten die tot de laagste
van de markt behoren.
Bovenop deze resultaten, waar we fier
op kunnen zijn, is de versterking van
onze middelen zonder twijfel een grote
stap voorwaarts met het oog op de
komende jaren. Om rekening te houden
met de vereisten van de Nationale
Bank van België (NBB), de prudentiële
toezichthouder van de verzekeringssector, heeft Integrale in december
2017 beslist om haar eigen vermogen te
versterken met een kapitaalverhoging
van € 165,6 miljoen. Deze kapitaalverhoging werd volledig onderschreven
door onze voornaamste aandeelhouder,
N e t h y s n v. D e z e
eerste kapitaalverhoging werd gevolgd
d o o r e e n t we e d e
van € 15 miljo e n
in mei 2018. Deze
werd volledig onderschreven door Apicil

Prévoyance. Deze operaties gebeurden
na een risicoanalyse en de uitwerking
van verschillende scenario’s.
Door deze aanzienlijke inbreng van
eigen vermogen is Integrale vrijgesteld
van de aanleg van een bijkomende
knipperlichtvoorziening. Het nieuwe
beschikbare eigen vermogen van
Integrale onder het raamwerk van
Solvency II bedraagt hierdoor meer
dan 600 miljoen euro. De Solvency
II-ratio benadert de 150 %.
Samen met alle leden van ons Directiecomité bedanken we onze twee
aandeelhouders die ingestemd hebben
met de versterking van de financiële
middelen van Integrale om te voldoen
aan de prudentiële
normen. Het Directiecomité wenst eveneens
alle medewerkers van
Integrale en de leden
van onze Raad van
Bestuur te bedanken
die hun inspanningen

Resultaten
waar we
fier op
kunnen zijn

verdubbeld hebben om deze kaap te
ronden.
Twee bestuurders, de heren Philippe
Delaunois en Georges Sels, hebben
de Raad van Bestuur in 2017 verlaten.
Ze hebben jarenlang met toewijding
hun vaardigheden, hun bedrijfskennis
en hun sociaal netwerk ingezet voor
Integrale. We danken hen van harte
voor hun motivatie, de kwaliteit van
hun bijdrage en voor alle inspanningen
die ze geleverd hebben gedurende de
uitoefening van hun mandaat.
Tenslotte bedankt het Directiecomité
al onze oude en nieuwe aangeslotenen
voor het vertrouwen dat ze in ons
stellen. Integrale doet alles om dat
zo te houden.
De pagina van 2017 is gekeerd. We
richten ons nu op 2018 en de toekomst
waarin we een bijzondere aandacht
zullen blijven besteden aan de noden
van onze klanten en ons aanbod van
oplossingen zullen bijstellen met oog
voor innovatie en prestaties.
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Reserves
opbouwen
Het belangrijkste
ingrediënt van ons
succes: onze klanten
Integrale is dé specialist in België in het verzekeren
van aanvullende pensioenen. Meer dan 5.600 ondernemingen en 157.000 aangeslotenen hebben ons hun
vertrouwen gegeven.
Integrale is eveneens pionier in de organisatie van
sectorale pensioenstelsels en heeft in deze materie
een solide ervaring opgebouwd. Zij biedt bovendien
specifieke diensten aan voor pensioenfondsen en
een groeiend aantal producten in tak 21 en 23 voor
particulieren.

Emosson-meer (Chamonix - Frankrijk)
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De activiteiten
van Integrale

Bedrijven

Groepsverzekering (Tak 21 & 23)
/ /Groepsverzekering met
vaste bijdragen
/ /Basisplan
/ /Cafetariaplan
/ /Bonusplan
/ /Groepsverzekering met
vaste prestaties
/ /Groepsverzekering cash balance
Diensten
/ /Actuariële diensten
/ /Compliance
/ /Interne audit
/ /Boekhouding & Verslaggeving
/ /Asset & Liability Management
/ /Risicobeheer
Specifieke oplossingen
/ /Individuele pensioentoezeggingen voor zelfstandigen
/ /Onthaalstructuur
/ /Financieringsfonds
/ /Stelsel van werkloosheid
met bedrijfstoeslag
/ /Plannen voor expats
/ /Sociale plannen

Sectoren

Als pionier beheert Integrale de
aanvullende pensioenplannen van
meerdere sectoren en subsectoren
Paritair Comité 209:
Metaalfabrikatennijverheid
Paritair Comité 140.05:
Verhuisondernemingen
Paritair Comité 102.09:
Steengroeven
Paritair Comité 220:
Voedingsindustrie
Paritair Comité 302:
Horeca
Paritair Comité 301.05:
Haven van Zeebrugge

Particulieren

Tak 21 met rendementsgarantie
In kapitaal
CertiFlex 8
/ /CertiFlex Pensioen
/ /CertiFlex Fiscaal
/ /Integrale 786 en Integrale 786 Fiscaal
(voor bestaande klanten)
/ /Integrale 785 kapitaal met terugbetaling van de gestorte premies
/ /Integrale 786 gemengd kapitaalplan
//

In lijfrente
Tak 23 zonder rendementsgarantie
/ /Perspective – Immo
Reserveoverdrachten

Integrale | Jaarverslag 2017
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Tak 23 ?
Een tak 23-product is een individueel levensverzekeringscontract zonder rendements- en
kapitaalsgarantie. Een tak 23-contract bestaat uit
een belegging in één of meerdere interne fondsen.
U koopt delen, ‘rekeneenheden’ genaamd, van één
of meerdere fondsen waaraan uw tak 23-levensverzekering gelinkt is. De belangrijkste voordelen:
een potentieel hoger rendement op lange termijn,
flexibiliteit inzake opnames en stortingen, mogelijkheid tot successieplanning, geen roerende
voorheffing, geen taks op effectenrekeningen en
een interessante fiscaliteit.

Integrale Insurance
Services
Ons filiaal IIServices heeft in 2017 haar ISAE 3402,
type II-certificering hernieuwd. Dit filiaal blijft haar
expertise aanbieden aan bedrijven en pensioenfondsen: compliance, audit, verslaggeving waarvoor
een actuariële berekening van het type ‘IAS-19’
vereist is om het risico van onderfinanciering van
een pensioenplan te berekenen, rekening houdend
met de rendementsgarantie van de werkgever of
de sociale akkoorden,…

Meer informatie vindt
u op onze nieuwe
website:
www.integrale.be
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De activiteiten van Integrale

Waarin wij verschillen:
de klant staat centraal
Integrale is gespecialiseerd in het aanbieden van levensverzekeringen die werken volgens de principes van het Koninklijk
Besluit van 14 november 2003 (voormalig Koninklijk Besluit
van 14 mei 1969, beter gekend als ‘KB69’). Dit omvat:

een concurrentieel
rendement dankzij
het beleid van
kostenbeperking en
herverdeling van de
winsten, na opbouw van
de verplichte wettelijke
reserves en financiering
van de solvabiliteit;

//

deelname van vertegenwoordigers van
leden-ondernemingen
en aangeslotenen
aan het beheer van de
onderneming (vzw VLI)
met oog voor billijkheid
en solidariteit.

//

Hilde Van Sompel
Algemeen Stedelijk Ziekenhuis - HRM
‘Sedert 2009 werken we samen met
Integrale voor het beheer van de groepsverzekeringsplannen van al onze contractuele
werknemers. Het gaat om 1.200 personen.
Wat we waarderen in deze lange relatie,
is de kennis van de specialisten van
Integrale. Niet alleen hebben ze een zeer
grondige kennis van de wetgeving ter
zake, maar bovendien reageren ze snel
op onze vragen. Indien nodig kunnen
we op hen rekenen, bijvoorbeeld bij de
communicatie van specifieke informatie
aan onze medewerkers of bij het ondersteunen van bepaalde beslissingen.
Integrale stond bovendien aan onze zijde
in moeilijke momenten. Bovendien is
er voor ons niets veranderd sedert hun
statuutwijziging. We zijn erg tevreden
over het werk van de ons toegewezen
beheerder en zijn team.’

Integrale waakt in het bijzonder over de kwaliteit van haar
dienstverlening, oplossingen op maat, rechtstreeks contact
en duidelijke en transparante communicatie.
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Hoogte winnen
“Hoogte winnen” kenmerkte 2017 nog het
meest. Zowel in prestaties, investeringen, strategische keuzes als vaardigheden werd alles
in het werk gesteld om resultaten te bereiken
die overeenstemmen met de verwachtingen
van onze klanten en aangeslotenen.
1. Prestaties verzekerd!
2. Integrale groeit
3. Evolutie van de portefeuille tussen 2016 en 2017
4. Vastgoed blijft een robuuste sector
5. Perspective – Immo: nieuw en vernieuwend
6. Eendracht maakt macht
7. Analyse van de risico’s en strategie
8. Volledig compliant
Scheepslift (Strepy-Thieu - België)
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Prestaties verzekerd!
Gunstig was de economische context niet echt, maar
toch kan Integrale weer goede prestaties voorleggen.
Met een positief resultaat van € 24,7 miljoen vóór
toewijzing, heeft Integrale beslist om een winstdeelname toe te kennen, die een nettorendement van
minimum 2 % mogelijk maakt voor de contracten
buiten CertiFlex.

€ 24,7

€ 189,8
miljoen

Incasso
miljoen

Algemeen positief
resultaat
Integrale | Jaarverslag 2017
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0,45

Technische
voorzieningen

Ratio van de
algemene onkosten
ten opzichte
van de activa

€ 3,3
miljard

3,16

2,00

%

3,16 %

3,32 %

3,63 %

4,12 %

4,55 %

5,07 %

Evolutie van het gemiddeld nettorendement voor de aangeslotenen

2017

5 jaar

10 jaar

15 jaar

20 jaar

25 jaar

Markante feiten 2017

%

Minimum
nettorendement

Gemiddeld gewogen
nettorendement

12

%

Integrale groeit

Annick Wautelet,
de nieuwe HR-Manager van Integrale
sedert 2018, getuigt van het dynamisme
van het personeel van Integrale:

Integrale groeit nog steeds. In 2017 kwamen er op tal van
afdelingen in totaal vijftien medewerkers bij: commercieel,
beheer, juridisch, compliance, risicobeheer, boekhouding
en human resources. Integrale blijft gehecht aan haar
familiale sfeer, waarin verschillende generaties zij-aan-zij
kennis verbinden met dynamisme en stabiliteit met
vernieuwing. 27 % van de medewerkers werkt al meer
dan 20 jaar bij Integrale en 33,3 % is jonger dan 30.

“Sedert mijn debuut bij Integrale ben ik onder de
indruk van het dynamisme en de samenhorigheid bij
het personeel. De mensen willen echt samenwerken
en samen mooie dingen verwezenlijken. Zo richtten
de medewerkers een personeelsvereniging op met
een aansluitingsgraad van meer dan 90 %. De personeelsleden van Integrale zetten zich er actief voor
in, bijvoorbeeld door elk jaar mee te doen aan de
actie ‘Viva for Life’, door solidariteitsinitiatieven te
financieren, voor het goede doel te lopen (990 km
in 2017), of gewoon samen met hun gezinnen te
barbecueën. Zelf wil ik graag een personeelsbeleid
voeren dicht bij het terrein. Om mijn eigen steentje
bij te dragen, zal ik werken aan de ontwikkeling
van HR-beleidsvormen en instrumenten die echt
toegesneden zijn op het personeel van Integrale
en die voortdurend verbeterd worden.”

118: 2015
124: 2016
139: 2017

Voortdurende steun voor maatschappelijk verantwoorde projecten
In 2017 heeft Integrale haar steun
aan verschillende maatschappelijke projecten verder gezet. Zo
bleef ze trouw aan het FEED-project (Fonds Entrepreneurial pour
Enfants Défavorisés), dat werkt aan
bewustmaking en fondsen inzamelt
voor liefdadigheidsinstellingen

in België. Integrale werkte mee
aan een afterwork voor de vzw
Banglaboost om de levensomstandigheden in de sloppenwijken
van Mymensingh te verbeteren.
De verzekeraar financierde een
waterdicht en stevig huis dat
bestand is tegen overstromingen,

stormen en cyclonen die de regio
geregeld teisteren. Met eindejaar
werd de vereniging Indah gesteund.
Dit project levert bijstand aan lokale
onderwijsinitiatieven en biedt
kinderen wereldwijd bescherming.
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Evolutie van de portefeuille
tussen 2016 en 2017
6,16 %
54,79 %

21,68 %

Verantwoordelijk investeren
betekent voor Integrale rekening
houden met maatschappelijke,
milieu- en governancefactoren in
haar selectieproces. Haar ethisch
charter voorziet onder meer:

2016
12,30 %
5,06 %

selectie van vastgoed beleggingen met een
BREEAM-certificatie (beoordelingsmethode voor de
milieuvriendelijkheid van
gebouwen) of andere certificaten.

//

5,97 %

53,08 %

24,48 %

Principes
van verantwoord
beleggen

2017

53,08 %

selectie van milieuvriendelijke
projecten en projecten die de
maatschappij ondersteunen
(hernieuwbare energie, rust- en
verzorgingstehuizen, serviceresidenties, snelweginfrastructuur,
zuiveringsinstallaties, zonnepaneelvelden, …).

//

4,41 %
12,07 %
Obligaties
Kredietfondsen, infrastructuurschuldfondsen en converteerbare obligatiefondsen
EMTN
Vastgoed en Leasings
Liquiditeiten en andere

Behoud van het niveau van de staatsobligaties met een aangepaste
geografische spreiding (België, Italië, Spanje en Frankrijk zonder
bijzondere beschermingsmaatregel).

//

Forse vermindering van de EMTN’s die voornamelijk bestaan uit
een obligatie.

//

Geleidelijke afstoting van de beleggingen in aandelen (beëindiging
voorzien op 30 juni 2018), in combinatie met de aankoop van
gediversifieerde externe fondsen (private schuldfondsen, infrastructuurfondsen en converteerbare obligaties).

//

Uitbreiding, optimalisering en spreiding van de vastgoedportefeuille
(aankoop, verkoop, leasings, leningen).

//
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uitsluiting van sectoren (tabak,
omstreden wapens, kansspelen,
alcohol), bedrijven of staten
die de internationale verdragen
waar België zich bij aansloot,
niet naleven (mensenrechten,
kinderarbeid, …). Integrale is
onder meer lid van het netwerk
“Financité” en beschikt zo over
een zwarte lijst van bedrijven en
staten die een risico inhouden
op het vlak van humanitair,
maatschappelijk, burgerlijk,
milieu- of governancerecht.

//

Vastgoed blijft een robuuste sector

Stodiek: drie gebouwen in Luxemburg
verhuurd aan de Europese Unie

Carolease: gebouw in Brussel
verhuurd aan het bedrijf Athlon

40 sites uitgerust met zonnepanelen

Met de investering van bijna 25 % van
haar activa in vastgoed is Integrale
waarschijnlijk de pensioeninstelling
die in verhouding het meest investeert
in deze activaklasse. In 2017 optimaliseerde Integrale haar beleggingen met
een doorverkoop en twee aankopen op
basis van haar gebruikelijke criteria:
huurovereenkomsten op lange termijn,
geïndexeerde huurprijzen en kwaliteitsvolle huurders (overheid of bedrijven
met faam).

leasingcontracten) en 40 sites met
zonnepanelen voor een productie
gelijk aan 27.342 kWh. Integrale
investeer t ook in
vastgoed met een
sociaal doeleinde. Ze
heeft een deelneming
in Inclusio (vastgoedvennootschap die
kansarme bevolkingsgroepen kwaliteitsvolle
woonruimte aanbiedt voor een
betaalbare prijs en op lange termijn)
en in rusthuizen en serviceresidenties,
met Orpea, Triamant en Vulpia.

Soms investeert Integrale in eigen
naam in het vastgoed dat ze selecteert,
soms in partnerschap met Ogeo
Fund, Ethias, Le Foyer
en Contassur, en met
Luminus en Perpetum
voor zonnepanelen.
Momenteel spitst
Integrale zich toe op
de Benelux, maar ze
sluit geen enkele opportuniteit in het
buitenland uit.

Op 31 december 2017 telde Integrale
meer dan 70 vastgoedprojecten
(huurgebouwen en gebouwen onder

25 % van
haar activa
in vastgoed

Integrale | Jaarverslag 2017
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Perspective – Immo:
nieuw en vernieuwend
Uit het toenemend aantal bedrijven-klanten en aangeslotenen
blijkt het vertrouwen in het professionalisme van Integrale
en in haar vermogen om oplossingen aan te bieden die
afgestemd zijn op nieuwe uitdagingen. Dat is het geval voor
de producten in tak 23.

Nieuwe IPE
Award

Het eerste tak 23-product voor particulieren (levensverzekering zonder rendementsgarantie) werd in 2017 boven
de doopvont gehouden. Het kreeg de naam “Perspective”
om duidelijk te maken dat het mooie perspectieven biedt.
De eerste variant van deze productlijn kreeg natuurlijk
op een innovatieve manier vorm in de vastgoedsector.
Perspective – Immo combineert namelijk niet-beursgenoteerde deelnemingen en leningen die het de particulier
mogelijk maken om in vastgoed te investeren zoals Integrale
(institutionele belegger), zonder de wisselvalligheden van
de financiële markten te moeten ondergaan en zonder de
lasten verbonden aan vastgoedbeheer. In de eerste zes
maanden van zijn bestaan noteerde Perspective – Immo
voor 7 miljoen aan premies en het fonds mikt op 15 tot
20 miljoen per jaar voor de komende jaren. Daarnaast
werden een aantal groepsverzekeringscontracten in tak
23 getekend.
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Nadat het tijdschrift IPE (Investment & Pensions
Europe) aan Integrale in 2014 en 2015 de prijs uitreikte
voor beste Belgische pensioeninstelling, heeft ze
in 2017 de IPE Award in de categorie Real Estate
voor de regio België-Frankrijk gewonnen. De jury
waardeerde de strategische aanpak, de prestatie
en het risicobeheer van de vastgoedportefeuille.
Integrale was ook genomineerd voor de Europese
prijs in dezelfde categorie.

WINNER

Belgium/France

Eendracht maakt macht
+
Integrale heeft altijd al ingezet op partnerschappen.
Zo zijn Amonis, dat zijn vijftigste verjaardag vierde
in 2017, Ogeo Fund, Ethias en MGEN historische
partners waarmee Integrale producten en diensten
uitwerkt. In 2017 werd een nieuwe samenwerking
opgezet met de vzw AFER Europe, die zowat
28.000 aangeslotenen telt. Deze vzw zoekt voor
haar aangeslotenen concurrentiële verzekeringsformules. De eerste samenwerking met Integrale
in het kader van Perspective – Immo is alvast
veelbelovend.

CertiFlex
Het partnerschapsakkoord met
Ethias voor het CertiFlex-product
blijft zijn vruchten afwerpen met
een incasso van bijna € 40 miljoen.
CertiFlex wordt in drie varianten
aangeboden:
CertiFlex-8 (sparen zonder
fiscaal voordeel),

//

CertiFlex Pensioen
(pensioensparen met
fiscaal voordeel) en

//

CertiFlex Fiscaal (langetermijnsparen met
fiscaal voordeel).

//

Onder voorbehoud van de
goedkeuring door de Algemene
Vergadering zal de winstdeling
die voor 2017 wordt toegekend,
een nettorendement van minimum
1,75 % mogelijk maken.
Met een huidige gewaarborgde
rentevoet van 0,75 %, 1 % instapkosten en 0,18 % beheerskosten
is dit product een van de beste
op de markt.
De activa van CertiFlex worden
afzonderlijk beheerd in de rekeningen
van Integrale.

1,3 %

1,7 %

4,7 %

3,9 %

31,6 %

56,8 %

Staatsobligaties
Bedrijfsobligaties
EMTN
Aandelen
Vastgoed
Liquiditeiten

Integrale | Jaarverslag 2017
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Risico-analyse en strategie
Own Risk & Solvency Assessment (ORSA) is het intern evaluatieproces van risico’s en solvabiliteit. Het is de
hoeksteen van alle beslissingen die Integrale neemt.

Strategie en
risicobereidheid

Stress tests en
scenario’s

Identificatie van
de risico’s

Risicobeheer
Verband met de
strategie

Risicometing

Monitoring en
verslaggeving

Deze evaluatie omvat minstens
volgende elementen:
de algemene solvabiliteitsbehoefte op basis van het specifieke
risicoprofiel, de algemene risicotolerantielimieten en de strategie van
de onderneming die goedgekeurd
werden door de Raad van Bestuur
en het Directiecomité;

//

de voortdurende naleving van de
vastgelegde kapitaalvereisten en
van de vereisten voor de technische
voorzieningen;

//

de mate waarin het risicoprofiel
van de onderneming afwijkt van de
hypothesen waarop de solvabiliteitskapitaalvereiste gebaseerd is.

//
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Na de wijziging van de juridische
vorm van gemeenschappelijke kas
in naamloze vennootschap heeft
het Directiecomité een aangepaste
strategie en nieuwe limieten voor
de risicobereidheid en -tolerantie
voorbereid. Deze werden in
2017 voorgelegd aan en goedgekeurd
door de Raad van Bestuur op basis
van de opmerkingen van het Risicobeheercomité.
Zo werden in het licht van het laatste
ORSA-rapport de drie belangrijkste
risico’s onderstreept van de elf
grote ondernemingsrisico’s: een
spreadverhoging, een rentevoetdaling e n onvoldoe nde eige n
Solvency II-middelen. Om een strategie

uit te stippelen die met deze risico’s
rekening houdt, werden een aantal
financiële en strategische stress
tests uitgevoerd om de situatie van
Integrale te beoordelen volgens
verschillende ongunstige scenario’s.
Een van de conclusies uit deze
tests was de nood aan meer eigen
vermogen. Daarom heeft de Raad van
Bestuur in december 2017 beslist
om het kapitaal te verhogen om een
solvabiliteitsratio te bereiken van om
en bij de 150 %.

Volledig compliant
Onder de impuls van Europa en België evolueert de wetgeving en komen er bepalingen bij om de consument te
beschermen en te strijden tegen het witwassen van kapitaal.
GDPR
Bescherming van
de persoonsgegevens
DB2P / Sigedis
Gegevensbank van
de “Aanvullende
pensioenen”

AML
Anti-witwassen

Belgische bepalingen
Aanvullende pensioenen
en verzekeringen

Klanten
PRIIP’s
KID - Productinformatie

Integrale zit op schema voor de
uitvoering van al deze bepalingen.
De essentiële informatiedocumenten
(KID - Key Information Document)
werden in 2017 door Europa afgewerkt
voor de betrokken producten. Dat
geldt ook voor de procedures en de
te doorlopen vragenlijsten om een
gedegen inzicht in de klantenprofielen

Fatca & CRS
Belastingontduiking

AssurMIFID
Afstemming producten /
consumentenprofiel

te krijgen alvorens overeenkomsten af
te sluiten. Integrale heeft specifieke
software ontwikkeld om te controleren
op het witwassen van kapitaal. Verder
werd een data protection officer
aangesteld en werden voorzieningen
ingevoerd om belastingontduiking te
voorkomen.

Bovendien heeft Integrale haar
algemene en specifieke voorwaarden
geactualiseerd om te voldoen aan
de Belgische wet op de aanvullende
pensioenen. Tevens werd de gegevensbank Sigedis verder aangevuld.

Communicatie ondersteunt
Transparant communiceren, de
eigen klanten kennen, zeker zijn dat
ze goed op de hoogte zijn en al hun
vragen beantwoorden…
Communicatie is een volwaardige
beheertool voor de kwaliteit van de
relaties met de klanten.

In 2017 heeft Integrale samen met het
bureau Loyens & Loeff een Integrale
Academy-sessie georganiseerd over
de bonusplannen. Daarnaast heeft
Integrale haar klantenvademecum
geactualiseerd en naar haar klanten
gestuurd. Dit vademecum legt de
administratieve werking van een
pensioenplan uit. Verder gingen heel

wat inspanningen naar de grondige
herwerking van de website die in
de loop van 2018 onthuld wordt.
En bedrijven maken steeds meer
gebruik van de online beheertool
‘Integrally yours’ voor een vlotter
beheer van hun pensioenplannen.
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Vlot door de
bochten
Wat mogen we in de
toekomst verwachten?
Verruiming van het aanbod
Risicobeheer blijft voor Integrale een prioriteit, maar
er zal meer aandacht kunnen gaan naar de uitbouw
van nieuwe activiteiten.
Na Integrale Perspective – Immo staan nog andere
tak 23-producten in de steigers:
Integrale Perspective – Test-Aankoop is bijna klaar.
Dit product is opgebouwd uit een portefeuille die
samengesteld is uit beleggingsfondsen die door
specialisten van de Belgische consumentenvereniging geselecteerd worden.

//

Tegen het einde van het jaar is de ontwikkeling
gepland van een tak 23-product dat gebaseerd is
op EMTN’s. Een product dat meer opbrengt, maar

//

Binnenhaven (Münster - Duitsland)
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Toekomstperspectieven

dat gekoppeld is aan de evolutie
van onderliggende beursindexen
(bijvoorbeeld EuroStoxx50).
De uitbreiding van het aanbod
in tak 23-groepsverzekeringen
staat eveneens in 2018 op het
programma.

//

Nieuwe wetgeving
Op prudentieel vlak zullen wij de
grootste aandacht hebben voor de
invoering van het nieuwe en herziene
KB69. Hierbij wordt rekening gehouden
met de effecten van Solvency II
op de werking van de activiteiten
van Integrale. Daarnaast treedt de
GDPR-richtlijn (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) in voege op
25 mei 2018. Deze nieuwe wetgeving
zal gevolgd worden door AssurMiFID
2 in 2019, een versie van de Europese
MiFID-richtlijn toegepast op de verzekeringssector en dit keer rekening
houdend met de tweede pijler. Integrale
betreurt in dat opzicht dat België
overweegt om de mogelijkheid af te
wijzen dat klanten hun verzekeraars

kunnen ontslaan van de verantwoordelijkheid om een AssurMiFID-test af
te leggen (“execution only”) terwijl de
richtlijn zelf dit wel toestond.

Integrale in het buitenland speuren
naar opportuniteiten die aan haar
selectiecriteria voldoen, met name
in Luxemburg.

Naar verluidt zal de Belgische
r e g e r i n g i n 2 0 18 e v e n e e n s
de fiscale aftrekbaarheid van de
80 %-regel herzien.

Een nieuwe website

Hoewel het eenheidsstatuut tussen
arbeiders en bedienden pas in
2025 van kracht wordt, zal Integrale
er proactief op toezien om haar
klanten te begeleiden bij dit harmoniseringsproces.

Integrale blijft evolueren inzake
communicatie met onder meer een
nieuwe website die meer interactiviteit biedt en een groter lees- en
surfgemak.

Tot slot zal Integrale zich voorbereiden
op de herziening van de huidige IFRS
9 en IFRS 17-boekhoudnormen.

Uitbreiding van het vastgoedpark
Dat Integrale goed is in vastgoed
hoeft geen betoog meer. Hoewel
haar beleggingen momenteel voornamelijk in België gelegen zijn, blijft
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Toezicht houden
op de maneuvers
Integrale evolueert in een wereld waar prudentiële regels
belangrijk zijn en onder het toezicht van de Nationale
Bank van België (NBB) en de Financial Services and
Markets Authority (FSMA).
Om in deze omgeving activiteiten te ontplooien, is een
goede corporate governance belangrijk.
I. Raad van Bestuur en gespecialiseerde Comités
II. Directiecomité
III. Drie verdedigingslijnen
IV. Externe audit - Erkende Commissaris

Sleepboot begeleidt containerschip
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Deugdelijk
bestuur

De bestuursorganen van Integrale werden onderverdeeld in drie niveaus. Hun opdracht, hun verantwoordelijkheden
en hun werking werden vastgelegd in een helder bestuursmemorandum.
Raad van Bestuur en gespecialiseerde comités
Raad van Bestuur
Bezoldigings- en
Benoemingscomité

Risicobeheercomité

Auditcomité

Directiecomité
Voorzitter en
Algemeen
Directeur (CEO)

Adjunct-Algemeen Directeur

Financieel en HR
Directeur (CFO)

Directeur
Juridische en
Fiscale Zaken

Development
en Communication Director

Chief Risk
Officer (CRO)

1ste verdedigingslinie

2de verdedigingslinie

3de verdedigingslinie

Dagelijks beheer van de operaties

Toezicht en omkadering van de risico’s

Objectieve en onafhankelijke controle

Interne Controle

Intern
Controlecomité

Interne Audit

Beleggingscomité

Actuariële functie

Externe Audit

Drie verdedigingslinies

Risicobeheer
Compliance

Integrale | Jaarverslag 2017

23

I. De Raad van Bestuur en
de gespecialiseerde comités
De Raad van Bestuur

Samenstelling van de Raad van Bestuur op 31/12/2017

De Raad van Bestuur bestaat uit vier
categorieën bestuurders die benoemd
zijn voor een periode van drie jaar.

François-Xavier de Donnea
Marc Bolland

Voorzitter
Bestuurder

Categorie
Aandeelhouders
Aandeelhouders

Pol Heyse
Emmanuel Lejeune
Pierre Meyers
Sylvianne Provoost
Hervé Valkeners
Frédéric Vandeschoor
Jacques Tison

Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder

Aandeelhouders
Aandeelhouders
Aandeelhouders
Aandeelhouders
Aandeelhouders
Aandeelhouders
Aandeelhouders

Etienne De Loose
Thomas Di Panfilo
Francis Lefevre
Georges Sels

Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder

VLI
VLI
VLI
VLI

Michel De Wolf
Marcel Savoye

Bestuurder
Bestuurder

Onafhankelijk
Onafhankelijk

Diego Aquilina

Uitvoerend
Bestuurder (CEO)
Uitvoerend
Bestuurder (CFO)
Uitvoerend
Bestuurder (CRO)

Directiecomité

De Raad van Bestuur staat in voor:
het uitstippelen van de
algemene strategie;

//

het risicobeleid
(technisch beheer);

//

het toezicht op de activiteiten.

//

Samenstelling van het
aandeelhouderschap op
31/12/2017

(Ontslagnemend op 28/02/2018)

(Ontslagnemend op 31/12/2017)

5%

Patrice Beaupain
40 %

Valérie Wattelet
55 %

Directiecomité
Directiecomité

In 2017 lag de gemiddelde deelnemingsgraad aan de vergaderingen van de Raad van
Bestuur op 83,75 %.

//

Nethys
Ogeo Fund
Apicil Prévoyance, Patronale Life en
de vzw VLI

//

François-Xavier de Donnea,
Voorzitter
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//

Diego Aquilina,
CEO

//

Patrice Beaupain,
CFO

//

Valérie Wattelet,
CRO

Het Bezoldigings- en Benoemingscomité
Het Bezoldigings- en Benoemingscomité adviseert de
Raad van Bestuur zodanig dat de stimuli die uit het
bezoldigingsbeleid voortvloeien niet zouden aanzetten tot
het nemen van buitensporige risico’s in de onderneming
of tot gedrag dat andere belangen nastreeft dan die
van de onderneming en haar betrokken partijen. Het
Bezoldigings- en Benoemingscomité:
bepaalt de lonen van de leden
van het Directiecomité,

//

keurt het globale loonbudget en
het sociaal beleid goed.

//

Samenstelling op 31/12/2017
Pol Heyse
Voorzitter
Pierre Meyers
Bestuurder
Marcel Savoye
Onafhankelijk bestuurder
In 2017 lag de gemiddelde deelnemingsgraad voor de vergaderingen van het Bezoldigings- en Benoemingscomité op 100 %.

//

Het Risicobeheercomité

//

In 2017 lag de gemiddelde deelnemingsgraad voor de vergaderingen van het Risicobeheercomité op 100 %.

//

Het Auditcomité
Het Auditcomité houdt toezicht op het opstellen van
de financiële verslaggeving en de kwaliteit ervan, met
inbegrip van de geconsolideerde rekeningen. Het bekijkt
de efficiëntie van de interne controlemechanismen en
van de onafhankelijke controlefuncties (Risicobeheer
en Compliance). Het volgt de activiteiten van de interne
audit op.
Samenstelling op 31/12/2017
Pierre Meyers
Voorzitter
Michel De Wolf
Onafhankelijk bestuurder
Marcel Savoye
Onafhankelijk bestuurder
In 2017 lag de gemiddelde deelnemingsgraad voor de
vergaderingen van het Auditcomité op 95,83 %.

//

Het Risicobeheercomité adviseert de Raad van Bestuur
over de strategie en het risicobeheer, zowel voor het
heden als de toekomst. Het assisteert de Raad van
Bestuur bij de uitoefening van zijn controlefunctie op de
uitvoering van deze strategie door het Directiecomité.

Meer over het deugdelijk
bestuur van Integrale is
te vinden in hoofdstuk
B van het SFCR-verslag, Solvency and
Financial Conditions
Report, het inhoudelijke
Solvency II-verslag dat
voor het grote publiek
de solvabiliteit en de
financiële situatie belicht.
Dit verslag is beschikbaar
op eenvoudig verzoek
op het e-mailadres:
info@integrale.be.

Samenstelling op 31/12/2017
Jacques Tison
Voorzitter (sedert februari 2017)
Michel De Wolf
Onafhankelijk bestuurder
Francis Lefevre
Bestuurder
Hervé Valkeners
Bestuurder

Pol Heyse,
Voorzitter van het
Bezoldigings- en
Benoemingscomité

//

Pierre Meyers,
Voorzitter van het Auditcomité

//

Jacques Tison,
Voorzitter van het
Risicobeheercomité
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In naam van de leden
en aangeslotenen
Integrale heeft haar omvorming naar naamloze vennootschap aangekondigd als een ontwikkeling in een context
van voortdurende evolutie. Tegelijkertijd heeft ze haar
kernwaarden behouden. Deze verbintenis heeft ze
geconcretiseerd met de vereniging VLI (Vereniging
van de Leden van Integrale) die vertegenwoordigers
van werkgevers en aangeslotenen samenbrengt.
VLI verdedigt en vertegenwoordigt de belangen van
de leden-ondernemingen en aangeslotenen en stelt
bestuurders aan in de Raad van Bestuur. Deze vertegenwoordiging van de belangen van onze leden en
klanten in de bestuursorganen vindt haar oorsprong
in de rijke geschiedenis van Integrale.
Francis Lefevre
Bestuurder die de bedrijven vertegenwoordigt in de
vzw VLI
“De rol van bestuurder is niet veranderd na de omvorming
van Integrale. Net zoals voordien moet er ijverig,
voorzichtig, integer, onafhankelijk en te goeder trouw
gehandeld worden om de belangen van Integrale en
haar aangeslotenen naar best vermogen te behartigen.
Persoonlijk vertegenwoordig ik de werkgevers in de
Raad van Bestuur van VLI. Ik ben een van de vier
bestuurders die VLI vertegenwoordigen in de Raad
van Bestuur van Integrale. Mijn opdracht is dus niet
veranderd. In VLI debatteren we over de stelling die
de vzw wenst in te nemen in de Raad van Bestuur van
Integrale. Ik handel hier naar en op basis van alle andere
elementen waarvan ik tijdens de debatten kennis heb
genomen. Het is juist en realistisch dat het ‘gewicht’
van deze stem verminderd is, rekening houdend met
de invloed in het huidige aandeelhouderschap, maar
ik kan me niet herinneren dat we het afgelopen jaar
hebben moeten stemmen. Zo groot is de transparantie
en eensgezindheid binnen de Raad over de strategie en
de waarden die ons drijven. De ervaringen van afgelopen
jaar hebben aangetoond dat de waarden van Integrale
dezelfde gebleven zijn, zelfs met de beperkingen die
de regulator oplegt. De prioriteit blijft het rendement
en de dienstverlening voor de aangeslotenen.”

Van links naar rechts: Philippe Delfosse, Adjunct-Algemeen Directeur, Actuaris
Fabian de Bilderling, Development Director and External Communication
Diego Aquilina, Algemeen Directeur, Voorzitter van het Directiecomité
Valérie Wattelet, Chief Risk Officer
Patrice Beaupain, Financieel en Human Resources Directeur
Luc Gaspard, Directeur Juridische en Fiscale Zaken
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Philippe Bervoets
Bestuurder die de aangeslotenen vertegenwoordigt in
de vzw VLI
‘Dat de voormalige bestuurders van Integrale na de
transitie naar een naamloze vennootschap vertegenwoordigd blijven in de Raad van Bestuur, is een belangrijke
verworvenheid. Dat dit bovendien gebeurt via de paritair
samengestelde vzw VLI, draagt zeker bij tot het behoud
van het vertrouwen dat aangeslotenen, leden-ondernemingen en werkgevers in Integrale stellen.
De VLI wordt – met deskundige ondersteuning van de
directie – grondig geïnformeerd over alle belangrijke
dossiers en ontwikkelingen. Dit geeft ons de kans om
de inbreng van onze vertegenwoordigers in de Raad van
Bestuur goed voor te bereiden. Meer leden rekruteren
bij de aangeslotenen en hen nog beter betrekken bij de
werking van VLI vormen twee belangrijke aandachtspunten.
Momenteel kan ik me nog niet vanuit persoonlijke
ervaringen uitspreken over het functioneren van de huidige
Raad van Bestuur van Integrale. Mijn bestuursmandaat
is pas onlangs gestart. Wel constateer ik dat tot nog toe
en ondanks de hogere eisen van de toezichthouder, het
belang van de aangeslotenen in het huidige beleid van
Integrale een centrale plaats krijgt.’

II. Het Directiecomité
Het Directiecomité buigt zich niet over het algemeen
beleid of alle handelingen die wettelijk voorbehouden
zijn aan de Raad van Bestuur. Het Directiecomité is wel
verantwoordelijk voor:
//
het concrete beheer van de activiteiten van de
vennootschap,
//
de toepassing van het risicobeheersysteem,
//
de invoering van een organisatorische en operationele structuur.

III. Drie
verdedigingslinies
Het Beleggingscomité
Het Beleggingscomité waakt erover
dat de grenzen gerespecteerd worden
die de Raad van Bestuur gedefinieerd
heeft inzake strategische verdeling
zoals vastgelegd in de beleggingsregels. Het comité stelt indicatoren
op die toelaten om de invloed van de
financiële strategie te evalueren op
basis van de gestelde objectieven en
het volgt er regelmatig de evolutie van
op. Het comité evalueert elke nieuwe
investering op basis van vastgelegde
criteria en bereidt de boordtabellen
en verslagen voor die aan de comités
worden voorgelegd.

De actuariële functie
Naast de opdrachten voor de
berekening van de technische voorzieningen op basis van het Solvency
II-stelsel is de actuariële functie belast
met de controle van correctheid van
de berekeningen en het niveau van
de technische voorzieningen zoals
weergegeven in de jaarrekeningen. Ze
brengt ook advies uit over toepassing
van de gemaakte afspraken inzake
herverzekering, helpt bij het invoeren
van het risicobeheersysteem en
adviseert over het winstdeelnamebeleid.

Het risicobeheer

Het Beleggingscomité is samengesteld
uit de leden van het Directiecomité en
de beheerder van de beleggingsportefeuille. Het comité wordt voorgezeten
door een lid van het Directiecomité
en komt minstens 12 keer per jaar
samen, waaronder twee vergaderingen in aanwezigheid van externe
deskundigen.

De functie “Risicobeheer” waakt erover
dat alle belangrijke risico’s van de
ondermening gedetecteerd, gemeten,
beheerd en correct aangegeven
worden. Ze neemt actief deel aan de
ontwikkeling van de risicobeheerstrategie en alle bestuursbeslissingen
die een belangrijke invloed hebben
op de risico’s. Deze functie kan een
globaal overzicht geven van alle
risico’s waaraan de onderneming is
blootgesteld.

Het Intern Controlecomité

De functie Compliance

Het Directiecomité is verantwoordelijk
voor de organisatie en voor de goede
werking van de interne controle van
Integrale.

De functie “Compliance” is belast
met het toezicht op de naleving van
de wetten en/of reglementeringen
inzake integriteit en gedrag van
verzekeraars door het personeel en
de bestuurders.

Het vertrouwt de periodieke opvolging
van deze controle toe aan het Intern
Controlecomité dat er zich van
vergewist dat de onderneming zich
schikt naar de regelgeving in verband
met de interne controle, en neemt
kennis van de gepaste maatregelen
die genomen werden.
Het Intern Controlecomité bestaat
uit vertegenwoordigers van alle
activiteiten van de vennootschap.

specifieke aanbevelingen mee om de
controle in ruime zin te verbeteren.
De interne audit voert zijn werkzaamheden uit volgens de deontologische
code van het Instituut van Interne
Auditoren, de internationale normen
voor de professionele uitoefening
van de interne audit en de adviezen
en omzendbrieven van de controleautoriteit.
Hij hangt af van het Auditcomité, maakt
er de besluiten van de uitgevoerde
opdrachten aan over en houdt het
Auditcomité op de hoogte van de
vorderingen van de lopende opdrachten.

IV. Externe
audit - Erkende
Commissaris
De wetgeving over de verzekeringssector verplicht de aanduiding van een
Erkende Commissaris die bovenop
zijn algemene opdracht regelmatig
verslag uitbrengt aan het Auditcomité
en de NBB over de financiële situatie
en het bedrijfsbeheer.
De Commissaris erkend door de NBB
is PwC Bedrijfsrevisoren bcbva, vertegenwoordigd door Isabelle Rasmont.

Interne audit
De interne audit beoordeelt onafhankelijk en doorlopend de verschillende
activiteiten van de organisatie om zich
ervan te vergewissen dat de bestaande
processen voor het risicobeheer,
het deugdelijk bestuur en de interne
controle adequaat worden toegepast.
De interne audit deelt desgevallend
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De doseringen
controleren

Laboratoriumanalyse

Beheersverslag
en Verslag
van de
Commissaris
1. Evolutie van de
zaken, situatie van de
vennootschap, belangrijkste
risico’s en resultaten
1.1. Financiële context

jaar van 0,53 % naar 0,64 % en zelfs over
1 % in januari 2017.
De staatsrentevoeten van de meeste
landen liepen iets terug in dit klimaat
van algemene verbetering, te beginnen
met de Franse staatsleningen (OAT’s)
die profiteerden van het Macron-effect.
Maar dat geldt ook voor de Italiaanse
rentevoeten die lichtjes daalden. De
Spaanse rentevoeten kenden, gezien
de context, in het laatste halfjaar van
2017 echter een lichte volatiliteit om op
het einde van het jaar terug op het niveau
te komen van januari 2017.

Voor het boekjaar 2017 zijn de prestaties
van de meeste grote activaklassen
positief, soms zelfs aanzienlijk. Enkel
de prestatie in de monetaire elementen
is negatief. Het niveau van de markten
is zwakker dan ooit.

Deze prestaties zijn te verklaren door
bijzonder gunstige omgevingsfactoren,
zoals de economische groei, bedrijfswinsten die de goede kant opgaan en blijvend
lage rentevoeten. In deze omstandigheden
zijn er weinig alternatieven interessanter
dan de aandelen.

In 2017 gaan de aandelen met 6,50 %
vooruit in Europa (EuroStoxx50). Tegelijk
stegen de rentevoeten op lange termijn
weer licht in bepaalde landen (Duitsland,
België). Zo ging de OLO-rentevoet op tien

Vanuit economisch standpunt lijkt
2018 dezelfde lijn te volgen als 2017.
Dat wil zeggen: een stevige, synchrone
groei met weinig schommelingen. In de
eurozone draait de groei momenteel rond
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2,5 %. In deze omstandigheden zou er in
2018 een einde moeten komen aan de
massale ondersteuning van de Centrale
Banken, die stilaan hun accomoderende
politiek zullen terugschroeven.
De financiële en economische omstandigheden blijven zeer gunstig, ook al beginnen
een aantal activa overgewaardeerd te
worden (krediet, Amerikaanse aandelen).

1.2. Belangrijke gebeurtenissen in 2017
Na de invoering van Solvency II in 2016 werd
2017 gekenmerkt door de voorbereiding
en de toepassing van nieuwe wetgeving
om de consument te beschermen en het
witwassen van geld te bestrijden.
Om te voldoen aan de PRIIP’s verordening
moesten tegen 1 januari 2018 nieuwe
reglementaire infofiches opgemaakt
worden voor een aantal van onze verzekeringsproducten voor particulieren. Deze
fiches worden Key Information Documents
(KID) genoemd. Deze documenten zijn
beschikbaar op onze website en worden
overgemaakt aan elke particulier die op
deze producten intekent.

De nieuwe wetgeving over de gegevensbescherming (GDPR voor General Data
Protection Regulation) treedt in voege op
25 mei 2018 en vraagt veel voorbereiding.
Met dit vooruitzicht werd in de zomer
van 2017 een Data Protection Officer
aangesteld zoals de nieuwe regelgeving
voorschrijft.
Tot slot zijn ook de vereisten verstrengd
om het witwassen van geld tegen te gaan
sedert de betreffende wet op 18 september
2017 in voege is getreden.
In deze steeds sterker gereglementeerde
context lanceert Integrale haar allereerste
tak 23-product voor particulieren.
De naam ‘Perspective’ werd gekozen
om duidelijk te maken dat er op aantrekkelijke rendementen gemikt wordt in
een economische omgeving van lage
rentevoeten.
De eerste versie is volledig toegespitst op
vastgoed. Hierin heeft Integrale 40 jaar
ervaring opgebouwd. Deze ervaring
werd in 2017 trouwens beloond met de
IPE Awards Real Estate voor België en
Frankrijk. Particulieren kunnen sedert
28 juni 2017 intekenen op dit product.
Dit product onderscheidt zich van andere
omdat het op termijn niet langer samengesteld zal zijn uit beursgenoteerde
vastgoedvennootschappen en het dus
minder volatiel zal zijn dan de financiële
markten.
Integrale heeft haar tak 23-aanbod in
groepsverzekeringen uitgebreid, vooral
in de individuele pensioentoezeggingen.
Een nieuw partnerschap!

2017 bood Integrale de kans om een
partnerschap aan te gaan met de vzw
AFER Europe (28.000 aangeslotenen).
Deze vzw huldigt dezelfde basiswaarden
als Integrale: algemene kostenbeheersing, toekenning van een concurrentieel
rendement, kwaliteitsvolle dienstverlening,
transparantie en deelname van de leden
of aangesloten aan het beheer.

1.3. Personeel
Het personeelsbestand van Integrale
evolueert volgens het aanwervingsplan
dat aan verschillende doelstellingen
beantwoordt: inspelen op de werklast
die voortdurend stijgt, de invoering van
Solvency II verderzetten, de bedrijfscontinuïteit waarborgen, rekening houdend met
de leeftijdspiramide, een kwaliteitsvolle
dienstverlening behouden en een strikte
beheersing van de algemene kosten.

Eind 2017 telde Integrale gemiddeld
109 medewerkers, of 100,1 voltijdse
equivalenten.

opvolgen waaraan verzekeringsondernemingen blootgesteld zijn of kunnen
worden.

Voor de groep Integrale en haar Belgische
filialen is het aantal medewerkers tussen
eind 2016 en eind 2017 gestegen van
124 naar 139 en dit gebeurde in een
moeilijke aanwervingscontext. De personeelstoename omvatte alle afdelingen:
commercieel, beheer, juridisch, compliance,
risicobeheer, boekhouding en human
resources met de aanwerving van een
nieuwe HR-manager.

Het risicobeheersysteem bestrijkt volgende
gebieden:

1.4. Risicobeheer
Volgens de omzendbrief NBB_2016_31 over
de “prudentiële verwachtingen van de
Nationale Bank van België inzake het
governancesysteem voor de verzekerings- en herverzekeringssector”, helpt
de functie ‘Risicobeheer’ de Raad van
Bestuur, het Directiecomité en de andere
functies om het risicobeheersysteem
efficiënt toe te passen.
Het risicobeheersysteem omvat:
1. een duidelijk omschreven risicobeheerstrategie die strookt met de algemene
bedrijfsstrategie. De doelstellingen en
de grondbeginselen van die strategie, de
goedgekeurde risicotolerantielimieten en
de verdeling van de verantwoordelijkheden
over alle activiteiten van de onderneming
zijn schriftelijk vastgelegd;
2. een duidelijk omschreven procedure
voor het besluitvormingsproces;
3. schriftelijk vastgelegde beleidslijnen
die de materiële risico’s waaraan de
onderneming is blootgesteld effectief
omschrijven en indelen per categorie en
die voor elke risicocategorie de goedgekeurde risicotolerantielimieten vermelden.
Deze beleidslijnen implementeren de
risicostrategie van de onderneming,
voorzien controlemechanismen en houden
rekening met de aard, de reikwijdte en de
tijdshorizon van de bedrijfsactiviteiten en
de daaraan verbonden risico’s;
4. rapporteringsprocedures en -processen
garanderen dat de informatie over de
materiële risico’s waaraan de onderneming
is blootgesteld en de doeltreffendheid van
het risicobeheersysteem actief worden
gecontroleerd en geanalyseerd. Indien
nodig zullen passende wijzigingen in het
systeem worden aangebracht.
Het einddoel van dit systeem: de risico’s
identificeren, beoordelen, beheren en

1. het aangaan van verzekeringstechnische
verplichtingen en reservevorming;
2. activa – en passivabeheer (asset-liability
management, ALM);
3. beleggingen, vooral in afgeleide instrumenten en vergelijkbare verbintenissen;
4. beheer van het liquiditeitsrisico;
5. beheer van het operationele risico;
6. herverzekering en andere risicomatigingstechnieken.
In het kader van haar risicobeheersysteem
beoordeelt de verzekeringsonderneming
haar eigen risico’s en solvabiliteit (“Own
Risk and Solvency Assessment” of “ORSA”).
Deze beoordeling omvat minstens de
volgende elementen:
1. de algemene solvabiliteitsbehoefte,
waarbij rekening gehouden wordt, zowel
met het specifieke risicoprofiel als met
de algemene risicotolerantielimieten en
met de strategie van de onderneming,
goedgekeurd door de Raad van Bestuur
en het Directiecomité;
2. de voortdurende naleving van de
vastgelegde kapitaalvereisten en van de
vereisten voor de technische voorzieningen;
3. de mate waarin het risicoprofiel van de
onderneming afwijkt van de hypothesen
die de solvabiliteitskapitaalvereiste
onderbouwen en die berekend zijn volgens
de standaardformule of volgens een
gedeeltelijk of volledig intern model.
In het ORSA-proces zijn de belangrijkste
twee geïdentificeerde risico’s:
Risico van spreadverhoging: het
risico op een verlies dat voortvloeit
uit een toename van de spreads en
de onmogelijkheid om voldoende
eigen vermogen aan te leggen voor
de solvabiliteit van de onderneming.

//

Risico van rentevoetdalingen: het
risico op een verlies dat voortvloeit
uit een rentevoetdaling en niet in staat
te zijn om voldoende eigen vermogen
aan te leggen voor de solvabiliteit
van de onderneming.

//

Het is eveneens van belang om zowel de
prudentiële overheid als het grote publiek
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correct te informeren over de risico’s.
Deze verslaggeving is kwantitatief (QRT
= Quantitative Reporting Template) en
kwalitatief (RSR en SFCR). Het Regular
Supervisory Report (RSR) is bedoeld
voor de Nationale Bank van België en
het Solvency & Financial Capital Report
(SFCR) is voor het grote publiek bestemd.
Het doel van deze inhoudelijke verslagen
is om toelichting te geven bij de cijferresultaten in de QRT’s.

1.5. Voorstelling en
goedkeuring van de jaarrekeningen op 31 december 2017
1.5.1. Waardering van de activa

De beleggingsportefeuille bedraagt
€ 3.519,55 miljoen met een totale latente
meerwaarde van € 259,64 miljoen.
Waarderingsregels

De Raad van Bestuur, en het Auditcomité
in het bijzonder, waken erover dat de waarderingsregels altijd accuraat, relevant en
betrouwbaar zijn en nageleefd worden.
Daarbij houden ze rekening met de evolutie
van de zaken en de financiële markten.
Obligatieportefeuille

Op 31 december 2017 vertoonde de
obligatieportefeuille een meerwaarde
van € 16,2 miljoen.

EMTN-portefeuille geïndexeerd op
EuroStoxx50

Veel van onze EMTN-producten die op
EuroStoxx50 geïndexeerd zijn, werden
vroegtijdig terugbetaald.
De voorziening voor deze producten,
aangelegd in 2011, werd in 2017, zoals
gepland, teruggenomen ten belope van
€ 3,65 miljoen.
Bedrijfsobligaties

Op het einde van het boekjaar vertoont
deze kapitalisatieportefeuille latente
meerwaarden voor een bedrag van
€ 2,84 miljoen.
Vastgoedportefeuille

In 2017 heeft Integrale verder geïnvesteerd in kwaliteitsvol vastgoed met een
aantrekkelijk rendement. Dit heeft geleid
tot de aankoop van nieuwe vastgoedfilialen die uitgebreider aan bod komen in
een specifiek onderdeel van dit verslag.

Integrale schreef in op verschillende
privéleningen die door Belgische en
Europese bedrijven uitgegeven werden.
Dit gebeurde volgens de criteria en investeringslimieten die de Raad van Bestuur
heeft vastgelegd.

1.5.2. Waardering van de passiva

De beleggingen in dit type obligaties
vertoonden een latente meerwaarde van
bijna € 29,18 miljoen.

Technische voorzieningen

Aandelenportefeuille en andere
deelbewijzen met variabele
inkomsten

Tijdens het boekjaar 2017 werd voor een
bedrag van € 250,89 miljoen belegd in
gemeenschappelijke beleggingsfondsen
die overwegend jaarcoupons uitkeren
(krediet- en infrastructuurfondsen en
converteerbare obligatiefondsen).

Eigen kapitaal

De rubriek eigen kapitaal geeft het
kapitaal weer waarop de aandeelhouders
inschreven bij de overschakeling naar
naamloze vennootschap.
De technische voorzieningen bedragen
€ 3.263,0 miljoen. Hieronder valt niet
alleen € 3.033,5 miljoen aan technische
levensverzekeringsvoorzieningen, een
stijging van 3,8 % tegenover eind 2016,
maar ook een bedrag van € 206,9 miljoen
voor het reservefonds.

1.5.3 Omzet
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Totaal

Vergelijking incasso’s 2017 / 2016

In miljoen €
Groepsverzekering

Werknemers
Zelfstandigen
Sectoren
Brugpensioenen
Financieringsfondsen en
onthaalstructuren

Individueel leven

785 & 786 & Rente & Tak 23
Reserveoverdracht

Via partner Ethias
Totaal

CertiFlex & Rente

Totaal
Totaal

2017
83,6
13,0
26,4
0,6

2016
86,0
11,3
25,7
1,2

5,4

8,5

129,0
15,6
5,3
20,9
39,9
189,8

132,8
14,8
8,5
23,3
71,7
227,7

De omzet van 2017 bedraagt € 189,8 miljoen, een daling van 16,6 % tegenover 2016.

//

In de huidige economische context en met rentevoeten die laag blijven, was de forse daling van de eenmalige premies
verwacht. Deze daling werd vooral opgetekend in de reserveoverdrachten, de dotaties aan de financieringsfondsen en de
onthaalstructuren, in de brugpensioenstelsels en in de sector van de individuele levensverzekeringen met gewaarborgde
rentevoet (CertiFlex, 785, 786 en de renteproducten).

//

De terugkerende premies hielden echter stand op het niveau van vorig jaar, vooral dankzij de sectoren.

//

De aangename verrassingen kwamen van het incasso van de zelfstandigen (+15,5 %) en van het nieuwe tak 23-product
(Perspective – Immo) dat na enkele maanden boven € 7 miljoen uitsteeg.

//

11 %

21 %
CertiFlex & Rentes (Ethias)
Groepsverzekering
Leven individueel

68 %

Eind 2017 vertegenwoordigden de groepsverzekeringen 68 % van de omzet.
De premies van het CertiFlex-product en
van de renteproducten die onze partner
Ethias commercialiseert, vertegenwoordigen
21 % van de totale premies. De premies
van individuele levensverzekeringen van
Integrale vertegenwoordigen 11 %.
Tussen 2016 en 2017 nam het aantal aangeslotenen toe van 152.647 naar 157.064 en
stegen de aangesloten ondernemingen
van 5.476 naar 5.627.
1.5.4. Financiële resultaten

De financiële opbrengsten bedragen
€ 141,12 miljoen, tegenover € 310,26 miljoen
in 2016. De gerealiseerde meerwaarden
op roerende beleggingsactiva die van

nature niet-terugkerend zijn, belopen
€ 22,51 miljoen, tegenover € 124,19 miljoen
in 2016.
De toepassing van de waarderingsregels
heeft in 2017 geleid tot de boeking van
waardecorrecties voor € 2,39 miljoen
(€ 3,22 miljoen in 2016), terwijl er voor
€ 4,81 miljoen corrigerende terugnemingen van aangelegde voorzieningen op
beleggingen werden geboekt (€ 6,38 miljoen
in 2016). De verrichtingen op effecten
met vaste opbrengst en effecten met
variabele opbrengst hebben geleid tot
een minderwaarde van € 0,64 miljoen
(€ 10,92 miljoen in 2016).
Naast deze waardeverminderingen
herinneren we eraan dat het saldo van

de voorziening voor financiële risico’s
€ 1,19 miljoen bedraagt en de Euro
Medium Term Notes (EMTN’s) betreft die
geïndexeerd zijn op EuroStoxx50.
Ter herinnering, artikel 34 sexies §5, lid
1 van het koninklijk besluit van 17 november
1994, gewijzigd op 1 juni 2016 betreffende
de jaarrekening van verzekeringsmaatschappijen, voorziet in de aanleg van
een aanvullende voorziening wanneer de
gewaarborgde rentevoet meer dan 0,1 %
(10 basispunten) boven de gemiddelde
rentevoet over de laatste vijf jaar van
de OLO’s op tien jaar gaat (hierna “spilrentevoet”). Integrale nv werd door de
Nationale Bank van België vrijgesteld om
de bijkomende voorziening aan te leggen
voor boekjaar 2017.
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Het operationeel resultaat over het
boekjaar, alle takken samen, vóór dotatie
van de aan te leggen knipperlichtreserve
en toekenning van een winstdeelname,
bedraagt € 24,66 miljoen.
De Raad van Bestuur zal aan de Algemene
Vergadering voorstellen om voor dit jaar op
de contracten een aanvullend rendement
van 0,40 % toe te kennen voor de contracten
met gewaarborgde rentevoet van 1,60 %,
en van 1,25 % voor de contracten met een
gewaarborgde rentevoet van 0,75 %%.
Dit brengt het rendement voor onze
aangeslotenen op minimaal 2,00 %. Zo
zal Integrale een gewogen gemiddeld
nettorendement van 3,16 % waarborgen
voor de klassieke portefeuille. Voor de
CertiFlex-producten zal een globaal
minimum nettorendement van 1,75 %
worden voorgesteld, na onttrekking van
een bedrag van € 0,43 miljoen aan het
fonds voor toekomstige dotaties.
Het resultaat van de technische levensverzekeringsrekening bedraagt € 21,71 miljoen
na winstdeelname.
De algemene onkostenratio wordt
voortdurend opgevolgd. Voor dit boekjaar
bedraagt de verhouding tussen de beheerskosten (buiten uitzonderlijke elementen
die hoofdzakelijk te wijten waren aan
de bijkomende werkzaamheden voor
Solvency II) en de activa onder beheer
0,40 %. Deze ratio blijft in lijn met onze
doelstelling om de algemene onkosten te
beheersen. De ratio bedraagt 0,45 % als
de uitzonderlijke kosten meegerekend
worden.
Het behoud van deze ratio op dit gunstig
peil is des te belangrijker nu de rentevoeten
historisch laag blijven.
Het balanstotaal bedraagt € 3.692 miljoen
op 31 december 2017, tegenover
€ 3.533 miljoen bij de afsluiting van het
vorige boekjaar.
1.5.5. Situatie Solvency II op
31/12/2017

Op 31/12/2017 ligt de Solvency II-SCRratio boven de 100%.
1.5.6. Goedkeuring van de
rekeningen

De Raad van Bestuur legt de rekeningen
voor aan de Algemene Vergadering:
Het balanstotaal bedraagt
€ 3.691.670.635.

//

Het eigen vermogen (na bestemming)
bedraagt € 160.111.557.

//
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Het reservefonds bedraagt
€ 206.895.605.

4. Activiteiten in onderzoek
en ontwikkeling – voor/ /De technische voorzieningen bedragen
uitzichten en strategische
€ 3.263.030.496, het reservefonds keuzes
//

inbegrepen. Het nettorendement
voor de producten exclusief CertiFlex
bedraagt minimum 2 ,00 % , na
toekenning van een winstverdeling
voor een bedrag van € 2.478.945.
Het nettorendement voor de CertiFlex-producten bedraagt 1,75 %, na
toekenning van een winstdeelname
voor een bedrag van € 782.782.

//

2. Belangrijke gebeurtenissen na de afsluiting van
het boekjaar
Om het eigen vermogen van het bedrijf
te versterken werd een kapitaalverhoging
doorgevoerd op 28 maart 2018. Deze
kapitaalverhoging werd exclusief volbracht
door onze meerderheidsaandeelhouder
Nethys en bedraagt € 165.647.350 waarvan
€ 16.700.000 in natura en € 148.947.350 in
contanten.
Met deze kapitaalverhoging versterken we
onze Solvency II-ratio aanzienlijk. De ratio
zal de risicoappetijt van 135 % die hieraan
verbonden is ruimschoots overtreffen in
de “Risk Appetite Statement”.
Tot op de dag van de afsluiting van de
rekeningen heeft De Raad van Bestuur de
evolutie van de markten op de voet gevolgd
en met deze situatie rekening gehouden. In
het bijzonder heeft de Raad gewaakt over
de afstemming van de waarderingsregels
op de huidige marktsituatie.

3. Omstandigheden die een
invloed kunnen hebben
op de ontwikkeling van de
vennootschap
Een bijkomende kapitaalverhoging in
contanten voor een bedrag van € 15 miljoen
is eveneens voorzien op 7 mei 2018.
Deze kapitaalverhoging zal volledig
onderschreven worden door onze partner
Apicil Prévoyance.
Bovenvermelde kapitaalverhogingen
zullen een belangrijke invloed hebben
op de ontwikkeling van het bedrijf.
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De strategische keuzes blijven gericht op
de grote uitdagingen van de toekomst,
namelijk:
zich schikken naar de nieuwe
wetgeving voor consumentenbescherming en de strijd tegen het
witwassen van geld;

//

de groei van het recurrent incasso
handhaven, en

//

interessante rendementen uit onze
activa blijven halen, aangezien de
rentevoeten op een historisch laag
peil blijven.

//

In deze moeilijke context op de levensverzekeringsmarkt zal een gediversifieerder
tak 23-aanbod onze prioriteit zijn voor de
groepsverzekeringsproducten, zowel in
collectieve als in individuele kapitalisatie
(voor de IPT’s en de zelfstandigen). Na
een eerste productlijn in vastgoed zou
het product Perspective er in 2018 een
tweede productlijn in tak 23 moeten
bijkrijgen, multi-assets dit keer.
Tot slot zal bijzondere aandacht gaan
naar de zelfstandigen nu de regering
maatregelen heeft genomen voor zelfstandigen als natuurlijke personen.
Alle initiatieven die Integrale in onderzoek
en ontwikkeling onderneemt, ondersteunen
deze strategische keuzes.

5. Filialen en deelnemingen
5.1. Integrale Insurance
Services (IIServices) n.v.
Integrale Insurance Services werd opgericht
in maart 2008 in samenwerking met
Ogeo Fund. IIServices stelt zowel aan
Belgische als aan buitenlandse verzekeringsmaatschappijen, evenals aan
pensioeninstellingen uit de publieke
en private sector, een brede waaier van
diensten voor. Het gaat onder meer om
prestaties zoals interne audit, actuariële
diensten en ALM-studies, als aangestelde
actuaris, boekhoudkundige diensten,
financiële reporting en compliance.
Ter herinnering, dit filiaal heeft de ISAE
3402, type 2-certificering gekregen. Dit
bevestigt de grondige kennis en de kwaliteit
van de aangeboden dienstverlening.

De toenemende complexiteit van het beheer
van pensioeninstellingen die voortvloeit
uit de nieuwe wettelijke vereisten en
reglementeringen, heeft IIServices talrijke
gelegenheden geboden om haar kennis
inzake beheer van pensioenverbintenissen
te laten renderen.
De omzet voor 2017 bedraagt € 1.595.334,
tegenover € 1.450.329 in 2016 en
€ 1.439.390 in 2015.
Het balanstotaal bedraagt € 11.800.981 op
3 1 d e c e m b e r 2 0 17, t e g e n o v e r
€ 11.762.081 in 2016.
In 2017 boekte IIServices een verlies van
€ 300.963 over het boekjaar, tegen een
winst van € 390.025 in 2016. De daling
van het resultaat is voornamelijk toe te
schrijven aan de personeelsuitbreiding in
2017 (24,50 VTE op 31 december 2017,
tegen 18,70 VTE op 31 december 2016)
en ook aan een gebrek aan investeringskansen met een vrij laag risico en een
aantrekkelijk rendement.

5.2. Integrale Immo
Management n.v.
Het maatschappelijk doel van Integrale
Immo Management n.v. is het beheer van
de vastgoedportefeuille van Integrale en
de aankoop van vastgoed voor verhuring
en vastgoedleasingverrichtingen.
Het boekjaar 2017 van dit bedrijf
werd afgesloten met een winst van
€ 146.410 tegenover een verlies van
€ 12.977.899,08 voor het boekjaar 2016.
Het hoge verlies over 2016 was het gevolg
van een herfinanciering van de schuld bij
een financiële instelling om voordeel te
doen met de huidige lage rentevoeten.
Aan deze herfinanciering was een wederbeleggingsvergoeding verbonden die een
hoog verlies meebracht over het boekjaar.

5.3. Ariane Building n.v.
De omzet over het jaar 2017 bedraagt
€ 1,88 miljoen, tegenover € 1,18 miljoen
in 2016.
Dit filiaal boekt in 2017 een winst van
€ 8.328.606, tegenover een verlies van
€ 2.277.791 in 2016.
Zijn balanstotaal op 31 december
2017 bedraagt € 35,2 miljoen, tegenover
€ 24,0 miljoen in 2016.
Eind 2017 bedroeg de bezettingsgraad van
het gebouw in bezit van deze vennootschap
86,56 %, tegenover 56,02 % in 2016.

Voordien waardeerde de Raad van Bestuur
van ons filiaal Ariane Building n.v. het
gebouw dat deze vennootschap in bezit
heeft door toepassing van de “discounted
cash-flow” methode.
Tijdens dit boekjaar werd het gebouw
dat Ariane Building n.v. in bezit heeft,
gewaardeerd door een onafhankelijk
expert. Uit deze waardebepaling blijkt
dat de marktwaarde van het gebouw
veel hoger ligt dan zijn boekwaarde.
Rekening houdend met de waardering
van de onafhankelijke expert heeft de
Raad van Bestuur van Ariane Building nv
beslist om een deel van de opgenomen
buitengewone afschrijving te herstellen
omdat ze niet langer gerechtvaardigd is.
Deze aanpassing verklaart grotendeels
de winst van het boekjaar.

5.4. Opgerichte of verworven
filialen in 2017
CAROLEASE 12 b.v.b.a. is een vastgoedvennootschap waarvan Integrale 99,46 %
van de aandelen overnam in maart 2017.
Het saldo van de aandelen is in handen van
Integrale Immo Management. Het bedrag
van de deelneming van Integrale komt
op € 4.334.766,24. Deze vennootschap
bezit een gebouw in Machelen en sloot
een leasingcontract met de n.v. Athlon
Car Lease Belgium die tot juni 2030 loopt.
STODIEK PROPCO I s.r.l., STODIEK PROPCO
II s.r.l. en STODIEK PROPCO III s.r.l., vastgoedvennootschappen naar Luxemburgs
recht die in april 2017 werden verworven en
waarvan 90 % van de aandelen in handen is
van Integrale voor een bedrag van respectievelijk € 4.714.644,12, € 4.197.662,26 en
€ 2.844.387,79. Deze vennootschappen
bezitten kantoorgebouwen aan de route
d’Esch in Luxemburg die verhuurd zijn
aan de Europese Unie.

6. Controlefuncties en
tegengestelde belangen van
de Bestuurders
6.1. Interne controle
Zoals de omzendbrief NBB_2016_31
betreffende de “prudentiële verwachtingen
van de Nationale Bank van België inzake
het governancesysteem voor de verzekerings- en herverzekeringssector” voorschrijft,
beschikt Integrale over een voorziening om
haar activiteiten efficiënt en voorzichtig te
beheren. Over de interne controle die bij
Integrale ingevoerd werd en de efficiënte
werking ervan, worden verslagen opgemaakt

die de Raad van Bestuur goedkeurt en die
naar de Nationale Bank van België worden
gestuurd. Een self-assessment “data
quality” werd uitgevoerd door onze Data
Quality Officer eind 2017 - begin 2018.
Belangrijke inspanningen dienen verder
gezet te worden bij de afronding en de
documentatie van bepaalde gegevensverwerkingsprocessen. Er werd een
actieplan opgesteld dat goedgekeurd
werd door de Raad van Bestuur. De
opvolging van dit actieplan gebeurt door
het Auditcomité.

6.2. Actuariële functie
De omzendbrief NBB_2016_31 betreffende
de “prudentiële verwachtingen van de
Nationale Bank van België inzake het
governancesysteem voor de verzekeringsen herverzekeringssector” voorziet in de
mogelijkheid om de actuariële functie uit
te besteden. Integrale heeft deze keuze
gemaakt en ze besteedde de actuariële
functie uit aan Jan De Roeck van de firma
WillisTowersWatson. Integrale heeft
de CRO aangeduid als bevoorrechte
gesprekspartner van de actuariële functie.

6.3. Compliance
De functie compliance houdt toezicht op de
naleving van de wettelijke en reglementaire
bepalingen inzake integriteit en gedrag
die van toepassing zijn op Integrale. De
regels in kwestie zijn opgenomen in het
compliancecharter en komen overeen met
omzendbrief NBB_2012_14. De controle
van de conformiteit wordt als volgt georganiseerd: vastleggen van de inventaris
van de normen die op haar werkgebied
van toepassing zijn – analyse van deze
normen op basis van het risico – controle
van de bestaande procedures tegenover
de normvereisten – opmaak van eventuele
aanbevelingen en opvolging van hun
invoering, rekening houdend met het
‘comply or explain’ principe – monitoring
en testing – bewustmaking van de personeelsleden voor ‘compliancekwesties’.
Bovendien verwacht de omzendbrief
NBB_2016_31 betreffende de “prudentiële
verwachtingen van de Nationale Bank van
België inzake het governancesysteem voor
de verzekerings- en herverzekeringssector”
dat de compliancefunctie een lijst opmaakt
van alle door de Solvency II-richtlijn vereiste
beleidslijnen. Maar ook van het toezicht
op de naleving via deze beleidslijnen en
de structuur die de Nationale Bank van
België oplegt. Daarnaast ziet de compliancefunctie toe op de samenhang tussen
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de verschillende rapporteringen over het
aandeelhouderschap, de beheerstructuur,
fit & proper, de onverenigbaarheid van
mandaten, kredieten en verzekeringen
voor bedrijfsleiders, onafhankelijke controlefuncties, verloning, belangenconflicten
en uitbesteding.

6.4. Interne audit
De Interne audit beoordeelt onafhankelijk
en voortdurend de activiteiten van de
organisatie om zich te vergewissen van de
gepastheid van de ingevoerde procedures
voor het risicobeheer, het bedrijfsbestuur
en de interne controle. De functie doet,
indien nodig, specifieke aanbevelingen om
de controle in ruime zin te verbeteren. Bij
de uitvoering van haar taken treedt ze op
als derde verdedigingslinie in het beheer
van de operationele risico’s.
Ze leidt de controlewerkzaamheden
overeenkomstig de Gedragscode van het
Instituut van Interne Auditoren, de Internationale normen voor de professionele
beoefening van de interne audit en ook
de adviezen en omzendbrieven die de
controle-autoriteit uitgeeft en met name
de omzendbrief NBB_2016_31 betreffende
de “prudentiële verwachtingen van de
Nationale Bank van België inzake het
governancesysteem voor de verzekerings- en herverzekeringssector” en de
omzendbrief NBB_2015_21 betreffende
de “interne controle en de interne auditfunctie”.
De Interne audit hangt af van het
Auditcomité en brengt verslag uit van de
besluiten van de uitgevoerde opdrachten en
de vorderingen in de lopende opdrachten.
Alle door te lichten activiteiten worden
opgenomen in een meerjarenplan waaruit
de jaarlijks uit te voeren opdrachten geselecteerd worden. Als de omstandigheden
het vereisen, kunnen gerichte bijkomende
opdrachten toegevoegd worden op vraag
van het Auditcomité, het Directiecomité
of de Interne audit zelf.

6.5. Tegengestelde belangen
van de Bestuurders
Tijdens het boekjaar was geen enkele
Bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks
betrokken bij een belangenconflict van
vermogensrechtelijke aard tegenover
een beslissing of een verrichting van de
Raad van Bestuur.

7. Gebruik van afgeleide
financiële instrumenten
Integrale heeft een beroep gedaan op
afgeleide instrumenten, vooral met
het oog op indekking. In het boekjaar
2017 werden dekkingen ingevoerd aan de
hand van termijncontracten (future) en de
aankoop van opties (put spread) om ons
te wapenen tegen een verbreding van de
spreads op de Italiaanse staatsobligaties.
Deze posities werden in het derde kwartaal
van 2017 afgesloten.
Integrale beschikt ook over open posities
op inflatieswaps. Deze maken mogelijk om
het inflatierisico te dekken op de betaling
van portefeuilles van brugpensioenrentes.
Ook werd een valutaswap ingevoerd om
voorbereid te zijn op de schommelingen
van de CHF-koers voor intrestbetalingen
op de beursgenoteerde achtergestelde
lening.
En tot slot zijn er ook open posities op
ingevoerde equity swaps om een aanvullend
rendement te genereren.

8. Competenties en bevoegdheden van het Auditcomité en
van het Risicobeheercomité
8.1. Competenties en onafhankelijkheid van het
Auditcomité
Rekening houdend met hun ervaring
beschikken de leden van het Auditcomité
over kennis van zaken op het gebied van
financiën, boekhouding, audit en ook op
het vlak van levensverzekeringen. De
Bestuurders van Integrale die lid zijn
van het Auditcomité hebben collegiaal
bewezen ervaring.

De auditverslagen worden overgemaakt
aan diegenen waarvan de activiteiten
werden doorgelicht, aan de Directie
(waaronder de Chief Risk Officer) en
aan de externe auditor. Een kopie van
de verslagen wordt op het intranet van
de onderneming geplaatst, waar alle
Bestuurders ze kunnen inzien.

8.2. Competenties en onafhankelijkheid van het
Risicobeheercomité

De invoering van de aanbevelingen wordt
periodiek opgevolgd en de Directie en het
Auditcomité worden op de hoogte gebracht
van de vorderingen in de bijsturingsacties.

Rekening houdend met hun ervaring
beschikken de leden van het Risicobeheercomité over kennis van zaken op
het gebied van risicobeheer en ook op
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het vlak van levensverzekeringen. De
Bestuurders van Integrale die lid zijn van
het Risicobeheercomité hebben collegiaal
bewezen ervaring.

9. Dank
Wij danken onze bedrijven-klanten, onze
aangeslotenen en onze partners oprecht
voor het vertrouwen dat ze ons blijven
schenken. 2017 was weer een moeilijk
jaar, maar we werkten constructief
verder en legden een stevig fundament
om verder op te bouwen. We danken ook
onze aandeelhouders die geloven in ons
model en in ons vermogen om waarde
te creëren.
Tot slot ook heel veel dank aan onze
medewerkers voor hun inzet, hun motivatie,
hun enthousiasme en hun creativiteit.
Zonder hen zou niets mogelijk zijn.
Samen hebben we eens te meer aangetoond
dat we trouw blijven aan onze waarden
en dat we de toekomst sereen tegemoet
kunnen treden, in de overtuiging dat de
gepaste maatregelen werden genomen
om de uitdagingen die ons wachten aan
te gaan, in het beste belang van onze
aangeslotenen.
De Raad van Bestuur

Sint-Stevens-Woluwe, 17 mei 2018

Aan de Aandeelhouders
van Integrale NV
Luik

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS OVER DE JAARREKENING
VOOR HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2017

In het kader van de wettelijke controle
van de jaarrekening van Integrale NV
(de “Vennootschap”), leggen wij u ons
commissarisverslag voor. Dit bevat ons
verslag over de controle van de jaarrekening alsook het verslag betreffende
de overige door wet- en regelgeving
gestelde eisen. Deze verslagen zijn één
en ondeelbaar.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening
een getrouw beeld van het vermogen en de
financiële toestand van de Vennootschap
per 31 december 2017, alsook van haar
resultaten over het boekjaar dat op die
datum is afgesloten, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel voor
verzekeringsondernemingen.

Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van Commissaris door de algemene
vergadering van 12 juni 2015, overeenkomstig het voorstel van de Raad van
bestuur uitgebracht op aanbeveling
van het auditcomité. Ons mandaat
loopt af op de datum van de algemene
vergadering die beraadslaagt over de
jaarrekening voor het boekjaar afgesloten
op 31 december 2017. Wij hebben de
wettelijke controle van de jaarrekening
van Integrale NV uitgevoerd gedurende
eenentwintig opeenvolgende boekjaren.

Basis voor ons oordeel zonder
voorbehoud

Verslag over de controle van
de jaarrekening
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de wettelijke controle
uitgevoerd van de jaarrekening van
de Vennootschap, die de balans op
31 december 2017 omvat, alsook de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten
op die datum en de toelichting, met een
balanstotaal van EUR 3.691.670.634,87 en
waarvan de resultatenrekening afsluit
met een winst van het boekjaar van EUR
21.708.950,86.

Wij hebben onze controle uitgevoerd
volgens de internationale control e s t a n d a a r d e n ( I S A’s) . O n z e
verantwoordelijkheden op grond van
deze standaarden zijn verder beschreven
in de sectie “Verantwoordelijkheden van
de Commissaris voor de controle van
de jaarrekening” van ons verslag. Wij
hebben alle deontologische vereisten
die relevant zijn voor de controle van
de jaarrekening in België nageleefd,
met inbegrip van deze met betrekking
tot de onafhankelijkheid.
Wij hebben van het bestuursorgaan en
van de aangestelden van de Vennootschap de voor onze controle vereiste
ophelderingen en inlichtingen verkregen.
Wij zijn van mening dat de door ons
verkregen controle-informatie voldoende
en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Kernpunten van de controle
Kernpunten van onze controle betreffen
die aangelegenheden die naar ons professioneel oordeel het meest significant
waren bij de controle van de jaarrekening

van de huidige verslagperiode. Deze
aangelegenheden zijn behandeld in de
context van onze controle van de jaarrekening als geheel en bij het vormen van
ons oordeel hierover, en wij verschaffen
geen afzonderlijk oordeel over deze
aangelegenheden.
Waardering van de technische
voorzieningen voor de levensverzekeringsactiviteiten
Kernpunt van de controle
Per 31 december 2017 bedragen de
technische voorzieningen voor verzekering
leven EUR 3.033 miljoen en vertegenwoordigen ze meer dan 82% van het
balanstotaal van de Vennootschap.
Deze voorzieningen worden berekend op
basis van bij wet vastgelegde actuariële
technieken alsook in overeenstemming
met technische parameters die uit de
verzekeringscontracten voortvloeien.
In het kader van de afsluiting van
het boekjaar is met betrekking tot de
verzekeringspassiva, op basis van de
geschatte toekomstige kasstromen,
een toereikendheidstoets uitgevoerd. In
voorkomend geval worden de technische
voorzieningen vermeerderd met de
ontoereikendheid die uit de toereikendheidstoets gebleken is.
D e to e r e i ke n d h e i ds to e t s vo o r
de technische voorzieningen voor
verzekering leven is gebaseerd op
actuariële technieken. De toets is
relatief complex, gelet op het feit dat ze
steunt op een aantal veronderstellingen
die, wat toekomstige gebeurtenissen
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betreft, met een aanzienlijke mate van
professionele inschatting gepaard gaan.
Deze veronderstellingen kunnen worden
beïnvloed door de economische en
politieke omstandigheden waarmee de
onderneming in de toekomst kan worden
geconfronteerd alsook door regelgeving
die overheden zouden kunnen opleggen.
De veronderstellingen die in het kader
van de toereikendheidstoets voor de
technische voorzieningen gebruikt
worden, hangen voornamelijk af van
de risico’s op het vlak van mortaliteit en
levensduur en van de effecten van een
daling van de financiële opbrengsten
(en dan vooral van de rentevoeten) en
van de algemene kosten. Deze verschillende elementen zijn, samen met de
mogelijke onzekerheid die verbonden is
aan de modelleringstechnieken en aan
het discretionaire karakter van de voor
de toereikendheidstoets gehanteerde
veronderstellingen, de belangrijkste
redenen waarom wij dit aspect als
een kernpunt van de controle hebben
beschouwd.
Onze controleprocedures
We hebben een controle uitgevoerd op
de operationele doeltreffendheid van de
controles die de Vennootschap ingesteld
heeft om zich ervan te vergewissen dat
de gegevens die in het kader van de
toereikendheidstoets voor de technische
voorzieningen gebruikt worden, van
goede kwaliteit zijn.
Met de hulp van onze interne experts
inzake actuariële wetenschappen hebben
we verder de relevantie geëvalueerd van
de gehanteerde veronderstellingen in het
licht van de huidige marktomstandigheden
alsook de toereikendheid ervan in het
licht van de technische resultaten die
in de loop van het betrokken boekjaar
geboekt zijn.
Voorts hebben we ons ervan vergewist dat
de (inkomende en uitgaande) kasstromen
die in het kader van de toereikendheidstoets voor de technische voorzieningen
gebruikt zijn, vergelijkbaar waren met de
kasstromen die gebruikt worden bij de
berekening van de beste schatting van
de technische voorzieningen volgens
de regels van Solvabiliteit II.
Voor een steekproef van contracten
hebben we de juistheid getoetst van
de belangrijkste gegevens die in de
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verschillende technische systemen
opgenomen zijn en die in het kader van de
toereikendheidstoets voor de technische
voorzieningen gebruikt worden.
Tot slot hebben we het verslag dat door
de actuariële functie opgesteld is aan
een grondig nazicht onderworpen om
zeker te zijn dat het niet in tegenspraak
was met de resultaten van onze controleprocedures.
Waardering van de beleggingsactiva
die niet op een gereglementeerde
markt genoteerd zijn
Kernpunt van de controle
De Vennootschap bezit financiële activa
die niet op een gereglementeerde markt
genoteerd zijn. Dit betreft voornamelijk
deelnemingen in verbonden ondernemingen, leningen, vastrentende effecten
en afgeleide financiële instrumenten. In
het kader van de afsluiting van de jaarrekening per 31 december 2017 en teneinde
na te gaan of op deze beleggingsactiva
een waardevermindering moet worden
geboekt, bepaalt de Vennootschap
onder meer de reële waarde van de
desbetreffende activa door middel van
zelf ontwikkelde technieken en modellen.
Deze steunen op verscheidene veronderstellingen waarvan de meeste mede, zij
het in aanzienlijke mate, gebaseerd zijn
op subjectieve inschattingen.
Bovendien hangt het aantal van de
elementen die op de bepaling van de
reële waarde invloed kunnen hebben af
van het type instrument zowel als van het
instrument zelf. Bijgevolg zou men bij
sterk verschillende schattingen van de
reële waarde kunnen uitkomen als men
bij de waardering andere technieken en
veronderstellingen hanteerde.
De onzekerheid die met deze waarderingstechnieken en -modellen die per type
instrument gekozen zijn gepaard gaat,
vormt de belangrijkste reden waarom
wij dit aspect als een kernpunt van de
controle hebben beschouwd.
Onze controleprocedures
We hebben inzicht verworven in de interne
beheersing die voor de waardering van
de financiële activa ingesteld is, daarin
begrepen de controles die op de prijzen
en de validatieprocessen van de modellen
uitgevoerd worden.
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We hebben een steekproef van financiële
activa samengesteld. Met de hulp van
onze experts inzake waardering van
financiële instrumenten hebben we,
rekening houdend met de op de markt
beschikbare gegevens, de gemaakte
schattingen en belangrijkste gehanteerde
veronderstellingen voor het bepalen van
de reële waarde van deze instrumenten
aan een nazicht onderworpen. Voor
zover zulks noodzakelijk was, hebben
we ook de basisgegevens getoetst die
voor het bepalen van de reële waarde
gebruikt zijn. Voor de steekproefgewijs
samengestelde reeks van financiële
activa hebben onze experts ook op
onafhankelijke wijze de reële waarde
herberekend. Tot slot hebben we nagegaan
dat de waarderingsregels die door de
Raad van bestuur van de Vennootschap
aangenomen zijn, gerespecteerd werden.
Verantwoordelijkheden van de Raad van
bestuur voor de jaarrekening
De Raad van bestuur is verantwoordelijk
voor het opstellen van de jaarrekening die
een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel
voor verzekeringsondernemingen, alsook
voor het implementeren van de interne
beheersing die de Raad van bestuur
noodzakelijk acht voor het opstellen van
de jaarrekening die geen afwijking van
materieel belang bevat dat het gevolg
is van fraude of van fouten.
Bij het opstellen van de jaarrekening is de
Raad van bestuur verantwoordelijk voor
het inschatten van de mogelijkheid van
de Vennootschap om haar continuïteit
te handhaven, het toelichten, indien
van toepassing, van aangelegenheden
die met continuïteit verband houden
en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de Raad van
bestuur het voornemen heeft om de
Vennootschap te liquideren of om de
bedrijfsactiviteiten te beëindigen, of
geen realistisch alternatief heeft dan
dit te doen.
Verantwoordelijkheden van de
Commissaris voor de controle van de
jaarrekening
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen
van een redelijke mate van zekerheid
over de vraag of de jaarrekening als
geheel geen afwijking van materieel

belang bevat die het gevolg is van fraude
of van fouten; en het uitbrengen van
een commissarisverslag waarin ons
oordeel is opgenomen. Een redelijke
mate van zekerheid is een hoog niveau
van zekerheid, maar is geen garantie
dat een controle die overeenkomstig de
ISA’s is uitgevoerd altijd een afwijking
van materieel belang ontdekt wanneer
die bestaat. Afwijkingen kunnen zich
voordoen als gevolg van fraude of fouten
en worden als van materieel belang
beschouwd indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat zij, individueel of
gezamenlijk, de economische beslissingen
genomen door gebruikers op basis van
deze jaarrekening, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd
overeenkomstig de ISA’s, passen wij
professionele oordeelsvorming toe en
handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle.
We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
• het identificeren en inschatten van
de risico’s dat de jaarrekening een
afwijking van materieel belang bevat
die het gevolg is van fraude of van
fouten, het bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden die op deze
risico’s inspelen en het verkrijgen van
controle-informatie die voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel.
Het risico van het niet detecteren van
een van materieel belang zijnde afwijking
is groter indien die afwijking het gevolg
is van fraude dan indien zij het gevolg
is van fouten, omdat bij fraude sprake
kan zijn van samenspanning, valsheid
in geschrifte, het opzettelijk nalaten
om transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van
zaken of het doorbreken van de interne
beheersing;

door de Raad van bestuur gemaakte
schattingen en van de daarop betrekking
hebbende toelichtingen;
• het concluderen dat de door de Raad
van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar
is, en het concluderen, op basis van
de verkregen controle-informatie,
of er een onzekerheid van materieel
belang bestaat met betrekking tot
gebeurtenissen of omstandigheden
die significante twijfel kunnen doen
ontstaan over de mogelijkheid van de
Vennootschap om haar continuïteit te
handhaven. Indien wij concluderen dat
er een onzekerheid van materieel belang
bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de
aandacht in ons commissarisverslag
te vestigen op de daarop betrekking
hebbende toelichtingen in de jaarrekening, of, indien deze toelichtingen
inadequaat zijn, om ons oordeel aan te
passen. Onze conclusies zijn gebaseerd
op de controle-informatie die verkregen
is tot de datum van ons commissarisverslag. Toekomstige gebeurtenissen
of omstandigheden kunnen er echter
toe leiden dat de Vennootschap haar
continuïteit niet langer kan handhaven;
• h et evalueren van de algehele
presentatie, structuur en inhoud van de
jaarrekening, en van de vraag of de jaarrekening de onderliggende transacties
en gebeurtenissen weergeeft op een
wijze die leidt tot een getrouw beeld.
Wij communiceren met het auditcomité
onder meer over de geplande reikwijdte
en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in
de interne beheersing die wij identificeren
gedurende onze controle.

• het verkrijgen van inzicht in de interne
beheersing die relevant is voor de
controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de
gegeven omstandigheden geschikt
zijn maar die niet zijn gericht op het
geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van
de Vennootschap;

Wij verschaffen aan het auditcomité
tevens een verklaring dat wij de relevante
deontologische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd, en wij
communiceren met hen over alle relaties
en andere zaken die redelijkerwijs onze
onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden
en, waar van toepassing, over de daarmee
verband houdende maatregelen om
onze onafhankelijkheid te waarborgen.

• het evalueren van de geschiktheid
van de gehanteerde grondslagen
voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van de

Uit de aangelegenheden die met het
auditcomité zijn gecommuniceerd
bepalen wij die zaken die het meest
significant waren bij de controle van de

jaarrekening van de huidige verslagperiode, en die derhalve de kernpunten van
onze controle uitmaken. Wij beschrijven
deze aangelegenheden in ons verslag,
tenzij het openbaar maken van deze
aangelegenheden is verboden door
wet- of regelgeving of, in buitengewoon
zeldzame omstandigheden, tenzij wij
bepalen dat een aangelegenheid niet in
ons verslag moet worden opgenomen
omwille van het feit dat de negatieve
gevolgen van dergelijke communicatie
redelijkerwijs worden verwacht groter
te zijn dan de voordelen voor het maatschappelijk verkeer.

Verslag betreffende de
overige door wet- en
regelgeving gestelde eisen
Verantwoordelijkheden van de Raad
van bestuur
De Raad van bestuur is verantwoordelijk
voor het opstellen en de inhoud van het
jaarverslag en de andere informatie
opgenomen in het jaarrapport, van de
documenten die overeenkomstig de
wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften dienen te worden neergelegd,
voor het naleven van de wettelijke en
bestuursrechtelijke voorschriften die
van toepassing zijn op het voeren van
de boekhouding, alsook voor het naleven
van het Wetboek van vennootschappen
en van de statuten van de Vennootschap.
Verantwoordelijkheden van de
Commissaris
In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm
(herzien) bij de in België van toepassing
zijnde internationale auditstandaarden
(ISA’s), is het onze verantwoordelijkheid
om, in alle van materieel belang zijnde
opzichten, het jaarverslag en de andere
informatie opgenomen in het jaarrapport,
bepaalde documenten die overeenkomstig
de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften dienen te worden neergelegd,
alsook de naleving van de statuten en van
bepaalde verplichtingen uit het Wetboek
van vennootschappen te verifiëren, en
verslag over deze aangelegenheden uit
te brengen.
Aspecten betreffende het jaarverslag
en andere informatie opgenomen in
het jaarrapport
Naar ons oordeel, na het uitvoeren
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van specifieke werkzaamheden op
het jaarverslag, stemt dit jaarverslag
overeen met de jaarrekening voor
hetzelfde boekjaar, enerzijds, en is dit
jaarverslag opgesteld overeenkomstig
de artikelen 95 en 96 van het Wetboek
van vennootschappen, anderzijds.
In de context van onze controle van de
jaarrekening zijn wij tevens verantwoordelijk voor het overwegen, in het bijzonder
op basis van de kennis verkregen in
de controle, of het jaarverslag en de
andere informatie opgenomen in het
jaarrapport een afwijking van materieel
belang bevat, hetzij informatie die onjuist
vermeld is of anderszins misleidend
is. In het licht van de werkzaamheden
die wij hebben uitgevoerd, dienen wij
u geen afwijking van materieel belang
te melden. Wij formuleren geen enkele
vorm van assurance-conclusie omtrent
het jaarrapport.
Vermelding betreffende de sociale balans
De sociale balans, neer te leggen bij de
Nationale Bank van België overeenkomstig
artikel 100, § 1, 6°/2 van het Wetboek
van vennootschappen, bevat, zowel
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qua vorm als qua inhoud alle door dit
Wetboek voorgeschreven inlichtingen
en bevat geen van materieel belang
zijnde inconsistenties ten aanzien van
de informatie waarover wij beschikken
in het kader van ons controledossier.
Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid
• Wij hebben geen opdrachten verricht
die onverenigbaar zijn met de wettelijke
controle van de jaarrekening en zijn in
de loop van ons mandaat onafhankelijk
gebleven tegenover de Vennootschap.
• D e honoraria voor de bijkomende
opdrachten die verenigbaar zijn met de
wettelijke controle van de jaarrekening
bedoeld in artikel 134 van het Wetboek
van vennootschappen werden correct
vermeld en uitgesplitst in de toelichting
bij de jaarrekening.
Andere vermeldingen
• O nverminderd formele aspecten
van ondergeschikt belang, werd de
boekhouding gevoerd in overeenstemming met de in België van toepassing
voor verzekeringsondernemingen

Beheersverslag en Verslag van de Commissaris

zijnde wettelijke en reglementaire
voorschriften.
• De resultaatverwerking die aan de
algemene vergadering wordt voorgesteld,
stemt overeen met de wettelijke en
statutaire bepalingen.
• Wij dienen u geen verrichtingen of
beslissingen mede te delen die in
overtreding met de statuten of het
Wetboek van vennootschappen zijn
gedaan of genomen.
• H uidig verslag is consistent met
onze aanvullende verklaring aan het
auditcomité bedoeld in artikel 79 van de
Wet van 13 maart 2016 op het statuut
van en het toezicht op verzekerings- of
herverzekeringsondernemingen, dat
verwijst naar artikel 11 van verordening
(EU) nr. 537/2014.
De Commissaris
PwC Bedrijfsrevisoren bcvba
Vertegenwoordigd door
Isabelle Rasmont
Bedrijfsrevisor

Financiële
staten

Draaiende scheepslift (Falkirk - Schotland)

De statutaire
jaarrekening
De statutaire jaarrekening op 31 december
2017 opgenomen in dit jaarverslag is
opgesteld onder verantwoordelijkheid
van de Raad van Bestuur.
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Actief
(x 1.000 €)
B. Immateriële activa (staat nr. 1)
I. Oprichtingskosten
2. Kosten bij uitgifte van leningen
II. Immateriële vaste activa
2. Overige immateriële vaste activa
C. Beleggingen (staten nrs. 1, 2 en 3)
I. Terreinen en gebouwen (staat nr. 1)
1. Onroerende goederen bestemd voor bedrijfsdoeleinden
2. Overige
a) Onroerende goederen bestemd voor verhuring
b) Onroerende goederen in aanbouw en vooruitbetalingen
II. B
 eleggingen in verbonden ondernemingen en deelnemingen
(staten nrs. 1, 2 en 18)
- Verbonden ondernemingen
1. Deelnemingen
2. Bons, obligaties en vorderingen
- Andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
3. Deelnemingen
4. Bons, obligaties en vorderingen
III. Overige financiële beleggingen
1. Aandelen, deelnemingen en andere niet-vastrentende effecten (staat nr. 1)
a) aandelen of deelnemingen andere dan deze opgenomen sub b) en c)
c) rechten in beleggingsfondsen
2. Obligaties en andere vastrentende effecten (staat nr. 1)
a) beleggingsobligaties en andere vastrentende beleggingseffecten
b) thesaurieobligaties en andere vastrentende thesaurie-effecten
4. Hypothecaire leningen en hypothecaire kredieten
5. Overige leningen
a) voorschotten op polissen 'leven'
b) overige gewaarborgde leningen
c) niet-gewaarborgde leningen
7. Overige
               a)  huurfinanciering en gelijkaardige rechten
D. Beleggingen betreffende de verrichtingen verbonden aan een beleggingsfonds
van de groep activiteiten ‘Leven’ en waarbij het beleggingsrisico niet gedragen
wordt door de onderneming
II. B
 eleggingen in verbonden ondernemingen en deelnemingen (staten nrs. 2 en 18)
- Verbonden ondernemingen
1. Deelnemingen
2. Bons, obligaties en vorderingen
III. Overige financiële beleggingen
1. Aandelen, deelnemingen en andere niet-vastrentende effecten
IV. Overige
E. Vorderingen (staten nrs. 18 en 19)
I. Vorderingen uit hoofde van rechtstreekse verzekeringsverrichtingen
1. Verzekeringnemers
3. Overige
b) lopende rekeningen van verzekeringsondernemingen
II. Vorderingen uit hoofde van herverzekeringsverrichtingen
2. Overige
III. Overige vorderingen
2. Cash garanties
3. Overige
F. Overige activabestanddelen (staat nr. 4)
I. Materiële activa
1. Installaties, machines, elektronische uitrusting en materieel
2. Meubilair en rollend materieel
II. Beschikbare waarden*
G. Overlopende rekeningen (staat nr. 4)
I. Verworven, niet-vervallen intresten en huurgelden
III. Overige overlopende rekeningen
2. Over te dragen kosten
3. Overige
TOTAAL
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Financiële staten

2017
1.173
342
342
831
831
3.519.552
20.816
3.683
17.134
17.038
95

2016
840
391
391
449
449
3.332.443
21.895
4.055
17.840
17.840
1

664.966

583.989

612.464
150.991
461.472
52.502
26.930
25.572
2.833.770
410.324
1.553
408.771
2.227.125
2.227.125

542.134
153.165
388.970
41.855
18.409
23.446
2.726.558
159.432
1.487
157.945
2.444.884
2.399.423
45.461
11.922
44.134
8.248
35.886

11.009
73.393
8.931
44.063
20.399
111.919
111.919
19.955
4.871
4.871
1.088
3.783
15.007
15.007
76
36.958
26.600
16.845
9.754
9.754
74
74
10.284
2
10.282
76.194
1.389
294
1.095
74.805
37.838
37.494
344
344
1
3.691.671

66.186
66.186
11.503

11.503
11.503
36.237
22.455
17.956
4.499
4.499
142
142
13.640
2
13.638
109.404
1.256
345
911
108.148
42.598
42.395
203
203
-4
3.533.025

Passief
(x 1.000 €)
A. Eigen vermogen (staat nr. 5)
I. Geplaatst kapitaal of equivalent fonds, onder aftrek van het niet-opgevraagde
kapitaal
1. Geplaatst kapitaal
2. Niet-opgevraagd kapitaal (-)
III. Herwaarderingsmeerwaarden
2. H
 erwaarderingsmeerwaarden op activa overgebracht van de actiefpost C.
naar D.
IV. Reserves
1. Wettelijke reserve
V. Overgedragen resultaat
1. Overgedragen winst
B. Achtergestelde schulden (staten nrs. 7 en 18)
II. Niet-converteerbare leningen
Bbis. Fonds voor toekomstige toewijzingen
C. Technische voorzieningen (staat nr. 7)
II. Voorziening voor verzekering ‘leven’
III. Voorziening voor te betalen schaden
IV. Voorziening voor winstdeling en restorno’s		
VI. Andere technische voorzieningen
D. Technische voorzieningen betreffende de verrichtingen verbonden aan een
beleggingsfonds van de groep van activiteiten ‘Leven’ wanneer het beleggingsrisico niet gedragen wordt door de onderneming (staat nr. 7)
E. Voorzieningen voor overige risico’s en kosten		
I. Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
III. Andere voorzieningen (staat nr. 6)
G. Schulden (staten nrs. 7 en 18)
I. Schulden uit hoofde van rechtstreekse verzekeringsverrichtingen
1. Verzekeringnemers
a) technische schulden
1° vóór de vervaldag betaalde premies
4° overige
2. Tussenpersonen
3. Lopende rekeningen van verzekeringsondernemingen
4. Overige
IV. Schulden ten aanzien van kredietinstellingen
1. op meer dan één jaar
2. op ten hoogste één jaar
V. Overige schulden
1. Schulden wegens belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
a) belastingen
b) bezoldigingen en sociale lasten
2. Overige
b) borgtochten ontvangen in contanten
d) nog uit te keren bedragen op toegestane leningen
g) overige
H. Overlopende rekeningen (staat nr. 8)
I. Over te dragen opbrengsten
3. Overige
II. Toe te rekenen kosten
III. Overige
TOTAAL

2017
160.112

2016
137.161

134.062

134.062

164.062
30.000
1.242

164.062
30.000

1.242
1.261
1.261
23.546
23.546
139.100
139.100
13.122
3.263.030
3.033.480
19.394
3.262
206.896

155
155
2.944
2.944
139.100
139.100
13.555
3.152.164
2.922.292
20.072
2.789
207.011

19.955

11.503

3.757
227
3.530
82.403
2.423
2.024
2.024
11
2.013

7.328
227
7.102
56.661
2.238
1.589
1.589

67
333
41.099
39.103
1.996
38.881
4.685
2.419
2.265
34.197
2
25.417
8.779
10.192
322
322
9.899
-30
3.691.671

1.589
7
170
472
27.284
23.935
3.349
27.139
4.470
2.561
1.909
22.669
15.556
7.113
15.553
180
180
15.380
-7
3.533.025
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Technische rekening levensverzekering
(x 1.000 €)
1. Premies, onder aftrek van herverzekering
A. Brutopremies (staat nr. 10)
B. Uitgaande herverzekeringspremies (-)
2. Opbrengsten van beleggingen
A. Opbrengsten van beleggingen in verbonden ondernemingen of deze
waarmee een deelnemingsverhouding bestaat		
1. verbonden ondernemingen
1° deelnemingen
2° bons, obligaties en vorderingen
2. andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
1° deelnemingen
2° bons, obligaties en vorderingen
B. Opbrengsten van andere beleggingen
1. opbrengsten van terreinen en gebouwen
2. opbrengsten van andere beleggingen
C. Terugneming van waardecorrecties op beleggingen
D. Meerwaarden op de realisatie
3. Waardecorrecties op beleggingen van de actiefpost D. (opbrengsten)
4. Overige technische opbrengsten, onder aftrek van herverzekering
5. Schadelast, onder aftrek van herverzekering (-)
A. Betaalde nettobedragen
1. brutobedragen
2. deel van de herverzekeraars (-)
B. Wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, onder
aftrek van herverzekering (stijging +, daling -)
1. w
 ijziging van de voorziening voor te betalen schaden, zonder aftrek van
herverzekering (stijging +, daling -)
6. Wijziging van de andere technische voorzieningen, onder
aftrek van herverzekering (stijging-, daling+)
A. Wijziging van de voorziening voor verzekering ‘leven’, onder
aftrek van herverzekering (stijging -, daling +)
1. w
 ijziging van de voorziening voor verzekering ‘leven’, zonder aftrek van
herverzekering (stijging -, daling +)
B. Wijziging van de andere technische voorzieningen zonder aftrek van
herverzekering (stijging -, daling +)
7. Winstdeling en restorno’s, onder aftrek van herverzekering (-)
8. Nettobedrijfskosten (-)
A. Acquisitiekosten
C. Administratiekosten
D. Van de herverzekeraars ontvangen commissielonen en winstdeelnemingen (-)
9. Beleggingslasten (-)
A. Beheerslasten van beleggingen		
B. Waardecorrecties op beleggingen		
C. Minderwaarden op de realisatie		
10. Waardecorrecties op beleggingen van de actiefpost D. (kosten) (-)
11. Overige technische lasten, onder aftrek van herverzekering (-)
12bis. Wijziging van het fonds voor toekomstige dotaties (stijging -, daling +)
13. Resultaat van de technische rekening levensverzekering
Winst (+)
Verlies (-)
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Financiële staten

2017
177.697
179.121
-1.424
141.119

2016
209.320
210.655
-1.335
310.261

28.031

18.963

26.743
5.824
20.919
1.289
84
1.205
85.766
1.743
84.023
4.813
22.509
890
2.273
-145.839
146.517
147.564
-1.048

18.527

436
160.719
1.928
158.791
6.388
124.191
717
2.079
-155.608
151.301
152.256
-955

-678

4.308

-678

4.308

-114.276

-276.871

-105.940

-225.907

-105.940

-225.907

-8.337

-50.964

-473
-16.940
10.423
6.737
-220
-20.891
17.861
2.393
638
-280
-2.005
433

1.872
-15.961
10.029
6.162
-230
-66.940
52.793
3.225
10.922

21.709

3.099

18.527
436

-1.868
-3.902

Niet-technische rekening
(x 1.000 €)
2. Resultaat van de technische rekening levensverzekering (post 13)
Winst (+)
8bis. Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór belasting		
Winst (+)
16. Resultaat van het boekjaar
Winst (+)
18. Te bestemmen resultaat van het boekjaar
Winst (+)

Afgesloten boekjaar

Vorig boekjaar

21.709

3.099

21.709

3.099

21.709

3.099

21.709

3.099

Afgesloten boekjaar
24.653
21.709
2.944
-1.106
1.106
-23.546
-23.546

Vorig boekjaar
3.099
3.099

Toewijzingen en voorheffingen
(x 1.000 €)
A. Te bestemmen winstsaldo
1. Te bestemmen winst van het boekjaar
2. Overgedragen winst van het vorig boekjaar
C. Toevoeging aan het eigen vermogen (-)
1. aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
D. Over te dragen resultaat
1. Over te dragen winst (-)
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-155
155
-2.944
-2.944
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Bijlagen
Nr. 1. S
 TAAT VAN DE IMMATERIËLE ACTIVA, DE ONROERENDE GOEDEREN DIE TOT
BELEGGING DIENEN EN DE EFFECTEN BESTEMD VOOR BELEGGING
(x 1.000 €)

a) AANSCHAFFINGSWAARDE
Per einde van het vorige boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar:
                   - Aanschaffingen
- O
 verdrachten en
buitengebruikstellingen
-O
 verboeking van een post
naar een andere (+) (-)
Per einde van het boekjaar
b) MEERWAARDEN
Per einde van het vorige boekjaar
Per einde van het boekjaar
c) AFSCHRIJVINGEN EN
WAARDEVERMINDERINGEN
Per einde van het vorige boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar:
- Geboekt
- Afgeboekt
Per einde van het boekjaar
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE
VAN HET BOEKJAAR
(a)+(b)-(c)
(x 1.000 €)

a) AANSCHAFFINGSWAARDE
Per einde van het vorige boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar:
                   - Aanschaffingen
-O
 verdrachten en
buitengebruikstellingen
-O
 verboeking van een
post naar een andere
- Andere mutaties (+) (-)
Per einde van het boekjaar
c) AFSCHRIJVINGEN EN
WAARDEVERMINDERINGEN
Per einde van het vorige boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar:
- Geboekt
- Afgeboekt
Per einde van het boekjaar
NETTO BOEKWAARDE PER EINDE VAN
HET BOEKJAAR
(a) + (b) - (c)

44

Financiële staten

B.
Immateriële activa

BETROKKEN ACTIVA-POSTEN
C.I.
C.II.1.
Terreinen en
Deelnemingen in
verbonden
gebouwen
ondernemingen

C.II.2.
Bons, obligaties en
vorderingen
in verbonden
ondernemingen

1.515

30.082

167.533

388.970

470

172

17.588

173.795

-355

- 18.387

-98.643

-1.375

-2.649

29.899

165.360

461.472

6.931
6.931

7.581
7.581

675

15.118

21.950

137
811

1.007
-111
16.014

21.950

1.173

20.816

150.991

1.985

C.II.3.
Deelnemingen in
ondernemingen
waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat

BETROKKEN ACTIVA-POSTEN
C.II.4.
C.III.1.
Bons, obligaties en
Aandelen,
vorderingen
deelnemingen
in ondernemingen
en andere
waarmee een
niet-vastrentende
deelnemingsvereffecten
houding bestaat

461.472

C.III.2.
Obligaties en andere
vastrentende
effecten

18.409

23.446

159.614

2.446.027

9.626

1.100

459.752

553.174

-79

-208.860

-766.325

410.506

-3.612
2.229.264

182

1.143

182

1.422
-425
2.139

410.324

2.227.125

-1.105

1.105

26.930

25.572

26.930

25.572

Nr. 2. S
 TAAT BETREFFENDE DE DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN
IN ANDERE ONDERNEMINGEN
Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit in de zin van het koninklijk besluit
van 17 november 1994 (opgenomen in de posten C.II.1. , C.II.3. , D.II.1.en D.II.3. van de activa), alsmede de andere ondernemingen
waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten C.III.1. en D.III.1. van de activa) ten belope
van ten minste tien procent van het geplaatste kapitaal.

NAAM, volledig adres van de zetel en, zo
het een onderneming naar Belgisch recht
betreft, het B.T.W.- of NATIONAAL NUMMER

ARIANE BUILDING n.v.
place Saint-Jacques 11/104
B - 4000 LUIK • B.E. 0862.467.382
ARSENAL BUILDING n.v.
place Saint-Jacques 11/111
B - 4000 LUIK • B.E. 0827.475.425
IMMO FRACTAL n.v.
place Saint-Jacques 11/115
B - 4000 LUIK • B.E. 0826.871.847
DRAPFIN n.v.
place Saint-Jacques 11/117
B - 4000 LUIK • B.E. 0875.714.614
DRAPER ESTATE n.v.
place Saint-Jacques 11/116
B - 4000 LUIK • B.E. 0875.690.561
LOZANA INVEST n.v.
place Saint-Jacques 11/118
B - 4000 LUIK • B.E. 0471.902.921
WATERSIDE n.v.
place Saint-Jacques 11/119
B - 4000 LUIK • B.E. 0478.233.655
GUTENBERG n.v.
place Saint-Jacques 11/121
B - 4000 LUIK • B.E. 0866.244.147
NEW MECCO WAREHOUSE n.v.
place Saint-Jacques 11/120
B - 4000 LUIK • B.E. 0810.279.701
FM-A INVEST n.v.
place Saint-Jacques 11/122
B - 4000 LUIK • B.E. 0460.902.725
INTEGRALE IMMO LUX s.à.r.l.
avenue de la Gare 4-6
L - 1650 LUXEMBURG • L.U. 256.715.39
INTEGRALE IMMO MANAGEMENT n.v.
place Saint-Jacques 11/105
B - 4000 LUIK • B.E. 0875.171.810
IMMO HAECHT 1442 n.v.
place Saint-Jacques 11/123
B - 4000 LUIK • B.E. 0536.997.443
CEREP LOI 1 n.v.
avenue Ariane 5
B - 1200 BRUSSEL • B.E. 0866.441.909
CEREP LOI 2 n.v.
avenue Ariane 5
B - 1200 BRUSSEL • B.E. 0866.526.536
GINKGO PARK n.v.
place Saint-Jacques 11/126
B - 4000 LUIK • B.E. 0846.024.595
LUSO INVEST n.v.
place Saint-Jacques 11/128
B - 4000 LUIK • B.E. 0841.049.683.

Maatschappelijke rechten
Gegevens geput uit de laatst
gehouden door
beschikbare jaarrekening
dochteronde onderneming
Eigen
Nettoderne(rechtstreeks)
vermogen resultaat
mingen Jaarrekening
Muntper
eenheid (*)
(+) of (-)
in duizenden
Aantal
%
%
munteenheden
24.150
75
31.12.2016
EUR
-5 643
-2.278
550

55

31.12.2016

EUR

-2.238

-2.840

23.958

99

31.12.2016

EUR

1.751

124

60

60

31.12.2016

EUR

4.522

-229

1.710

60

31.12.2016

EUR

435

-21

4.010

99,75

31.12.2016

EUR

9.811

59

370

60,16

31.12.2016

EUR

257

286

2.666.088

38,09

54,06

31.12.2016

EUR

2.652

305

7.227

99

1

31.12.2016

EUR

-1.526

-1.762

39.600

99

1

31.12.2016

EUR

3.155

188

17.500

97,22

2,78

31.12.2016

EUR

-1.339

-2.932

5.159

99,98

0,02

31.12.2016

EUR

-9.935

-12.978

1.700

85

31.12.2016

EUR

-3 038

-5.138

285.118

51

31.12.2016

EUR

4.073

-1.352

2

0,02

99,98

31.12.2016

EUR

816

4

614

99,84

0,16

31.12.2016

EUR

-14

15

2.999

99,97

0,03

31.12.2016

EUR

-6.744

-6.339

1

0,25
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NAAM, volledig adres van de zetel en, zo
het een onderneming naar Belgisch recht
betreft, het B.T.W.- of NATIONAAL NUMMER

BUILDING GREEN ONE n.v.
place Saint-Jacques 11/129
B - 4000 LUIK • B.E. 0501.599.965
OFFICE PARK ALLEUR n.v.
place Saint-Jacques 11/131
B - 4000 LUIK • B.E. 0894.854.001
LA FONCIERE LIEGEOISE n.v.
place Saint-Jacques 11/132
B - 4000 LUIK • B.E. 0847.805.536
SPV JVC BRASSCHAAT n.v.
avenue Ariane 5
B - 1200 BRUSSEL • B.E. 0544.378.153
TETRIS OFFICES. THE LOOP BUILDING ONE n.v.
avenue Ariane 5
B - 1200 BRUSSEL • B.E. 0563.794.286
VITAL BUILDING n.v.
place Saint-Jacques 11/105
B - 4000 LUIK • B.E. 0875.171.810
INTORP n.v.
place Saint-Jacques 11/134
B - 4000 LUIK • B.E. 0631.930.353
MANUJACQ s.c.i.
avenue de Fontvieille 20
F - 98000 MONTE CARLO • B.E. 0456.481.901
VORDENSTEIN VASTGOED n.v.
avenue Ariane 5
B - 1200 BRUSSEL • B.E. 0831.985.826
IMMO PA33 2 n.v.
place Saint-Jacques 11/135
B - 4000 LUIK • B.E. 0845.713.108
COUVENT DE LA CHARTREUSE n.v.
avenue Ariane 5
B - 1200 BRUSSEL • B.E. 0822.171.901
GREEN 4 POWER n.v.
place Saint-Jacques 11/143
B - 4000 LUIK • B.E. 0666.984.074
POWER 2 GREEN n.v.
place Saint-Jacques 11/141
B - 4000 LUIK • B.E. 0662.746.164
MEUSE OFFICE 1 b.v.b.a.
avenue Louise 489
B - 1050 BRUSSEL • B.E. 0841.903.778
IILUX JUNCK n.v.
avenue de la Gare 4-6
L - 1610 LUXEMURG
ANATIS n.v.
place Saint-Jacques 11/142
B - 4000 LUIK • B.E. 0845.209.203
REGENT BUILDING n.v.
place Saint-Jacques 11/107
B - 4000 LUIK • B.E. 0878.224.043
INCLUSIO comm.va
avenue Herrmann-Debroux 40
B - 1160 BRUSSEL • B.E. 0840.020.295
NOVADIP BIOSCIENCES n.v.
rue Granbonpré 11
B - 1435 MONT-SAINT-GUIBERT
B.E. 0535.575.602
EPIMEDE n.v.
rue Lambert Lombard 3
B - 4000 LUIK • B.E. 0634.750.380
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Maatschappelijke rechten
Gegevens geput uit de laatst
gehouden door
beschikbare jaarrekening
dochteronde onderneming
Eigen
Nettoderne(rechtstreeks)
vermogen
resultaat
mingen Jaarrekening
Muntper
eenheid (*)
(+) of (-)
in duizenden
Aantal
%
%
munteenheden
9.999
99,99
0,01 31.12.2016
EUR
1.581
-102
999

99,9

0,1

31.12.2016

EUR

2.064

301

749

99,87

0,13

31.12.2016

EUR

-1 219

-1.770

99

99

31.12.2016

EUR

-27

-65

32.809

99,99

31.12.2016

EUR

1.776

37

5.000

50

31.12.2016

EUR

4.431

-34

8.765.183

70

31.12.2016

EUR

11.465

-1.057

1

2

98

31.12.2016

EUR

251

67

1

0,05

99,95

31.12.2016

EUR

1.411

-41

1

0,23

99,77

31.12.2016

EUR

393

279

499

99,8

0,02

31.12.2016

EUR

454

-52

2.025

75

EUR

5.624

75

EUR

99

99

1

411

-70

4.638

84,33

15,66

553

32,55

31.12.2016

EUR

177

-113

5.500

55

31.12.2016

EUR

6.028

-357

134.818

24,42

31.12.2016

EUR

26.750

-1.270

13.657

7,24

31.12.2016

EUR

13.504

-1.219

2.080

20

30.06.2017

EUR

3.370

-1.312

31.12.2016

EUR
EUR

NAAM, volledig adres van de zetel en, zo
het een onderneming naar Belgisch recht
betreft, het B.T.W.- of NATIONAAL NUMMER

AIR PROPERTIES n.v.
rue Léon Laval 12
L-3372 LEUDELANGE • B179.427
NEW TIDE ROTTERDAM n.v.
rue Sainte-Marie 5/4
B- 4000 LUIK • B.E. 651.981.936
DIGITAL ORTHOPAEDICS n.v.
place Saint-Jacques 11/139
B - 4000 LUIK • B.E. 0651.877.216
INTEGRALE LUXEMBOURG n.v.
avenue de la Gare 4-6
L - 1610 LUXEMBURG
INTEGRALE INSURANCE SERVICES n.v.
avenue Ariane 5
B - 1200 BRUSSEL • B.E. 0896.380.562
INTEGRALE ZAVENTEM BUILDING n.v.
place Saint-Jacques 11/110
B - 4000 LUIK • B.E. 0819.056.914
NIVELLES PROPERTY n.v.
place Saint-Jacques 11/109
B - 4000 LUIK • B.E. 0817.228.562
COPERNICUS SITE n.v.
place Saint-Jacques 11/114
B - 4000 LUIK • B.E. 0882.662.980
CAROLEASE 12 b.v.b.a.
avenue Ariane 5
B - 1200 WOLUWE-ST-LAMBERT
B.E. 0508.640.185
STODIEK PROPCO I
rue Robert Stümper 9
L - 2557 LUXEMBURG
STODIEK PROPCO II
rue Robert Stümper 9
L - 2557 LUXEMBURG
STODIEK PROPCO III
rue Robert Stümper 9
L- 2557 LUXEMBURG
EUROPAMUT-MEDICAO DE SEGUROS
place Saint-Jacques 11/101
B - 4000 LUIK
INTEGRALE GREEN ENERGY n.v.
place Saint-Jacques 11/112
B - 4000 LUIK • B.E. 0827.730.692

Maatschappelijke rechten
Gegevens geput uit de laatst
gehouden door
beschikbare jaarrekening
dochteronde onderneming
Eigen
Nettoderne(rechtstreeks)
vermogen
resultaat
mingen Jaarrekening
Muntper
eenheid (*)
(+) of (-)
in duizenden
Aantal
%
%
munteenheden
45.675
21
EUR
400

40

31.12.2016

EUR

5.899

-303

260

24,53

31.12.2016

EUR

511

-289

1.400

14

31.12.2016

EUR

18.469

4 917

7.000

63,64

31.12.2016

EUR

11.277

390

1.375

55

31.12.2016

EUR

2.872

86

605

55

31.12.2016

EUR

1.101

1

60

60

31.12.2016

EUR

4.381

-538

185

99,46

0,54

EUR

610.834

90

0,1

EUR

542.541

90

0,1

EUR

367.626

90

0,1

EUR

13

0,13

33,2

EUR

99

99,92

0,08

1.084

146

1

31.12.2016

EUR

(*) volgens de officiële codificering
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Nr. 3. ACTUELE WAARDE VAN DE BELEGGINGEN - (x 1.000 €)
C. BELEGGINGEN
I. Terreinen en gebouwen
II. Beleggingen in verbonden ondernemingen en deelnemingen
- Verbonden ondernemingen
1. Deelnemingen
2. Bons, obligaties en vorderingen
- Andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
3. Deelnemingen
4. Bons, obligaties en vorderingen
III. Overige financiële beleggingen
1. Aandelen, deelnemingen en andere niet-vastrentende effecten
2. Obligaties en andere vastrentende effecten
4. Hypothecaire leningen en hypothecaire kredieten
5. Overige leningen
6. Deposito’s bij kredietinstellingen
7. Overige

3.779.196
35.962
841.774
780.492
150.475
630.016
61.282
28.831
32.451
2.901.461
413.169
2.243.307
12.745
86.194
146.046

Nr. 3bis GEGEVENS BETREFFENDE HET NIET-GEBRUIK VAN DE
WAARDERINGSMETHODE OP BASIS VAN DE REËLE WAARDE - (x 1.000 €)
Schatting van de reële waarde voor elke categorie afgeleide financiële instrumenten die niet gewaardeerd worden op basis van de reële waarde, met opgave
van de omvang, de aard en het ingedekte risico van de instrumenten
Swap inflatie 1,84 % - 230.330,58
Swap inflatie 1,98 % - 394.633,55
Swap inflatie 2,23 % - 301.000,00
Swap inflatie 1,97 % - 420.446,72
Swap inflatie 2,375 % - 998.842,50
Equity Swap 2,2303 % - 30.000.000
Equity Swap 1,9706 % - 20.000.000
Swap dekking CHF 7,03 % - 15.000.000

Boekjaar
Nettoboekwaarde

Reële waarde
-1
-11
-48
19
-203
2.166
1.746
494

Nr. 4. S
 TAAT BETREFFENDE DE OVERIGE OVERLOPENDE REKENINGEN VAN HET
ACTIEF - (x 1.000 €)
UITSPLITSING VAN DE ACTIEFPOST G.III. INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK BEDRAG VOORKOMT
Over te dragen kosten

344

Nr. 5. STAAT VAN HET KAPITAAL - (x 1.000 €)
a) MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
1. Geplaatst kapitaal (post A.I.1. van het passief)
- Per einde van het vorige boekjaar
Per einde van het boekjaar
b) NIET-GESTORT KAPITAAL (art. 51 - S.W.H.V.)
Aandeelhouders die nog moeten volstorten
Totaal

48
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164.062
164.062
Niet-opgevraagd
bedrag (post A.I.2.
van de passiva)
30.000
30.000

Nr. 6. S
 TAAT VAN DE VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO’S EN KOSTEN ANDERE VOORZIENINGEN - (x 1.000 €)
UITSPLITSING VAN DE PASSIEFPOST E.III. INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK BEDRAG VOORKOMT
Marktrisico
Marktrisico Ariane
Provisie voor winstdeelnamerisico

1.188
1.936
407

Nr. 7. STAAT VAN DE TECHNISCHE VOORZIENINGEN EN SCHULDEN - (x 1.000 €)
A) U ITSPLITSING VAN DE SCHULDEN (OF EEN DEEL VAN DE SCHULDEN) WAARVAN DE RESTERENDE LOOPTIJD MÉÉR DAN
5 JAAR BEDRAAGT
Betrokken posten van het passief
B. Achtergestelde schulden
139.100
II. Niet-converteerbare leningen
139.100
G. Schulden
23.384
IV. Schulden ten aanzien van kredietinstellingen
23.384
Totaal
162.484
C) SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN
Betrokken posten van het passief
1. Belastingen (post G.V.1.a) van het passief)
2.419
b) Niet-vervallen belastingsschulden
2. Bezoldigingen en sociale lasten (post G.V.1.b) van het passief)
2.265
b) Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

Nr. 8. STAAT BETREFFENDE DE OVERLOPENDE REKENINGEN VAN HET PASSIEF (x 1.000 €)
UITSPLITSING VAN DE PASSIEFPOST H. INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK BEDRAG VOORKOMT
Huuropbrengsten
Leasingopbrengsten
Toe te rekenen kosten:
- Intresten op voorschot
- Intresten op renteswap
- Intresten op het garantiefonds
- Overige

99
223
4.726
2.855
1.800
489

Nr. 10. INLICHTINGEN BETREFFENDE DE TECHNISCHE REKENINGEN - (x 1.000 €)
II. LEVENSVERZEKERING			
A. Rechtstreekse zaken
1. Brutopremies			
a) 1. Individuele premies
2. Premies betreffende groepsverzekeringsovereenkomsten
b) 1. Periodieke premies
2. Enige premies
c) 2. Premies van overeenkomsten met winstdeling
3. P
 remies van overeenkomsten waarbij het beleggingsrisico niet gedragen wordt
door de onderneming
2. Herverzekeringssaldo			
3. Commissielonen (art. 37)
III. NIET-LEVENSVERZEKERING EN LEVENSVERZEKERING, RECHTSTREEKSE ZAKEN		
Brutopremies in België		
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179.121
55.485
123.636
96.893
82.228
171.330
7.791
-157
-539
179.121
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Nr. 11. STAAT BETREFFENDE DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST
Wat personeel betreft:
Afgesloten boekjaar
Vorig boekjaar
A. Volgende gegevens over het boekjaar en over het vorige boekjaar met betrekking tot de werknemers ingeschreven in het 		
personeelsregister en verbonden met de onderneming door een arbeidsovereenkomst of een startbaanovereenkomst
a. het totale aantal op afsluitdatum van het boekjaar		
109,00
106,00
b. h et gemiddelde personeelsbestand tewerkgesteld door de onderneming tijdens het
boekjaar en tijdens het vorige boekjaar, berekend in voltijdse equivalenten overeen102,00
102,70
komstig artikel 15, § 4, van het Wetboek van Vennootschappen, en uitgesplitst naar
volgende categorieën
- Directiepersoneel
5,60
5,60
- Bedienden
96,40
97,10
- Arbeiders
0,00
0,00
- Andere
0,00
0,00
c. het aantal gepresteerde uren
137.849,00
138.059,00
B. Volgende gegevens over het boekjaar en over het vorige boekjaar met betrekking tot de uitzendkrachten en de van de onderneming ter beschikking gestelde personen
a. het totale aantal op afsluitdatum van het boekjaar		
0
0
b. h et gemiddeld aantal in voltijdse equivalenten berekend op een analoge manier als de
2,02
0,73
werknemers ingeschreven in het personeelsregister		
c. het aantal gepresteerde uren		
3.871
1.381

Nr. 12. STAAT BETREFFENDE HET GEHEEL VAN DE ADMINISTRATIE- EN
BEHEERSKOSTEN, UITGESPLITST VOLGENS AARD - (x 1.000 €)
I. PERSONEELSKOSTEN *
1. a) Bezoldigingen
b) Pensioenen
c) Andere rechtstreekse sociale voordelen
2. Patronale bijdragen voor sociale verzekeringen
3. Patronale toelagen en premies voor buitenwettelijke verzekeringen
4. Andere personeelsuitgaven
5. Voorzieningen voor pensioenen, bezoldigingen en sociale lasten
a) Dotaties (+)
b) Bestedingen en terugnemingen (-)
6. Uitzendkrachten of personen ter beschikking gesteld van de onderneming
II. DIVERSE GOEDEREN EN DIENSTEN *
III. A
 FSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN OP IMMATERIËLE EN MATERIËLE ACTIVA, ANDERE DAN DE BELEGGINGEN *
V. OVERIGE LOPENDE LASTEN *
1. Fiscale bedrijfskosten *
                    a) Onroerende voorheffing
b) Overige
2. Bijdragen gestort aan openbare instellingen *
3. Theoretische kosten *
4. Overige
VI. TERUGGEWONNEN ADMINISTRATIEKOSTEN EN OVERIGE LOPENDE OPBRENGSTEN (-)
1. Teruggewonnen administratiekosten
b) Overige *
Totaal

8.447
6.517
117
1.310
485
-230

248
4.524
612
1.738
229
89
140
192
1.317
-305
305
305
15.016

Een asterisk (*) rechts van de inhoud van een post of een sub-post duidt op het bestaan van een definitie of een verklarende nota in hoofdstuk III van de
bijlage bij het huidige besluit.
Aldus gewijzigd bij artikel 10, § 2 van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996.
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Nr. 15. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT - (x 1.000 €)
B. BELANGRIJKSTE OORZAKEN VAN DE VERSCHILLEN TUSSEN DE WINST VOOR BELASTINGEN, zoals deze
blijkt uit de jaarrekening, EN DE GERAAMDE BELASTBARE WINST, met bijzondere vermelding van die welke
voortspruiten uit het tijdsverschil tussen de vaststelling van de boekwinst en de fiscale winst (in de mate
waarin het resultaat van het boekjaar op belangrijke wijze werd beïnvloed op het stuk van de belastingen).
Verworpen uitgaven (schatting)
Heffing op belastbare (niet-gebruikte) technische voorzieningen
D. BRONNEN VAN BELASTINGLATENTIES (in de mate waarin deze informatie belangrijk
is om een inzicht te verkrijgen in de financiële positie van de onderneming).
1. Actieve latenties

900
-52.050
40.282
34.669

                 - Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten
                 - Overgedragen saldo van de definitief belaste inkomsten

5.612

Nr. 16. ANDERE TAKSEN EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN - (x 1.000 €)

A. TAKSEN
1. Taksen op verzekeringsovereenkomsten ten laste van derden
2. Andere taksen ten laste van de onderneming
B. DE INGEHOUDEN BEDRAGEN TEN LASTE VAN DERDEN BIJ WIJZE VAN
                 1. Bedrijfsvoorheffing
                 2. Roerende voorheffing (op dividenden)

Bedragen van
het boekjaar

Bedragen van het
vorige boekjaar

7.047
236

6.554
163

15.169
692

15.546
462

Nr. 17. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (ART. 14) (x 1.000 €)
A. Z EKERHEDEN DOOR DERDEN GESTELD OF ONHERROEPELIJK BELOOFD VOOR REKENING VAN DE
ONDERNEMING*
B. P ERSOONLIJKE ZEKERHEDEN DOOR DE ONDERNEMING GESTELD OF ONHERROEPELIJK BELOOFD
VOOR REKENING VAN DERDEN*
C. Z
 AKELIJKE ZEKERHEDEN DOOR DE ONDERNEMING GESTELD OF ONHERROEPELIJK BELOOFD
OP HAAR EIGEN MIDDELEN ALS ZEKERHEID VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN*
a) van de onderneming:
D. ONTVANGEN ZEKERHEDEN* (ANDERE DAN IN BAAR GELD)
b) overige
F. GOEDEREN EN WAARDEN VAN DERDEN GEHOUDEN DOOR DE ONDERNEMING*
H. OVERIGE (nader te bepalen):		
Aankoopverbintenis van roerende waarde
Uitwisselcontract van van intrestvoorwaarden
                           Inflatie-SWAP-overeenkomsten
Achtergesteldheid van de voorschotten toegekend aan Ariane Building
Achtergesteldheid van de voorschotten toegekend aan Arsenal Building NV
Achtergesteldheid van de voorschotten toegekend aan Building Green One
Achtergesteldheid van de voorschotten toegekend aan Carolease
Achtergesteldheid van de voorschotten toegekend aan Integrale Cerep loi 1
Achtergesteldheid van de voorschotten toegekend aan Copernicus site NV
                           Achtergesteldheid van de voorschotten toegekend aan Drapfin NV
Achtergesteldheid van de voorschotten toegekend aan FM-A Invest NV
Achtergesteldheid van de voorschotten toegekend aan Integrale Ginkgo Park
Subordination des avances octroyées à Gutenberg SA
Achtergesteldheid van de voorschotten toegekend aan Gutenberg NV
Achtergesteldheid van de voorschotten toegekend aan Integrale Immo Management
Achtergesteldheid van de voorschotten toegekend aan Ijunck Lux
Achtergesteldheid van de voorschotten toegekend aan Immo fractal NV
Achtergesteldheid van de voorschotten toegekend aan Immo Haecht 1442
Achtergesteldheid van de voorschotten toegekend aan Immo PA332
Achtergesteldheid van de voorschotten toegekend aan Integrale Green Energy NV
Achtergesteldheid van de voorschotten toegekend aan Integrale Immo Lux NV
Achtergesteldheid van de voorschotten toegekend aan Integrale Zaventem Building NV
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29.500

110.126
80.814
1
625.300
161.216
278
23.611
5.205
2.891
45.141
5.100
28.484
10.700
6.300
6.109
2.800
9.000
10.860
35.012
14.200
5.750
15.988
14.850
2.054
12.631
5.655
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Achtergesteldheid van de voorschotten toegekend aan Introp
Achtergesteldheid van de voorschotten toegekend aan La Chartreuse
Achtergesteldheid van de voorschotten toegekend aan La Foncière Liégeoise
Achtergesteldheid van de voorschotten toegekend aan Lozana Invest NV
Achtergesteldheid van de voorschotten toegekend aan Luso Invest
Achtergesteldheid van de voorschotten toegekend aan Manujacq
                            Achtergesteldheid van de voorschotten toegekend aan Meuse Office
Achtergesteldheid van de voorschotten toegekend aan New Mecco Warehouse NV
                           Achtergesteldheid van de voorschotten toegekend aan Office Park Alleur
Overeenkomst voor het niet opnemen van de voorschotten van Regent Building NV
Achtergesteldheid van de voorschotten toegekend aan SPV JVGB
Achtergesteldheid van de voorschotten toegekend aan Stodiek Propco
Achtergesteldheid van de voorschotten toegekend aan Tetris
Achtergesteldheid van de voorschotten toegekend aan Vordenstein
Achtergesteldheid van de voorschotten toegekend aan Waterside NV

26.313
7.699
4.321
5.600
39.917
9.133
14.500
3.847
11.452
5.065
5.769
34.223
16.600
9.807
7.220

Een asterisk (*) rechts van de inhoud van een post of een sub-post duidt op het bestaan van een definitie of een verklarende nota in hoofdstuk III van de
bijlage bij het besluit van 17/11/1994

Nr. 18. BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET
ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT (x 1.000 €)
Verbonden ondernemingen
Betrokken balansposten
C II. B ELEGGINGEN IN VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN DEELNEMINGEN
1 + 3 Deelnemingen
2 + 4 Bons, obligaties en vorderingen
- achtergestelde
- overige
D.II. B ELEGGINGEN IN VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN DEELNEMINGEN		
1 + 3 Deelnemingen
2 + 4 Bons, obligaties en vorderingen
- achtergestelde
E. VORDERINGEN
1. V
 orderingen uit hoofde van rechtstreekse
verzekeringsverrichtingen
2. O
 verige vorderingen
G. SCHULDEN
V. Overige schulden

Afgesloten
boekjaar

Vorig boekjaar

Ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat
Afgesloten
Vorig boekjaar
boekjaar

612.464

542.134

52.502

41.855

150.991
461.472
437.546
23.927

153.165
388.970
366.152
22.817

26.930
25.572
25.572

18.409
23.446
23.446

4.871
1.088
3.783
3.783
3.815

4.032

275
3.541
645
645

105
3.927
2.334
2.334

1.001
1.001

2.500
2.500

Nr. 19. FINANCIËLE BETREKKINGEN MET - (x 1.000 €)
A. bestuurders en zaakvoerders;
B. natuurlijke of rechtspersonen die de onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks controleren zonder verbonden
ondernemingen te zijn;
C. andere ondernemingen welke door de sub. B vermelde personen rechtstreeks gecontroleerd worden.		
1. Uitstaande vorderingen op deze personen			
4. R
 echtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en pensioenen toegekend ten laste van de winst- en
verliesrekening
- aan de bestuurders en managers
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Bedragen

819
2.248

Nr. 19bis. FINANCIËLE BETREKKINGEN MET DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN
MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN) - (x 1.000 €)
1. Bezoldiging van de commissaris(sen)
2.Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de onderneming
door de commissaris(sen)
- Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten
3. B
 ezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de onderneming
door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)
- Belastingadviesopdrachten
- Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

Bedragen

221
22
35

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen

Nr. 20. WAARDERINGSREGELS
Actief
B. IMMATERIËLE ACTIVA
B.I. Verwervingskosten

De uitgiftekosten voor leningen worden
geactiveerd en afgeschreven over de
volledige looptijd van de lening.
B.II. Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa ter waarde van
€ 25.000 of minder worden in het eerste
jaar volledig afgeschreven.
Immateriële vaste activa ter waarde van
meer dan € 25.000 worden lineair afgeschreven naargelang van hun vermoedelijke
gebruiksduur zonder dat deze meer dan
5 jaar kan bedragen.
C. BELEGGINGEN
C.I. Terreinen en gebouwen

Deze activa worden ofwel geboekt tegen
hun aankoopwaarde bestaande uit de
aankoopprijs en de bijkomende kosten,
zoals niet-terugvorderbare belastingen,
ofwel tegen de verkoopprijs. Ze worden
afgeschreven volgens de vastgelegde
procedures onder de rubriek “Afschrijvingen” en kunnen geherwaardeerd worden
onder de voorwaarden beschreven onder
de titel “Herwaarderingen”.
C.II. Beleggingen in verbonden
ondernemingen en deelnemingen

Deelnemingen worden gewaardeerd op
basis van hun netto-aankoopwaarde,
vermits de bijkomende kosten worden
opgenomen in de resultatenrekening van
het boekjaar waarin zij gedragen werden.

Ze kunnen geherwaardeerd worden onder
de voorwaarden beschreven onder de
titel “Herwaarderingen”. Waardeverminderingen kunnen doorgevoerd worden
in geval van minwaarde of duurzame
waardevermindering die gerechtvaardigd
wordt door de situatie, rendabiliteit of de
vooruitzichten van het bedrijf waarin de
deelneming via aandelen of deelbewijzen
worden aangehouden.
Op schuldvorderingen worden waardeverminderingen toegepast wanneer hun
terugbetaling op de einddatum geheel of
gedeeltelijk onzeker of onwaarschijnlijk is.
De aankoopwaarde van de deelnemingen,
aandelen of deelbewijzen ontvangen als
aanbrengvergoeding die niet bestaat uit
baar geld of resulteert in een schuldomzetting komt overeen met de conventionele
waarde van het goed en aanschafwaarde
of waarde van de omgezette schulden. Als
deze conventionele waarde lager is dan
de marktwaarde van de goederen en de
toegevoegde waarde of van de omgezette
schulden, dan komt de aankoopwaarde
overeen met deze hogere marktwaarde.
C.III.1. Aandelen, deelbewijzen
en andere effecten met variabele
opbrengsten

Aandelen, deelbewijzen en andere
effecten met variabele opbrengsten
worden systematisch onderworpen
aan waardeverminderingen in geval van
duurzame waardevermindering.
Individuele effecten ondergaan systematisch een waardevermindering gelijk
aan het verschil tussen de aankoopprijs en de richtprijs bepaald door
het Directiecomité en gepresenteerd
aan het Auditcomité. Deze richtprijs
wordt bepaald rekening houdend met,

//

onder andere, groeivooruitzichten en
belangrijke risico’s.
De fondsen en beveks worden
onderworpen aan een benadering
op basis van het onderliggende
waarde. Wanneer de onderliggende
waarde uit aandelen bestaat, wordt
de hierboven beschreven regel voor
individuele effecten toegepast.
Wanneer de onderliggende waarde
een schuldproduct is (krediet- of
infrastructuurschuldfonds), wordt een
waardevermindering geboekt wanneer
een risico van wanbetaling binnen de
portefeuille wordt vastgesteld en dat
dit een aanzienlijke en / of blijvende
impact heeft op de marktwaarde van
het fonds.

//

C.III.2. Obligaties en andere vastrentende effecten

Deze effecten worden gewaardeerd op
basis van hun aankoopwaarde. Indien hun
actuarieel rendement dat bij de aankoop
berekend wordt, rekening houdend met de
terugbetalingswaarde op de einddatum, van
het nominale rendement afwijkt, dan wordt
het verschil tussen de aankoopwaarde en
de terugbetalingswaarde als element van
intrest opgenomen in het resultaat prorata
temporis over de resterende looptijd van
de effecten, in verhoging of vermindering
van de aankoopwaarde van de effecten.
De opname in het resultaat van het verschil
tussen de aankoop- en de terugbetalingswaarde gebeurt op lineaire basis en
prorata temporis.
Dit principe geldt voor effecten waarvan
het rendement volgens de uitgiftevoorwaarden, uitsluitend bestaat uit het
verschil tussen de uitgifteprijs en de
terugbetalingswaarde.
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Integrale past een waarderingsmethode
toe waarbij de meer- en minderwaarden die
het gevolg zijn van de verkoop bij arbitrageoperaties van vastrentende effecten,
op gespreide wijze kunnen opgenomen
worden in het resultaat samen met de
toekomstige inkomsten van de effecten
die bij deze arbitrage aangekocht of
verkocht werden.
In dit geval maken de meer- of minderwaarden deel uit van een ristornoboeking
en worden ze, in afwachting van hun
boeking, toegevoegd aan de rekeningen
waarin de aangekochte titels ingeschreven
worden. De betrokken meer- en minwaarden
worden op basis van een constant reëel,
jaarlijks basisrendement toegerekend
aan de rente-inkomsten van titels met
vaste rentevoet, over de periode tot het
einde van de looptijd van de verkochte
of aangekochte titels. In geval van een
uiteindelijke verkoop van de aangekochte
titels zal het overblijvende bedrag van
de rechtzettingsrekening volledig geregistreerd worden in de resultaten van
het boekjaar waarin deze verkoop heeft
plaatsgevonden, voor zover deze niet past
binnen een nieuwe arbitrage. Volgens
deze paragraaf zal het overblijvend bedrag
gespreid in de resultaten opgenomen
worden met de opbrengsten van de nieuwe
arbitrageoperatie voor zover de initiële
registratieperiode van de resultaten niet
merkbaar verlengd wordt.
Met “arbitrageopdracht” wordt bedoeld:
elke gecombineerde aankoop- en verkoopoperatie van titels met vaste opbrengsten
gerealiseerd in een relatief korte periode
en die leidt tot een verwachte verbetering
van het financieel beheer van de titels met
vaste opbrengsten.
Als het ontvangen nettoverkoopbedrag hoger is dan het aankoopbedrag,
bijkomende kosten inbegrepen, zal de
meer- of minderwaarden van deze titel
in het resultaat worden opgenomen, in
verhouding met het verschil tussen de
aan- en verkoopbedragen.
De vastrentende effecten ondergaan
waardeverminderingen om elk risico te
weerspiegelen dat de emittenten van
deze effecten de verbintenissen die eruit
voortvloeien niet geheel of gedeeltelijk
nakomen. Hierbij wordt de waarschijnlijkheid inbegrepen, maar niet exclusief,
dat de terugbetaling van deze effecten
volledig of gedeeltelijk onzeker is of in
het gedrang komt. De criteria die in acht
genomen worden om te oordelen of
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een waardeverlies duurzaam is, zijn: (i)
financiële moeilijkheden die gekend zijn
bij de emittent, (ii) niet-betaalde coupons
gedurende 2 opeenvolgende jaren.
Onze portefeuille bevat drie verschillende
soorten eeuwigdurende obligaties:
a) Vastrentende obligaties;
b) Obligaties met “step-up”;
c) Obligaties met een rentevoet “cms +
spread”.
De eeuwigdurende obligaties ondergaan
systematisch waardeverminderingen
wanneer de marktwaarde lager is dan
de aankoopwaarde.
Wat de thesaurieobligaties en andere
thesaurietitels met vaste opbrengst, die
gekwalificeerd zijn als behoeders van de
liquiditeit, betreft: zij ondergaan waardeverminderingen indien hun marktwaarde
lager is dan de behaalde waarde, door
toepassing van de andere bepalingen, die
in deze regels vermeld worden.
C.III. 4 tot 7 Schuldvorderingen

Er worden waardeverminderingen toegepast
wanneer hun realisatiewaarde bij het
afsluiten van het boekjaar lager is dan hun
boekwaarde die als volgt is vastgelegd:
De schuldvorderingen worden op de balans
geboekt tegen hun nominale waarde.
De inschrijving van de schuldvorderingen
op de balans tegen hun nominale waarde
gebeurt samen met de inschrijving in de
regularisatierekeningen van het passief
en de opname in de resultaten prorata
temporis op basis van de samengestelde
intresten:
a) de intresten conventioneel begrepen
in de nominale waarde van de schuldvorderingen;
b) het verschil tussen de aankoopwaarde
en de nominale waarde van de schuldvorderingen;
c) de vooruitbetaling van schuldvorderingen die geen intrest opbrengen of die
een abnormaal lage intrest opleveren,
wanneer de schuldvorderingen:
1° terugbetaalbaar zijn na meer dan
1 jaar, te tellen vanaf hun intrede in het
bedrijfspatrimonium en
2° die betrekking hebben op de geacteerde
bedragen als opbrengst binnen de resultatenrekening, hetzij op de overdracht van
activa of bedrijfsonderdelen.

De vooruitbetaling bedoeld onder c) wordt
berekend tegen de heersende marktrente
voor dergelijke schuldvorderingen op
het ogenblik van intrede in het bedrijfspatrimonium.
Voor terugbetaalbare schuldvorderingen
met gespreide stortingen, waarvan de
rentevoet of de kosten van toepassing
zijn op het initiële bedrag gedurende de
ganse looptijd van het contract, is bepaald
dat de respectievelijke bedragen voor
de vastrentende intresten en kosten in
de resultaten worden opgenomen en de
niet-vastrentende intresten en kosten over
te dragen zijn, door de toepassing van de
reële rentevoet op het openstaande bedrag
bij het begin van elke periode. Deze reële
rentevoet is berekend, rekening houdend
met de spreiding en de periodiciteit van de
stortingen. Een andere methode kan niet
toegepast worden tenzij ze, per boekjaar,
evenwaardige resultaten oplevert.
De rentevoeten en kosten kunnen bij deze
operaties niet gecompenseerd worden
met kosten, lasten en commissies.
Beleggingen in de loop van het
boekjaar overgedragen van rubriek
C.- Tak 21 naar rubriek D.- Tak
23 van het actief

Voor het verschil tussen de boekwaarde
en de huidige waarde op datum van de
overdracht worden er terugnames van
waardeverminderingen geboekt ten belope
van de vroeger geboekte waardeverminderingen, en herwaarderingsmeerwaarden
wanneer hun huidige waarde groter is dan
hun boekwaarde.
Deze herwaarderingsmeerwaarden worden
geboekt op post A.III.2. van het passief
en worden daar behouden zolang de
beleggingen waarop zij betrekking hebben,
niet gerealiseerd zijn.
D. BELEGGINGEN BETREFFENDE
VERRICHTINGEN VERBONDEN
AAN BELEGGINGSFONDSEN (TAK
23)

De beleggingen in deze rubriek worden
opgenomen in het actief van de balans
aan hun huidige waarde.
1° In het geval van andere beleggingen dan
terreinen en gebouwen, bedoelt men met
“de actuele” waarde de “marktwaarde”.
Als de beleggingen genoteerd worden op
een officiële effectenbeurs, bedoelt men
met “marktwaarde”, de waarde die bepaalt
wordt op de afsluitdatum van de balans,
of, als de afsluitdag van de balans geen

beursdag is, de laatste verhandelingsdag
voor deze datum.
Als er een markt bestaat voor andere
beleggingen dan deze bedoeld in de
vorige alinea, dan is de marktwaarde
de gemiddelde prijs waartegen deze
beleggingen werden verhandeld op de
sluitingsdag van de balans, of, als de
sluitingsdag van de balans geen beursdag
is, de laatste beursdag voor deze datum.
Als de beleggingen bedoeld in de twee
voorgaande alinea’s verkocht waren
op de datum van het opmaken van de
rekeningen, of, als de intentie bestaat
om ze op korte termijn te verkopen, dan
wordt de marktwaarde verminderd met de
effectieve of geschatte verkoopkosten.
De andere beleggingen worden geëvalueerd
op basis van een voorzichtige schatting
van hun waarschijnlijke verkoopwaarde.
2° Bij “terreinen en gebouwen” verstaan we
onder “actuele waarde” de marktwaarde
bepaald op de evaluatiedatum.
Met “marktwaarde” wordt bedoeld de prijs
waartegen de terreinen en gebouwen verkocht
hadden kunnen worden op de evaluatiedatum
in een privécontract tussen een instemmende
verkoper en een onafhankelijke koper, mits
het op de markt werd aangeboden via een
openbare aanbesteding, dat de voorwaarden
ervan een gewone verkoop toelaten en dat de
termijn voor de verkoopsonderhandelingen
normaal is rekening houdend met de aard
van het goed.
De marktwaarde wordt bepaald door
een aparte waardering van elk terrein of
gebouw, minstens om de vijf jaar uitgevoerd
volgens een algemeen gangbare of door
de Nationale Bank van België aanvaarde
methode.
Als de terreinen en gebouwen verkocht
waren op datum van de opmaak van de
rekeningen, of als de intentie bestaat
om ze op korte termijn te verkopen, dan
wordt de waarde bepaald volgens alinea
2 van paragraaf 2° verminderd met de
effectieve of geschatte verkoopkosten.
Als het niet mogelijk is om de marktwaarde
van een terrein of gebouw te bepalen, dan
wordt de waarde bepaald op basis van
de aankoopprijs of de kostprijs geacht
de huidige waarde te zijn.
Op terreinen en gebouwen worden waardeverminderingen geboekt als de waarde
van een terrein of gebouw gedaald is
sedert de laatst uitgevoerde evaluatie.
De lagere aldus bepaalde waarde wordt

niet meer verhoogd in latere balansen,
behalve als deze verhoging het gevolg
is van een nieuwe marktwaardebepaling.
E. SCHULDVORDERINGEN

Op deze schuldvorderingen kunnen
waardeverminderingen geboekt worden
volgens dezelfde regels als de geboekte
schuldvorderingen onder rubriek C.
AANDELENOPTIES

Onder aandelenoptie aangewend als
dekkingswaarde, moet de optie verstaan
worden die het compenseren of verminderen
van het risico op schommelingen van de
aandelenprijzen tot doel heeft.
Om beschouwd te worden als aandelenoptie
als dekkingswaarde dient de optie te
beantwoorden aan volgende voorwaarden:
a) het gedekte element stelt Integrale
bloot aan een prijswijzigingsrisico;
b) de optie wordt in de boeken als dusdanig
gekwalificeerd van bij het begin;
c) de optie heeft als onderliggend
instrument titels met vergelijkbare
kenmerken als diegene die ze dekt;
d) de optie wordt verhandeld op een
liquide markt, zoals hieronder bepaald,
of de onderliggende titels worden op een
dergelijke markt verhandeld.
De liquide markt is een georganiseerde
markt, een markt met overleg die regelmatig
functioneert met de tussenkomst van
derde financiële instellingen die de markt
in stand houden en die:
voortdurende beursnoteringen van
aan- en verkoopkoersen verzekeren,
waarvan de vorken overeenkomen met
de marktgebruiken;

//

die regelmatig titels of financiële
instrumenten verhandelen op hun
markt, zodat ze beschouwd kunnen
worden als te allen tijde realiseerbaar
zonder merkbare weerslag op hun
koersen.

//

1. D e aandelenopties aangewend als
dekkingswaarde worden bij het afsluiten
van de rekeningen gewaardeerd op
basis van hun aankoopwaarde.
De verschillen die voortkomen uit waardeschommelingen op aandelenopties
aangewend als dekkingswaarde worden
tijdens de laatste dagelijkse vereffening
van de debet- of creditmarges opgenomen
in de open wachtrekeningen tussen de
regularisatierekeningen. Het saldo van deze

rekening wordt gelijkmatig opgenomen
in de resultatenrekening om de meer- of
minwaarden op het element te dekken.
Als het gedekte element geëvalueerd
wordt tegen marktwaarde, dan moeten de
resultaten die voortkomen uit de aandelenoptie aangewend als dekkingswaarde
ingevoerd worden in de resultatenrekening op een gelijkmatige manier bij het
invoeren van de waardeschommelingen
van het gedekte element.
De vermelde beschikkingen zijn toepasbaar
op aandelenopties aangewend als
dekkingswaarde zelfs bij het ontbreken
van dagelijkse vereffening van de debeten creditmarges.
De vermelde producten en kosten die in
de resultatenrekening moeten ingegeven
worden, worden erin opgenomen als
essentiële elementen van het nettoresultaat,
te verklaren onder de overeenstemmende
post “Financiële instrumenten”.
2. O p de aandelenopties die niet of
niet langer voldoen aan de vereiste
criteria om aangewend te worden
als dekkingswaarde, worden waardeverminderingen toegepast wanneer
hun markt- of realisatiewaarde bij het
afsluiten van de rekeningen kleiner is
dan hun aankoopwaarde.
HERWAARDERINGEN

Integrale kan overgaan tot het herwaarderen
van haar vaste activa, evenals van de deelnemingen, aandelen en deelbewijzen die
voorkomen onder rubriek C. van het actief,
wanneer de waarde hiervan, bepaald in
functie van hun nut voor de onderneming,
een zeker en duurzaam overschot vertoont
in verhouding tot hun boekwaarde. Als
de betrokken activa noodzakelijk zijn
voor het verder zetten van de activiteiten
van de onderneming of van een deel
van haar activiteiten, worden zij slechts
geherwaardeerd voor zover de uitgedrukte
meerwaarde gerechtvaardigd wordt door
de rentabiliteit van de activiteiten van de
onderneming of door het betrokken deel
van haar activiteiten.
Indien de herwaardering betrekking heeft
op vaste activa met een beperkt gebruik
in de tijd, worden op de geherwaardeerde
waarde afschrijvingen toegepast, die
in een afschrijvingsplan opgenomen
worden, teneinde de ten laste neming te
verdelen over de resterende waarschijnlijke
gebruiksduur van het vaste actief.
De geacteerde meerwaarden worden
rechtstreeks ingegeven in de post A.III.1.
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van het passief en blijven hier zolang het
goed waarop ze betrekking hebben niet
worden gerealiseerd. Deze meerwaarden
kunnen:
1° o ve r ge drage n wor de n naar de
reserves ten belope van het bedrag
van de geacteerde afschrijvingen op
de meerwaarde;
2° in geval van uiteindelijke minwaarde,
geannuleerd worden ten belope van
het bedrag dat nog niet afgeschreven
is op de meerwaarde.
AFSCHRIJVINGEN

De volgende activa maken het voorwerp
uit van afschrijvingen berekend volgens
het hierna opgestelde plan:
Afschrijvingspercentage
(Jaarpercentage)
Gebouw
2,5 %
maatschappelijke
zetel
Gebouw als
2,5 %
belegging (tak 21)
Installaties en
10 %
inrichtingen
Rollend materieel afgeschreven
op basis van de
vermoedelijke
gebruiksduur
Meubilair
10 %
Kantoormateriaal 10 %
Informaticamate- 33,3 %
riaal
Op onroerende waarden worden bijkomende
of uitzonderlijke afschrijvingen toegepast
wanneer omwille van hun achteruitgang
of wijzigingen van economische of technologische aard, hun nettoboekwaarde
de gebruikswaarde voor de onderneming
overschrijdt.
De geacteerde afschrijvingen van
toepassing in alinea 1 op de vaste activa,
waarvan het gebruik beperkt is in de
tijd kunnen niet teruggenomen worden
omwille van gewijzigde economische of
technologische omstandigheden, als het
afschrijvingsplan dat voordien gebruikt
werd te vlug blijkt te gaan. De geacteerde
afschrijvingen van toepassing in alinea
2 die niet meer gerechtvaardigd blijken,
kunnen hernomen worden te belope van het
overschot in verhouding tot de geplande
afschrijvingen conform alinea 1.

PASSIEF
C. TECHNISCHE
VOORZIENINGEN

1.De voorziening voor niet-verworven

56

Financiële staten

premies wordt afzonderlijk berekend voor
ieder verzekeringscontract.

heid, oprechtheid en goede trouw, worden
onder meer gevormd voor:

2. De voorziening voor lopende risico’s
wordt berekend op basis van het geheel
van de geschatte schadelast en de administratiekosten, overeenkomend met de
lopende en de door de onderneming nog
op zich te nemen contracten, voor zover
dit geschatte bedrag de voorziening voor
niet-verworven premies en de verschuldigde
premies met betrekking tot de voornoemde
contracten overschrijdt.

1. De lasten van grote herstellingen en grote
onderhoudswerken. Bij het afsluiten van
ieder boekjaar wordt gebouw per gebouw
een voorziening vastgesteld.

3. De voorziening voor levensverzekering
wordt in principe afzonderlijk berekend
voor ieder verzekeringscontract. De
berekening gebeurt jaarlijks onder de
verantwoordelijkheid van een actuaris, op
basis van algemeen erkende actuariële
methodes.
3.1. De voorzieningen voor de klassieke
levensverzekeringen van tak 21 en de
moderne verzekeringen (type kapitalisatie) van tak 21 met een gewaarborgd
rendement op toekomstige stortingen,
worden berekend volgens prospectieve
actuariële formules gebaseerd op de
technische basis van de contracten.
3.2. De technische voorzieningen voor de
moderne levensverzekeringen (type kapitalisatie) van tak 21 zonder gewaarborgd
rendement op toekomstige stortingen,
worden berekend volgens retrospectieve
formules op grond van de technische
basis van de contracten.
3.3. De technische voorzieningen van
de levensverzekering van tak 23 worden
berekend door het aantal eenheden per
fonds te vermenigvuldigen met de koers
van een eenheid van het betrokken fonds.
3.4. De voorziening voor schadegevallen
van de activiteitengroep “leven” is gelijk
aan het bedrag dat verschuldigd is aan de
begunstigden, verhoogd met de beheerskosten van de schadegevallen.
3.5. Er wordt een voorziening voor financiële
risico’s gevormd wanneer blijkt dat het
rendement van de dekkingswaarden niet
langer volstaat om de maatschappij in staat
te stellen haar verplichtingen betreffende
verzekeringen na te komen. Deze voorziening
wordt gevormd in overeenstemming met
de richtlijnen en aanbevelingen van de
Nationale Bank van België.
E. V
 OORZIENINGEN VOOR
ANDERE RISICO’S EN LASTEN

Voorzieningen voor risico’s en lasten, die
beantwoorden aan de criteria voorzichtig-

2. De risico’s op verliezen of lasten die
voor Integrale voortvloeien uit persoonlijke
of zakelijke zekerheden die zijn samengesteld als waarborg voor schulden of
verbintenissen van derden, verbintenissen
betreffende de aankoop of overdracht van
activa en lopende geschillen.
3. Het algemene marktrisico indien blijkt dat
de markt geheel of gedeeltelijk inactief is.
4. De marktrisico’s als de rendementen van
de activa onzeker, beperkt of verlaagd zijn.

ANDERE ELEMENTEN
Monetaire elementen

1. Integrale voert haar boekhouding in euro.
De boekhouding wordt zodanig georganiseerd dat de monetaire elementen worden
geregistreerd met de vermelding van
het bedrag in de munteenheid waarin ze
worden uitgedrukt. Deze elementen worden
geëvalueerd op basis van hun bedrag,
omgezet in de betrokken munteenheid.
Er wordt bedoeld met:
a) monetaire elementen: actief, passief, met
inbegrip van de regularisatierekeningen, de
rechten en verbintenissen met betrekking
tot een bepaald aantal te incasseren of te
betalen monetaire eenheden, evenals de
andere activa die toegewezen worden aan
de dekking van de technische voorzieningen
en buitenlandse valuta;
b) prolongatie-koersdaling: het overschot
(prolongatie) of het tekort (koersdaling)
tussen een wisseloperatie op het einde van
de looptijd (of een wisseloperatie op het
einde van de looptijd afgesloten volgens
de toekomstige marktmodaliteiten) en de
koers van het contant bij het afsluiten van
een dergelijke operatie;
c) operatie van dekking voor het wisselrisico:
operatie met als doel het wisselrisico met
betrekking tot een monetair element of een
geheel van homogene monetaire elementen
inzake schommeling van de wisselkoers
te compenseren of te verkleinen.
Om beschouwd te worden als dekkingsoperatie zoals bedoeld in deze paragraaf
moet de operatie beantwoorden aan de
volgende voorwaarden:

a) het gedekte element of het geheel van
homogeen gedekte elementen moet het
bedrijf blootstellen aan een risico van
wisselkoersschommeling;
b) de dekkingsoperatie dient in de boeken
gekwalificeerd te worden volgens de aard;
c) het gedekte element of het homogene
geheel van gedekte elementen en de
dekkingsoperatie moeten worden uitgedrukt
in dezelfde valuta of in valuta waartussen
een sterke correlatie bestaat; in geval van
afgesloten opties als dekkingsoperatie
moeten de onderliggende waarde van de
optie en het gedekte element of geheel van
homogene gedekte elementen uitgedrukt
worden in dezelfde munteenheid of in
munteenheden waartussen een sterke
correlatie bestaat.
2. De monetaire elementen in vreemde
valuta worden omgezet in euro door
toepassing van de koers op de datum
van het afsluiten van de rekeningen.
De elementen die worden vereffend tegen
specifieke koersen, afhankelijk van hun
aard zoals bankbiljetten of volgens de
wisselreglementering, worden omgezet
tegen de specifieke gemiddelde koers.
3. De wisseloperaties op het einde van
de looptijd worden geëvalueerd tegen de
wisselkoers op het einde van de looptijd
die overeenkomt met de resterende termijn
van deze operaties.
Het negatieve saldo dat hieruit voortvloeit
wordt verwerkt in de resultatenrekening
als kost op de rekening om het resultaat
van de valutatransactie te bepalen. De
eventuele positieve saldo’s worden niet
opgenomen in de resultatenrekening.
Verbintenissen

1) Met rentevoetoperaties op het einde van
de looptijd, gekwalificeerd als bestemde
dekking wordt bedoeld: de operatie op het
einde van de looptijd die als doel heeft het
risico met betrekking tot het actief, het
passief, een recht, een verbintenis buiten
de balans of een geheel van elementen
met homogene kenmerken ten aanzien van
hun gevoeligheid aan renteschommelingen
te compenseren of te verkleinen.
Om beschouwd te kunnen worden als
dekkingsoperatie in de zin van deze
paragraaf, moet de operatie aan volgende
voorwaarden voldoen:
a) het gedekte element of het homogene
gedekte geheel moet de onderneming
blootstellen aan een renterisico;

b) de dekkingsoperatie moet als dusdanig
in de boeken gekwalificeerd worden van
bij het begin;
c) er moet een sterke correlatie bestaan
tussen de schommelingen van de waarde
van het gedekte element en deze van de
bestemde dekkingsoperatie; in het geval
van afgesloten opties als bestemde dekking
moet de correlatie gevestigd worden
tussen de schommelingen van het gedekte
element en die van het onderliggende
financiële instrument.
2) De rentetransacties op het einde van
de looptijd worden geëvalueerd tegen
hun aankoopwaarde op datum van het
afsluiten van de rekeningen.
Op de datum van de afsluiting van het
boekjaar worden de rentetransacties
die de voorwaarden niet of niet meer
vervullen om gekwalificeerd te worden als
bestemde dekkingsoperaties in de zin van
paragraaf 1) van dit artikel, geëvalueerd
tegen marktwaarde als deze evaluatie een
negatieve waarde vertoont ten opzichte van
de oorspronkelijke waarde. Deze laatste
wordt ingegeven in de resultatenrekening.
3) De verschillen veroorzaakt door de waardeschommelingen van de renterisico’s op
het einde van de looptijd, gekwalificeerd
als dekkingsoperatie worden bij de laatste
dagelijkse vereffening van de debet- of creditmarges opgenomen in een open wachtrekening
tussen de regularisatierekeningen. Na afloop
van de dekkingsoperatie wordt het saldo
van deze rekening gelijkmatig opgenomen
in de resultatenrekening van het gedekte
element op de nog resterende levensduur
van dit element. Als het gedekte element
geëvalueerd wordt tegen de marktkoers,
moeten de resultaten van de dekkingsoperatie die voortkomen uit rentederivaten op
het einde van de looptijd ingevoerd worden
in de resultatenrekening voor de datum van
de afloop van de dekkingsoperatie, om de
gelijkmatigheid te eerbiedigen.
In geval van overdracht of op het einde van
de looptijd van het gedekte goed, wordt
het saldo van de wachtrekening volledig
ingevoerd in de resultatenrekening en de
verschillen veroorzaakt door de uiteindelijke
waardeschommelingen van de niet-afgelopen dekkingsoperaties worden behandeld
conform de beschikkingen besproken in
paragraaf 2 van dit artikel. De beschikkingen van deze paragraaf hier worden
toegepast op renteoptieovereenkomsten
gekwalificeerd als dekkingsoperatie, zelfs
in afwezigheid van dagelijkse vereffening
van de debet- en creditmarges.

De producten en lasten bedoeld in deze
paragraaf worden hernomen in de resultatenrekening voor hun saldo na compensatie
tussen producten en kosten van dezelfde aard.

VERDELING VAN DE
OPBRENGSTEN EN LASTEN
Gezien haar statuut, wordt het geheel
van de lasten en opbrengsten van de
gemeenschappelijke kas geboekt op de
technische resultatenrekening.
De toewijzing van de beheerskosten tussen
tak 21 en tak 23 gebeurt in functie van
de reële uitgaven voor alles wat identificeerbaar is, of forfaitair voor de andere
onkosten.
Theoretische huurbedragen

De huur wordt vastgesteld op basis van
de huurwaarde van het gebouw en de
verhuurde oppervlakte.3

Nr. 22. VERKLARING
MET BETREKKING TOT
DE GECONSOLIDEERDE
JAARREKENING
De onderneming stelt op en publiceert,
overeenkomstig het koninklijk besluit
betreffende de geconsolideerde jaarrekening van verzekeringsondernemingen
en herverzekeringsondernemingen, een
geconsolideerde jaarrekening en een
geconsolideerd jaarverslag.

Nr. 23. BIJKOMENDE
INLICHTINGEN DIE DE
ONDERNEMING MOET
VERSTREKKEN
1. Op 30 september 2016 heeft de algemene
vergadering van Integrale de verandering
van juridische vorm van gemeenschappelijke verzekeringskas naar naamloze
vennootschap goedgekeurd. De omvorming
naar naamloze vennootschap is gebeurd
op basis van de boekhoudkundige situatie
op 30 juni 2016 met fiscale ingang op 1 juli
2016. Na deze omvorming bedraagt het
door Integrale nv onderschreven kapitaal
€ 164.062.000 waarvan een niet opgenomen
kapitaal van € 30.000.000.
Een kapitaalsverhoging voor een bedrag
van € 165.647.350 werd doorgevoerd op
28 maart 2018, waarvan € 16.700.000 in
natura en € 148.947.350 in contanten. Het
onderschreven kapitaal komt hiermee op
€ 329.709.350.
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Een bijkomende kapitaalsverhoging voor
een bedrag van € 15.000.000 in contanten
is eveneens voorzien.
2. Wegens de aanhoudende daling van
de rentevoeten op de financiële markten
heeft de Raad van Bestuur meerdere keren
beslist om de gewaarborgde technische
rentevoet te laten dalen, meer bepaald
tot 3,25 % vanaf 1 juli 2005; 2,25 % vanaf
1 januari 2013; 1,60 % vanaf 1 april 2015 en
0,75 % vanaf 1 januari 2017.
3. Artikel 34 sexies §5, 1° van het KB van
17 november 1994, gewijzigd op 1 juni
2016 betreffende de jaarrekeningen van
verzekeringsmaatschappijen voorziet de
aanleg van een bijkomende voorziening
wanneer de gewaarborgde rentevoet de
gemiddelde rentevoet van de OLO’s op
10 jaar overschrijdt met meer dan 0,1 %
(10 basispunten) over de laatste vijf jaar
(hierna de “knipperlichtvoet”). De knipperlichtvoet wordt bepaald met behulp
van de referentievoeten die op het einde
van de maand door de Nationale Bank
van België meegedeeld worden voor het
rendement van de lineaire obligaties.
De gemiddelde waarde wordt berekend
voor de periode van december 2012 tot
november 2017 inbegrepen. De knipperlichtvoet die van toepassing is op
31 december 2017 werd vastgelegd op
1,00 % (zie omzendbrief NBB_2017_31).
De voorziening die opgebouwd werd op
het einde van vorig boekjaar bedraagt
€ 229.427.031 (CertiFlex inbegrepen).
Integrale nv werd door de Nationale Bank
van België vrijgesteld voor het aanleggen
van de bijkomende voorziening voor het
boekjaar 2017.
4. In overeenstemming met artikel 15 van
het Koninklijk Besluit van 14 november 2003,
beschikt Integrale over een reservefonds
voor het beheer van “extralegaal pensioen”
dat beschouwd kan worden als eigen
vermogen. Op 31 december 2017 bedroeg
het reservefonds € 206.895.605. Het wordt
vermeld onder de rubriek C.VI Andere
technische voorzieningen van het passief
van de balans. Dit fonds ligt boven de 5 %
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van de levensverzekeringsvoorzieningen
dat dit Koninklijk Besluit vereist.
5. Geen enkel resultaat dat door de portefeuille “beleggingen” werd behaald, werd op
een “niet-technische” rekening geplaatst.
6. In de sociale balans bevat de tabel over
personeelsbewegingen een aanzienlijk
aantal bewegingen in- en uitdienst van
contracten van bepaalde duur. Bijna al
deze bewegingen omvatten de studentencontracten tijdens de zomervakantie en
percentageveranderingen van arbeidstijd.
7. De vorige jaren heeft de Raad van Bestuur
van ons filiaal Ariane Building n.v., het
gebouw dat in bezit van deze maatschappij
is, geëvalueerd met de “discounted cashflow-methode”. Sommige hypotheses
werden herzien om rekening te houden met
de marktevolutie. Op deze basis werd in
2013 een bijkomende voorziening aangelegd
voor ons filiaal Ariane Building voor een
bedrag van € 3.200.000. In 2014 werd een
bijkomende voorziening genoteerd voor
een nettobedrag van € 5.276.344. Het
saldo van de voorziening voor dit filiaal
bedraagt € 12.800.280 op 31 december
2014. Deze voorziening komt overeen met
het waardeverlies dat niet kon ingebracht
worden in de deelneming. In 2015 werd
beslist om een kapitaalverhoging van Ariane
Building n.v. door te voeren voor een bedrag
van € 12.000.000. De eerder opgebouwde
voorziening werd gebruikt voor een bedrag
van € 9.800.000. De deelneming onderging
een waardedaling voor een gelijkaardig
bedrag en vertegenwoordigt op 31 december
2015 een saldo van € 2.200.000. Op het einde
van boekjaar 2016 heeft de toepassing van
de vermelde evaluatiemethode niet geleid
tot het acteren van een waardedaling op
deze deelneming.
Tijdens dit boekjaar werd het gebouw
dat in het bezit is van Ariane Building
nv geëvalueerd door een onafhankelijke
expert. Deze evaluatie toont aan dat de
marktwaarde van het gebouw veel hoger
is dan haar boekhoudwaarde. Rekening
houdend met deze waardering die gebeurde
door een onafhankelijk expert heeft de

Raad van Bestuur van Ariane Building
nv beslist om een deel van de buitengewone afschrijving terug te nemen omdat
deze niet langer gerechtvaardigd is. In
2017 werden aanzienlijke investeringen
en voorzieningswerken uitgevoerd in het
gebouw. De bezettingsgraad bedraagt 85 %.
Laten we er rekening mee houden dat
een voorziening met betrekking tot de
opschorting van de belangen van de
leasing tussen Integrale en haar filiaal
wordt gehandhaafd op de balans voor een
bedrag van € 1.936.194.
8. Verscheidene van onze EMTN-producten
geïndexeerd op EuroStoxx50 hebben hun
vervaldatum bereikt in 2012. Omdat de referentie-index van bepaalde producten lager
is dan de voorwaardelijke kapitaaldrempel,
hebben we in 2012 producten aangekocht
die de volledige terugbetaling garanderen
van de nominale waarde van de producten
in kwestie en hebben we sommige van deze
producten geherstructureerd. De kost van
deze dekking heeft zijn weerslag op de nieuw
verworven producten en heeft ons ertoe
gebracht om op 31 december 2011 een
voorziening op te bouwen voor een bedrag
van € 21.473.000. Deze voorziening werd
aangehouden op 31 december 2012 en
wordt uitgekeerd in functie van de vervaldata
van de coupons van de nieuw verworven
effecten. Op 31 december 2017 bedraagt
het saldo van deze voorziening € 1.187.500.
9. De blootstelling aan Italiaanse en Spaanse
staatsobligaties ziet er op 31 december
2017 als volgt uit (in €):
Nettoboekwaarde Marktwaarde
31/12/2017
31/12/2017
Italië
592.868.212
544.227.500
Spanje
267.925.718
265.656.980
Totaal
860.793.930 809.884.530

Tijdens dit boekjaar hebben we ons ingedekt
om het spreidingsrisico van de Italiaanse
credit spread te verminderen. Deze posities
werden afgesloten in het derde trimester van
2017. De dekkingsopvragingen beïnvloeden
de resultatenrekening van het boekjaar
(beleggingsproducten en –kosten) voor een
nettobedrag van € -4,7 miljoen).

10. De volgende effecten vertonen latente minderwaarden op 31 december 2017 (of bij de afsluiting van het vorige boekjaar) en
worden van zeer nabij opgevolgd (in €):
Nominale waarde

Nettoboekwaarde
31/12/2017

5.000.000
4.300.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
500.000

4.904.638
4.300.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
1.495.410
1.700.000
236.590

Kommunalkredit Austria
Unicredito
Rallye
Eramet (2026)
Banimmo (2020)
Hamon
CNP Assurances
Steinhoff Europe AG

Marktwaarde
31/12/2017
4.956.250
3.843.125
4.122.800
4.160.000
3.898.960
1.495.410
1.700.000
236.590

Latente +
en - waarden
31/12/2017
51.612
-456.875
122.800
160.000
-101.040
0
0
0

Latente +
en - waarden
31/12/2016
-773.511
-919.125
-57.240
-380.000
-600.000
0
0
-

is voornamelijk te wijten aan de consultancy
honoraria voor de verbetering van de invoering
van de Solvency II-reglementering. Ongeacht
deze niet-terugkerende kosten blijft de
algemene onkostenratio onder controle.

kapitaalverhoging van maart 2018 zal
de Solvency II-SCR-ratio doen toenemen
waardoor hij de risico-appetijt van 135 % die
hieraan verbonden is in de “Risk Appetite
Statement” ruimschoots zal overstijgen.
15. Bijlage 19 vermeldt de financiële betrekkingen met bestuurders en directieleden.
Deze bijlage geeft de directe en indirecte
bezoldigingen en de toegekende pensioenen
weer die in de resultatenrekening staat. Het
totale bedrag van € 2.248.425 onder code
8.19.41 wordt als volgt verdeeld:

11. Volgens de voorschriften van de wet
van 24 juli 2008 worden de inspanningen
voortgezet om de begunstigden van kapitalen
te identificeren in afwachting van een
vereffening. Op 31 december 2017 belopen
de sedert meer dan een jaar opgebouwde
kapitalen voor de individuele levensverzekeringen die niet vereffend zijn € 7.275.

13. Bijlage 3 van de jaarrekeningen geeft
de huidige waarde van de beleggingen
weer. Deze waarden werden bepaald op
basis van de waarden van de activa zoals
weergegeven in de economische balans
op 31 december 2017 (Solvency II-referentiekader). De activa worden voornamelijk
gewaardeerd op basis van een externe
notering. Voor niet-beursgenoteerde activa
werd intern een model ontwikkeld om de
waarde te bepalen die in de economische
balans moet opgenomen worden. Voor de
gebouwen die Integrale nv in portefeuille
heeft (rechtstreeks of via een deelneming)
wordt de waarde bepaald op basis van
de geschatte huurwaarde gedeeld door
een kapitalisatievoet. Dit model houdt
eveneens rekening met eventuele afstand
van vergoedingen, verhuurleegstand
en transactiekosten. De waarde van de
leningen wordt bepaald op basis van de
geactualiseerde toekomstige stromen
volgens de SWAP-curve na toevoeging
van een spread op de waarderingsdatum.

12. De exploitatiekosten stijgen in
2017 tegenover vorig boekjaar. Deze stijging

14. De Solvency II-SCR-ratio bedraagt op
31 december 2017 meer dan 100 %. De

We merken op dat op 31 december 2017 de
latente meerwaarde op de obligatieportefeuille € 16.182.021 bedraagt.
Op basis van de evaluatieregels aangepast
in functie van het Koninklijk Besluit van
9 oktober 2014 dat het Koninklijk Besluit
van 17 november 1994 wijzigt, laten de
criteria die in acht genomen worden toe
om de waardeverliezen te evalueren als
niet-duurzaam, met uitzondering van
de bovenvermelde titels ‘Hamon’, ‘CNP
Assurances’ en ‘Steinhoff Europe AG’
waarvoor een waardedaling van respectievelijk € 1.498.086, € 299.866,44 en
€ 251.109 werd geacteerd. De andere
effecten ondergingen geen waardedaling.
Ondanks de constatering van minderwaarden
zijn wij van mening dat de terugbetaling van
deze effecten niet, geheel of gedeeltelijk,
onzeker of twijfelachtig is.

Bestuurders
Directie

Voordelen
op korte
termijn
320.915,00
1.569.232,00

Voordelen
op lange
termijn
0,00
358.277,00

16. De Raad van Bestuur heeft kennis genomen
van het ontwerpdecreet tot wijziging van de
Code voor lokale democratie en decentralisatie
voor de versterking van het deugdelijk bestuur
en de transparantie bij de uitvoering van
openbare mandaten in lokale en supralokale
structuren en hun dochterondernemingen.
Gesterkt door juridisch advies is de Raad
van Bestuur van mening dat het besluit geen
invloed zou mogen hebben op het management
van Integrale, een organisatie van openbaar
belang onder toezicht van de prudentiële
autoriteiten van de NBB en de FSMA.
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SOCIALE BALANS
Staat van de tewerkgestelde personen
Nummers van de paritaire comités die bevoegd zijn voor de onderneming: 306

WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND
OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER
Tijdens het boekjaar
Totaal
1. Mannen
2. Vrouwen
Gemiddeld aantal werknemers
Voltijds
80,90
40,70
40,20
Deeltijds
26,80
8,80
18,00
Totaal in voltijdse equivalenten (VTE)
100,10
47,00
53,10
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Voltijds
111.379,30
57.449,00
53.930,30
Deeltijds
26.469,70
9.652,50
16.817,20
Totaal
137.849,00
67.101,50
70.747,50
Personeelskosten
Voltijds
5.854.204,00
3 521.199,00 2.333.005,00
Deeltijds
1.778.798,00
1.007.436,00
71.362,00
Totaal
7.633.002,00
4.528.635,00
3.104.367,00
Bedrag van de voordelen bovenop het loon
85.387,20
41.564,39
43.822,81
Tijdens het vorige boekjaar
P. Totaal
1P. Mannen
2P. Vrouwen
Gemiddeld aantal werknemers in VTE
43,80
52,70
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
66.259,20
71.778,00
Personeelskosten
4.087.144,00 2.943.666,00
Bedrag van de voordelen bovenop het loon
44.992,61
48.734,46
OP DE AFSLUITINGSDATUM VAN HET BOEKJAAR

83,00

3. Totaal in
voltijdse
equivalenten
26,00
102,00

82,00
1,00

26,00
0,00

101,00
96,50
138.037,20
7.030.811,00

42,00

8,00

47,90

5,00
28,00
9,00
41,00
0,00
4,00
22,00
15,00

1,00
3,00
4,00
18,00
1,00
7,00
4,00
6,00

5,80
29,90
12,20
54,20
0,80
9,40
25,20
18,80

4,00
79,00

2,00
24,00

5,60
96,40

1. Voltijds

Aantal werknemers
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd
Overeenkomst voor een bepaalde tijd
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk
Vervangingsovereenkomst
Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen		
lager onderwijs
secundair onderwijs
hoger niet-universitair onderwijs
universitair onderwijs
Vrouwen
lager onderwijs
secundair onderwijs
hoger niet-universitair onderwijs
universitair onderwijs
Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel
Bedienden
Arbeiders
Andere

2. Deeltijds

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN
Tijdens het boekjaar
Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Kosten voor de onderneming
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1. Uitzendkrachten
2,02
3.870,96
141.942,45

2. Ter beschikking
van de onderneming gestelde
personen

Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar
INGETREDEN

1. Voltijds

Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het
boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens
het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen
personeelsregister
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd
Overeenkomst voor een bepaalde tijd
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk
Vervangingsovereenkomst
UITGETREDEN
Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven
of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum
waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd
Overeenkomst voor een bepaalde tijd
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk
Vervangingsovereenkomst
Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
Pensioen
Werkloosheid met bedrijfstoeslag
Afdanking
A
 ndere reden
waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste
op halftijdse basis diensten aan de onderneming blijft verlenen

3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

2. Deeltijds
61,00

1,00

61,10

14,00
47,00

0,00
1,00

14,00
47,10

1. Voltijds

3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

2. Deeltijds
55,00

4,00

56,90

5,00
50,00

2,00
2,00

6,30
50,60

1,00
54,00

4,00

1,00
55,90

Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar
Mannen
Vrouwen
Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers
14,00
Aantal gevolgde opleidingsuren
181,70
Nettokosten voor de onderneming
6.483,47
waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding
6.483,47
waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen
waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)
Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers
27,00
Aantal gevolgde opleidingsuren
49,50
Nettokosten voor de onderneming
2.740,92
Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers
Aantal gevolgde opleidingsuren
Nettokosten voor de onderneming

23,00
795,60
17.570,90
17.570,90
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52,50
2.907,40
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Bijlagen

Waterzuiveringsinstallatie

De exploitatie
reguleren
Beleggingsregels van de
representatieve activa,
goedgekeurd door de
Raad van Bestuur van
20 december 2017
Dit document heeft tot doel de beleggingsregels van onze representatieve
waarden ten opzichte van de wiskundige
reserves toe te lichten en wordt aan de
waarderingsregels toegevoegd. Het
document wordt herzien telkens wanneer
de financiële toestand dit vereist en
minstens om de drie jaar.

Inleiding
De beleggingsregels van de maatschappij
leven de voorschriften na van artikel nr. 10
§ 4 van het K.B. van 22/02/1991 en artikel
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34 van de Europese richtlijn 2002/83/CE.
Het hele investeringsproces is gebaseerd
op de volgende kenmerken:
1. De rentabiliteit van onze investeringen
in functie van ons risicoprofiel en onze
risico-appetijt (kost verbonden aan SCR);
2. De looptijd van de specifieke engagementen tegenover de klanten (“cash
flow matching”);
3. De verbetering van het eigen vermogen
/ het beheer van ons eigen vermogen
rekening houdend met de Solvency II-regels
en de verbetering ervan;

Gedragsregels
1. D e investeringspolitiek is vooral
gebaseerd op het zoeken naar een
financiële rentabiliteit op lange termijn.
2. Het streven naar optimale opbrengst
moet gepaard gaan met ethische
of maatschappelijk verantwoorde
elementen die passen bij de fundamentele waarden van Integrale nv en die
de veiligheid en het rendement van de
beleggingen vrijwaren (zie bijlage 5).

5. De bezoldiging van onze aandeelhouders.

3. De leden van de Raad van Bestuur van
Integrale nv ontvangen regelmatig
volledige en transparante informatie over
de aard van de gedane investeringen.

Onze investeringsmethode omvat
bovendien een evaluatie van ethische
principes die opgenomen zijn in een
document toegevoegd aan bijlage 5 van
onderhavig document. Deze beoordeling
weerspiegelt het doel van een verantwoord
beleggingsproces dat gebaseerd is op
de volgende punten:

5. I n geval van een belangenconflict
brengen de personeelsleden het
Auditcomité op de hoogte alvorens
een transactie uit te voeren.

4. De rentabiliteit voor onze aangeslotenen;

4. De investeringskeuzes hangen eveneens
af van de Solvency II-regelgeving
en de nood aan eigen vermogen per
activaklasse.

Financiële doelstellingen
1. De verwachte rentabiliteit van de activa
moet de gemiddelde gewogen gewaarborgde rentevoet van onze contracten
dekken, verhoogd met een marge voor
onze werkingskosten en moet onze eigen
middelen voortdurend versterken in het
licht van de toepassing van Solvency II
sedert 1 januari 2016.

2. In overeenstemming met de regelgeving
worden de toegelaten aandelen en
obligaties die onze technische voorzieningen vertegenwoordigen gewaardeerd
aan marktwaarde. De andere beleggingen
worden geëvalueerd op basis van een
voorzichtige appreciatie van de waarschijnlijke realisatiewaarde. De representatieve
waarden moeten de verzekeringsverplichtingen te allen tijde dekken.

3. De gecumuleerde inkomende fondsen
(geïncasseerde premies en financiële
opbrengsten) dienen een voldoende
liquiditeit te verzekeren om alle betalingen
te kunnen dekken, voornamelijk deze die
voortkomen uit de betaling van kapitalen,
renten en intresten die voortkomen uit
deze leningen.

Beslissingsbevoegdheden

Strategische beslissingen
(roerend, onroerend, andere)

Raad van Bestuur

Analyse van specifieke beleggingen

Roerende en onroerende
beleggingen (dagelijks beheer)

Beleggingscomité

Analyse van specifieke beleggingen
Analyse en aanbevelingen

Financieel Directeur

Met tweede handtekening van
een ander lid van het Directiecomité

Beheerder Financiële Producten

Binnen de bevoegdheden en
volgens de toepasselijke procedures

Verantwoordelijke Vastgoed
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1. Strategische verdeling
Roerende goederen
Aandelen en converteerbare obligaties

plafond van 10 % met een maximum van 5 % geïnvesteerd op het
totaal aantal tegoeden

Deelnemingen buiten vastgoed
- Private Equity
- Andere
-D
 uration-Based Equity risk sub-module (DBE)
EMTN (geïndexeerd op beursindexen - bijv.
EuroStoxx50)
Obligaties (fondsen inbegrepen)
Infrastructuur (fondsen, obligaties, leningen)
Onroerende goederen (gebouwen en leasings)

Opties & Swap (rente-aandelen)
Andere leningen

De limieten verleggen zich afhankelijk van
de nettoboekhoudwaarde van de activa
en kunnen tijdelijk aangepast worden met
het akkoord van de Raad van Bestuur.
Het plafond voor beleggingen in aandelen
en obligaties moet geïnterpreteerd worden
met een tijdelijke schommelingsmarge
van 5 % (in absolute termen) als gevolg
van de evolutie van de markten.
Het gebruik van het hefboomeffect door
het aangaan van schulden dient beperkt
te blijven tot vastgoedverrichtingen en
moet zowel aan het Risicobeheercomité
als aan de Raad van Bestuur meegedeeld
worden.
De verdeling van de activa wordt
berekend op basis van de boekhoudkundige nettowaarde van het totaal van
de activa. Een tabel met de vergelijking
tussen de nettoboekhoudwaarden en de
marktwaarden wordt opgemaakt om de
verschillen na te kijken.
Het geheel van de beleggingen van alle
activarubrieken samen, buiten de staatsobligaties (eurozone) is erop gericht 3 %
per emittent niet te overtreffen.
De Financieel Directeur controleert of de
grens die per emittent bepaald is, voor
het geheel van de beleggingen van alle
activarubrieken samen, nageleefd wordt.
Deze verdeling van de activa per emittent
wordt gepubliceerd in de bijlagen bij het
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- plafond van 1 %
- goed te keuren door de RvB
- goed te keuren door de RvB
20 % maximum
minimum 55 %
plafond van 10 %
plafond van 25 % (en maximum 5 % per gebouw) waarvan:
- 5 % maximum in investeringen in rust- en verzorgingshuizen,
financiering van ziekenhuizen.
- 5 % maximum in kantoor- en retailfondsen, magazijnen...
de onderliggende waarde mag het plafond van 5 % van de activa
niet overschrijden, berekend in marktwaarde
plafond van 5 %

overzicht van de financiële toestand.
Minstens elk kwartaal wordt de controle
van de naleving van de beleggingsgrenzen
voorgelegd aan het Beleggingscomité,
het Auditcomité en Risicobeheercomité.
De waardering van de activa aan
marktwaarde wordt voorgelegd aan de
Raad van Bestuur.
De geografische en sectorverdeling
van de obligatieportefeuilles worden
weergegeven in de financiële boordtabel.
In functie van de marktomstandigheden
(downgrade, grote blootstelling…), zal
aan de leden van het Beleggingscomité
advies gevraagd worden over de gewenste
verdeling van de activa.

2. Waarderingsregels
Op 20 maart 2015 heeft de Raad van
Bestuur de regels gewijzigd die de
waardering van de activa voor de afsluiting
van de jaarrekening regelen.

3. Beleggingsregels
De investeringen worden hoofdzakelijk
uitgevoerd in Euro. De beleggingen
uitgevoerd in een andere munteenheid
die 2 % van de nettowaarde van de totale
activa overstijgen, dienen gedekt te worden
tegen het wisselrisico. De beleggingen in
andere munteenheden dan de Euro zullen

in elk geval nooit 20 % van het totaal van
de activa overstijgen.
Bovendien mogen de representatieve
waarden de verhoudingen vastgelegd
in het artikel 10 § 4 van het Koninklijk
Besluit van 22 februari 1991 over het
algemeen reglement inzake de controle
van verzekeringsondernemingen, niet
overstijgen.
De activa genereren inkomsten voor alle
verplichtingen tegen de rentevoeten van
4,75 %; 3,75 %; 3,25 %; 2,25 %; 1,60 % of
voor elke andere rentevoetaanpassing.

Roerende activa
Aandelen

Integrale investeert bijna enkel in beursgenoteerde effecten of deelbewijzen
genoteerd op een gereglementeerde markt,
om een zekere liquiditeit te garanderen
voor deze activa die deel uitmaken van
de portefeuille. Sommige investeringen
die een kleiner bedrag in de globale
portefeuille vertegenwoordigen kunnen
echter gedaan worden in effecten die niet
beursgenoteerd zijn. Het totale bedrag van
de beleggingen in niet-beursgenoteerde
effecten mag in geen geval boven 2 %
van de totale activa liggen.
Beheer

Het beheer van de investeringen in
aandelen is toegestaan en gebeurt in
functie van de verwachte rendementen

en de vooruitzichten van de maatschappij.
Beslissingen worden genomen rekening
houdend met de invloed op Solvency II.
Deelnemingen buiten vastgoed
Strategisch karakter van de deelnemingen

Artikel 171 van Gedelegeerde Verordening
2015/35 definieert de criteria voor “strategische deelneming” als volgt:
A) de waarde van de belegging in aandelen
zal in de komende 12 maanden waarschijnlijk aanzienlijk minder volatiel zijn
dan de waarde van andere aandelen in
dezelfde periode, zowel door de aard van de
investering als door de invloed uitgeoefend
door de deelnemende onderneming op
de verbonden onderneming.
B) de aard van de investering is strategisch,
rekeninghoudend met de juiste factoren,
waaronder:

Een aanbevelingsnota zal voorafgaand
aan de investering worden opgesteld en
ter goedkeuring aan het Beleggingscomité worden voorgelegd, die, afhankelijk
van het dossier, een hoger bedrag kan
toekennen.
Andere

ntegrale kan beslissen om te beleggen
in de vorm van aandelen in bedrijven
met een sociaal en duurzaam karakter.
Beslissingen worden genomen door
het Beleggingscomité op basis van een
investeringsnota.
Duration-Based Equity risk
sub-module (DBE)

Integrale kan ervoor kiezen om te beleggen
in aandelen en om DBE-deelnemingen
te karakteriseren na goedkeuring door
de NBB.

(i) e en duidelijke en vastgelegde
strategie om de deelneming
gedurende een lange periode te
behouden;

De aandelen die worden aangehouden om
de portefeuille met DBE-verplichtingen
te dekken worden aangehouden voor
een periode die overeenkomt met de
gemiddelde duur van de verbintenissen.

(ii) d e consistentie van de onder
A) bedoelde strategie met de
voornaamste beleidsmaatregelen
die de acties van de verbonden
onderneming sturen of beperken;

De eventuele verkoop van deze deelnemingen kan alleen worden overwogen met
toestemming van de Raad van Bestuur,
na goedkeuring door de NBB.

(iii) het vermogen van de deelnemende
onderneming om haar belang in
de verbonden onderneming te
behouden;
(iv) het bestaan van een duurzame
band;
(v) w a n n e e r d e d e e l n e m e n d e
verzekerings- of herverzekeringsonderneming deel uitmaakt
van een groep, dan sturen of
beperken de acties van de groep de
samenhang van die strategie met de
voornaamste beleidsmaatregelen.
Private Equity

Maximum 1 % van het totaal van de activa
kan gebruikt worden voor een investering
in Private Equity-projecten.
De doelstelling van deze activaklasse is
een rendement te genereren dat hoger
is dan het rendement van aandelen.
Het geïnvesteerde bedrag per project
kan maximum 1/1.000 van de activa
bedragen voor een geschatte looptijd
van 4 en 7 jaar.

Er kan beslist worden dat de inbrenger
van DBE-aandelen een voorkeursrecht
heeft en een optie om te kopen.

Definities
I.H.E.P. (Individuele Herbelegging
met Eenmalige Premie)

Het betreft individuele verzekeringscontracten die zonder fiscale voordelen
onderschreven werden. Zij zijn van het type:
Klassieke lijfrente;

//

Verzekeringsbon (kapitalisatiebon);

//

Kapitaal Obligatieproduct: gefixeerde
rente met terugbetaling van het
kapitaal na 8 jaar en 1 dag;

//

Scharnierproduct: een versie van het
vorige product, met mogelijkheid uit
te treden na 3 en 5 jaar, waarbij de
rente overigens na 3 en 5 jaar stijgt.

//

Met uitzondering van de “klassieke”
lijfrente worden deze contracten onderschreven tegen een verhoogde rentevoet,
de zogenaamde “hoge rentevoet” voor een
duur van 8 jaar en 1 dag. De maximale
hoge rentevoeten worden elke maand
door het Beleggingscomité bepaald.
De I.H.E.P’s. zijn normalerwijze herbeleggingscontracten, maar soms onderschrijven
verzekerden ook rechtstreeks contracten
van dit type.
Voor I.H.E.P-contracten met “hoge
rentevoet” werd er een afzonderlijke obligatieportefeuille opgezet, om het rendement
te waarborgen en de financiële resultaten
van deze activiteit af te zonderen.

Beleggingen in beleggingsfondsen en
andere beleggingen in de vorm van
fondsen zijn niet toegestaan onder deze
DBE-investeringen.
Gewone obligaties

Deze activaklasse wordt gebruikt om
het hoofd te bieden aan twee soorten
verbintenissen, met name:
de I.H.E.P.-portefeuille (zie verder) van
verbintenissen met “hoge rentevoet”;

//

de belangrijkste portefeuille die
rentevoeten van minimum 4,75 %
garandeert voor contracten afgesloten
vóór 1 mei 1999; 3,75 % voor de
contracten afgesloten tussen 1 mei
1999 en 1 juli 2005; 3,25 % voor
contracten afgesloten tot 1 april
2015; 1,60 % voor de contracten vanaf
1 april 2015 en andere technische
rentevoeten die nadien aangepast
worden.

//
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Hoofdportefeuille

De belangrijkste portefeuille bevat obligaties die geen deel
uitmaken van de I.H.E.P-portefeuille (individuele herbelegging
met eenmalige premie). Deze portefeuille dekt alle verbintenissen
van elke gewaarborgde technische rentevoet op dezelfde manier
als alle andere activaklassen. Zij draagt bij tot de samenstelling
van de winstverdelingsvoet.
a. Beleggingen toegestaan binnen de vastgelegde grenzen per
categorie en per sector:
Aankopen van staats-, bedrijfs- en financiële obligaties die
overeenkomen met de risicoklassen 1 tot 3 en 9 volgens
de Solvency II-nomenclatuur.

//

b. Niet-toegestane beleggingen:
aankoop van titels die overeenkomen met de risicoklassen
4 tot 8 volgens de Solvency II-nomenclatuur.

//

c. De investeringen dienen een zekere liquiditeit te respecteren.
Wij definiëren de verdeling van de beleggingen met de volgende
vorken:
Liquiditeiten

Nieuwe, tijdelijke
grenzen

Staatsobligaties
Senior financiële schulden
Senior financiële schulden - EMTN
Ondergeschikte schulden
Eeuwigdurende schulden
Kasbons
Converteerbare obligaties
Internationale obligaties
Private leningen
Private leningen
Ondergeschikte Corporates
Eeuwigdurende Corporates
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Min 30 %
Max 10 %
Max
50 %

Max
30 %

Max 20 %
Max 10 %
Max 10 %
Max 3 %
Max 10 %
Max 3 %
Max 30 %
Max 5 %
Max 3 %

d. Het Belegginscomité zal regelmatig de beleggingspercentages
in de verschillende noteringen onderzoeken.
Opdat het Beleggingscomité beleggingen zou kunnen realiseren,
wordt het overzicht van de investeringslimieten tot nader order
herbekeken.
Risicoklasse 3 (Solvency II)
Staat
Financieel
EMTN
Corporate
Totale limiet
Risicoklasse 9 (Solvency II)
Staat
Financieel
EMTN
Corporate
Totale limiet

In %
Max 25
Max 13
Max 10
Max 18
55

Max 10
Max 9
Max 5
Max 15
20

Het totaal van de obligaties die tot risicoklasse 3 (Solvency II)
behoren mag de grens van 55 % van de totale boekwaarde
van de obligaties niet overtreffen. Iedere overschrijding van
deze grens als gevolg van daling van de notering wordt aan
het Auditcomité, het Risicobeheercomité en het Beleggingscomité gemeld. Het totaal van de obligaties (zonder FCP) in
risicoklasse 9 mag niet meer dan 20 % bedragen van het totaal
van de obligaties in boekhoudkundige waarde.
e. De investeringen gerealiseerd in emittenten die tot risicoklasse
9 behoren, zullen voor hun aankoop geanalyseerd worden.
Deze analyse gebeurt op basis van de financiële ratio’s en
volgende gegevens: omzetcijfer, EBITDA, nettoresultaat, ratio
van het eigen vermogen, schuldenratio (retroactief tot 3 jaar +
vooruitzichten van analisten) en vooruitzichten.
Elke investering in een niet genoteerde titel zal aan het Beleggingscomité voorgelegd worden alvorens deze wordt aangekocht.

f. Het Beleggingscomité zorgt voor
voldoende spreiding van haar beleggingen
in termen van
risico’s verbonden aan de structuren/
types/kredietinstrumenten,

//

tegenpartijrisico,

//

risico per sector/instelling.

//

Sectoren
Eeuwigdurend

Limiet
(maximum)
3%

Automotive

1%

Bouw

5%

Chemie

5%

Vastgoed

5%

Infrastructuur

3%

IT

1%

Consumptiediensten

3%

Financiële diensten

5%

Telecom

5%

Utilities

10 %

Totaal
Financiële (exclusief
EMTN geïndexeerd op
beursindexen)
Bank

44 %
Limiet
(maximum)

Verzekering

20 %
5%

Eeuwigdurend

10 %

Converteerbaar

3%

Totaal

38 %

De staat van deze spreiding wordt minstens
één maal per jaar aan het Beleggingscomité meegedeeld.
g. Looptijd van de portefeuilles
De verplichtingen waarvoor Integrale
specifieke verbintenissen heeft aangegaan
tegen bepaalde rentevoeten en in functie
van een al dan niet vaste looptijd worden
in een aparte portefeuille gekantonneerd.
Om deze verplichtingen te dekken worden
de looptijden tussen de activa en de
verplichtingen “gematched”. In functie van
de kenmerken van deze specifieke verbintenissen werd een obligatieportefeuille
gecreëerd om een evenwichtsstrategie
tussen activa en passiva te ontwikkelen.
Voor de hoofdportefeuille daarentegen
houden we rekening met andere activaklassen en waken we erover dat de duur
van deze portefeuille korter is dan die

van de portefeuille van de verplichtingen
van de wiskundige voorzieningen die
opgebouwd is volgens de verschillende
gewaarborgde technische rentevoeten.
De looptijd van elke portefeuille evolueert
dus in functie van de te dekken verplichtingen en niet in functie van de verwachte
evolutie van de rentevoeten. In geval van
sterke volatiliteit van de markten wordt
een marge getolereerd.
h. Waardering van de effecten
Op basis van het principe dat effecten
aangekocht worden om renteverbintenissen te dekken en dus aangehouden
worden tot aan het einde van hun looptijd,
zal de beste prijs gekozen worden. Als
verschillende bronnen een verschil van
meer dan 10 % aangeven, dan zal een
formele analyse uitgevoerd worden. Wij
gebruiken de Bloomberg-tool om beursgenoteerde effecten te waarderen. Wij
passen voornamelijk de BGN pricing toe.
Anders gebruiken we de meest relevante
bijdrager. Voor niet-gewaardeerde waardepapieren op Bloomberg, nemen wij ofwel
een interne methode of de waarderingen
die worden geleverd door bewaarnemers
en externe dienstverleners.
i. Corporate action
Elke “Corporate action” zal meegedeeld
worden aan het Beleggingscomité en zal
opgenomen worden in de boordtabel.
Tijdens de vergaderingen van het Beleggingscomité zal deze informatie bekeken
worden.
j. Analyse van de publicaties van obligaties
Alle informatie van beursindexen over een
emittent in portefeuille zal meegedeeld
worden aan het Beleggingscomité.
Converteerbare obligaties en in
aandelen aflosbare obligaties

Converteerbare obligaties (obligaties
verbonden met een optie die de
houder toelaat de omzetting ervan
te verkrijgen volgens bij de uitgifte
bepaalde voorwaarden, in aandelen
van de uitgevende vennootschap of
in contanten).

//

In aandelen aflosbare obligaties
“A AO’s” (obligaties waarvan de
terugbetaling verplicht en uitsluitend
gebeurt in aandelen volgens de door
de emittent vastgelegde verhouding).

//

Integrale investeert in dit type van obligaties
tot een waarde van maximum 10 % van de
nettoboekwaarde van het totaal van de
activa (zie punt – Strategische verdeling).
Het in deze activaklasse geïnvesteerde
percentage wordt toegevoegd aan de
investeringen in aandelen binnen de
toegelaten limiet, indien de gerealiseerde
beleggingen niet contant terugbetaalbaar
zijn.
Omgekeerd converteerbaar

Deze obligaties vormen kor te en
middellange termijn risicobeleggingen.
Ze worden terugbetaald zoals de emittent
het wil, hetzij in aandelen, hetzij in
contant geld.
Integrale belegt niet in dit type financiële
instrumenten.
EMTN-producten (geïndexeerd
op beursindexen - bijvoorbeeld
EuroStoxx50) (onderworpen aan de
Europese richtlijn)

De EMTN’s (Euro Medium Term Note) zijn
de Euro-variant van de MTN’s. Het gaat
om schuldbrieven met over het algemeen
een looptijd tussen dat van “Commercial
paper” (papier aan toonder) en langlopende
effecten (obligaties).
Integrale investeert in EMTN-producten
geïndexeerd op beursindexen. De
voornaamste index is EuroStoxx50. Het
gaat om producten die voorwaardelijke
waarborgen vertegenwoordigen in de
vorm van terugbetaling van kapitaal en
betaling van coupons, wat hen daarom
vergelijkbaar maakt met obligaties.
Dit gestructureerd product zorgt voor
een verbetering van het verwachte
rendementsniveau in vergelijking met
“klassieke” obligaties.
Voor EMTN’s moet een uitgifteprogramma
bestaan. Dit document dient publiek
gemaakt te worden en bepaalt de uitgiftevoorwaarden. De informatie die ter kennis
gegeven moet worden aan de investeerder
is vastgelegd in een Europese richtlijn,
de richtlijn “Prospectus”.
Het hoofdkenmerk van EMTN’s is hun
grote flexibiliteit zowel voor de emittent
als voor de investeerder. Deze grote
flexibiliteit maakt van EMTN’s een veel
gebruikt financieel hulpmiddel voor
ondernemingen en publieke instellingen.
Liquiditeiten en totale blootstelling
per bank

In de mate van het mogelijke proberen
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we om de beschikbare liquiditeiten
te investeren in beleggingen die onze
verbintenissen kunnen dekken. Het
is echter niet altijd mogelijk om deze
liquiditeiten systematisch te plaatsen
(lage rentevoeten, gebrek aan liquiditeit
bij sommige activa of vooruitzichten
op kapitaaluitstap of uit te voeren
beleggingen).
In dat geval worden de liquiditeiten
verdeeld onder verscheidene banken
die eveneens depositohouder zijn van
onze effecten.
In functie van deze liquiditeiten kunnen
we ze in termijndeposito’s plaatsen en dit
in functie van de tarieven die we krijgen
(we maken elke maand de vergelijking).
We spreiden deze deposito’s om een
concentratierisico te vermijden en tegelijkertijd proberen we de beschikbare
liquiditeiten zo efficiënt mogelijk te
remunereren.
De bank moet zich bevinden in de
risicoklassen 1,2 of 9 volgens de
Solvency II-nomenclatuur. Een analyse
van de tegenpartij zal uitgevoerd worden
in functie van de evolutie van de ratings
en bij elk corporate event.
De banken dienen echter hun Bale
III-ratio’s mee te delen. Een bijzondere
opvolging zal georganiseerd worden.
Afgeleide producten en Swaps

Zowel financiële contracten met een
vervaltermijn als opties mogen gebruikt
worden met de goedkeuring van het
Beleggingscomité binnen de vooraf
bepaalde grenzen. Deze instrumenten
worden gebruikt om het rendement van
activa te verhogen of te beveiligen in
functie van een vrij goed beheersbaar
risico.
De afgeleide producten die uitsluitend
verhandeld worden op gereglementeerde
termijnmarkten of OTC (over the counter)
van landen van de eurozone zijn de enige
die mogen gebruikt worden. Het gebruik
van die producten betreft uitsluitend
financiële instrumenten (rentevoeten,
aandelen, munten).
Enkel de volgende producten zijn dus
toegestaan:
1. de aankopen van koopopties (call),
de verkopen van de puts of termijnaankopen van zodra Integrale over de
overeenkomstige liquiditeit beschikt
om het contract uit te voeren of om
de optie uit te oefenen;
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2. d e verkoop van contracten op het
einde van de looptijd, de verkoop van
koopopties (call) of de aankoop van
verkoopopties (put) met de onderliggende activa in portefeuille, evenals
het terugkopen van deze posities.
3. aankopen en verkopen van toekomstige
contracten;
4. swap:
Renteswaps: het gaat om een contract
over the counter, op basis van een
nominaal bedrag dat toelaat om de
intreststromen uit te wisselen die
berekend zijn met een vaste rentevoet
tegenover intreststromen die berekend
zijn met een variabele intrestvoet,
inflatieswaps inbegrepen.

//

Equity swaps: idem als hierboven,
behalve dat de ontvangen
intreststromen afhangen van de
aandelenmarkten (EuroStoxx50).

//

Currency swaps: idem als hierboven,
maar hangen af van de valutamarkt.

//

Bijgevolg mag geen enkele aankoop of
verkoop van afgeleide producten ongedekt
gebeuren. Elk hefboomeffect hierop is
dus verboden. In geval van OTC-operaties,
zal de tegenpartij zich in de risicoklassen
1,2 en 9 moeten bevinden.
De definitie van aandelenopties is
opgenomen in de waarderingsregels.
Renteswaps en valutaswaps met een
looptijd van minder dan één jaar, die
enkel kunnen toegekend worden aan
instellingen die gemachtigd zijn om
transacties uit te voeren voor hun
langlopende verplichtingen uit risicoklasse 1,2 of 9, zijn toegestaan binnen
de vastgelegde limieten.
Het gebruik van het hefboomeffect
door schulden te maken, moet beperkt
blijven tot vastgoedverrichtingen en
moet zowel aan het Auditcomité als
aan het Risicobeheercomité en aan de
Raad van Bestuur meegedeeld worden.
Voor elke operatie is voorafgaandelijke
goedkeuring door het Beleggingscomité
vereist.
Verrichtingen van effectenleningen

De verrichtingen van effectenleningen
kunnen enkel toegestaan worden aan
instellingen die bevoegd zijn om dergelijke
verrichtingen uit te voeren en die voor hun
langetermijnverplichtingen in risicoklassen
1,2 of 9 zitten. Deze verrichtingen mogen
maximum een duurtijd van één jaar

hebben. Zulke operaties worden enkel
uitgevoerd met eerbied voor de grote
ethische principes. De verrichtingen van
effectenleningen zullen gegarandeerd
worden door een onderliggende waarde.
Neerlegging en bewaring van
effecten

De controle-autoriteit gaat na of de
scheiding van de functies goed nageleefd
wordt, zoals bijvoorbeeld de scheiding
tussen de rol van de depositohouder, die
van de beheerder en die van de administratieve agent. De NBB onderzoekt ook
eventuele belangenvermengingen en de
procedures die ingezet worden om ze op
te lossen. De beherende onderneming
kiest zelf haar makelaars op basis van
de kwaliteit van hun werk. De beherende
onderneming ontvangt geen enkele
terugbetaling op de verrichtingen. Iedere
dag worden de posities van de beveks
afgestemd tussen de beheerder, de administratieve agent en de depositohouder.
De depositohouder is daarnaast belast
met de inhouding van de voorheffingen
op de dividenden en past hiermee de
verdragen toe die dubbele belastingen
moeten vermijden.
De aandelen die Integrale rechtstreeks
in bezit heeft, zijn gedeponeerd bij
de banken ING en DegroofPetercam.
Minstens elk kwartaal voert onze back
office een afstemmingscontrole uit.

//

De overige effecten die Integrale
rechtstreeks in bezit heeft, zijn
gedeponeerd bij verschillende banken:
DEGROOFPETERCAM, ING, DELTA
LLOYD, BNP PARIBAS FORTIS, BPERE.
Minstens om de drie maanden voert
onze back office een afstemmingscontrole van de openstaande posities
met de door de depositohouders
geleverde informatie uit (programma
Gestitre).

//

De effecten en inschrijvingen op
naam worden een keer per jaar
opnieuw afgestemd (afsluiting van
het boekjaar).

//

Ieder jaar controleert de erkende
Commissaris het werkelijke bestaan
van de bij de verschillende bewaaragenten gedeponeerde effecten.

//

Infrastructuur

Een toekenning van maximum 10 % van het
totaal van de activa kan besteed worden
aan investeringen in fondsen, obligaties
of infrastructuurleningen.

Het doel van deze activaklasse is om een
rendement op te brengen dat hoger is dan
het rendement van obligaties. Het gaat
om kwaliteitsvolle activa die bepaalde
waarborgen vertegenwoordigen (groene
certificaten, goederen ter beschikking van
de gemeenschap - wegen, luchthavens...).
Deze beleggingscategorie maakt volgens
de subsidiabiliteitscriteria van de projecten
een gunstige behandeling mogelijk onder
Solvency II.
Naast deze investeringen is het toegestaan
dat Integrale kan optreden als derde
investeerder bij de financiering van
projecten voor fotovoltaïsche panelen.
Deze investeringen worden gedaan via
gespecialiseerde dochterondernemingen
die zich toeleggen op deze investeringen.

3.2. Vastgoedactiva
Verhuurvastgoed

Om het financiële rendement van deze
activaklasse te optimaliseren mogen
financiële structuren (filialen) opgericht
worden.
Alle beoogde soorten vastgoedbeleggingen moeten in België, Frankrijk, het
Groothertogdom Luxemburg, Duitsland
of Nederland gelegen zijn. De investeringscriteria worden beoordeeld tijdens
het Beleggingscomité en goedgekeurd
door de Raad van Bestuur.
Voor iedere belegging van meer dan 1 %
van onze totale activa in boekwaarde geeft
de Raad van Bestuur vooraf haar akkoord.
Het gebouw dient zich bij voorkeur in een
groot stadscentrum te bevinden en moet
polyvalent zijn. De investering moet elk
promotierisico verbonden aan de bouwkosten
–of zware, moeilijk te beheersen renovatiekosten, lange of moeilijk in te schatten
termijnen voor werken en een belangrijk
risico op huurleegstand vermijden.
Investeringen in woon-, handels- en industriegebouwen zijn eveneens toegestaan.
Het financiële aspect wordt geanalyseerd
op twee manieren: de boekhoudkundige
opbrengst die hoger moet zijn dan de
minimum gewaarborgde rentevoet en
de economische opbrengst die minstens
gelijk moet zijn aan de rentevoeten van de
staatsleningen op 10 jaar, vermeerderd
met 125 basispunten.
Op verzoek van de Raad van Bestuur of
van het Beleggingscomité kan er aan een
onafhankelijke deskundige een evaluatie
gevraagd worden.

Vastgoedleasing

Methode

Definitie

Risicoanalyse

Vastgoedleasing van het financiële
type

//

Worden beschouwd als vastgoedleasing
van het financiële type: de langtermijngebruiksrechten op gebouwen waarvan
de onderneming het vruchtgebruik heeft
op grond van erfpachtovereenkomsten, opstalovereenkomsten, financiële
leaseovereenkomsten of vergelijkbare
overeenkomsten, waarbij vergoedingen
betaald worden. De verschuldigde terugbetalingstermijnen opgenomen in het
contract, omvatten naast renten en
beheerskosten, de volledige wedersamenstelling van het geïnvesteerde kapitaal
van de donor in de constructie.
Vastgoedleasing van het operationele type

Het gaat om gelijkaardige verrichtingen
als het financiële type, maar met het
onderscheid dat het kapitaal niet volledig
wedersamengesteld wordt op het einde
van de financiële verrichting.
Gerealiseerde verrichtingen

Vastgoedleasingoperaties van het financiële
type worden gerealiseerd door Integrale.
Zij bestaan uit de aankoop van gebouwen
voor rekening van derden. In dit type van
contracten worden de erfpacht en de
modaliteiten voor de uitoefening van de
aankoopoptie geregeld. Deze verrichtingen
worden gerealiseerd onder, ofwel het
stelsel van de registratierechten, ofwel
dat van de BTW.
Het actuariële rendement van de verrichting
moet minimum gelijk zijn aan de gewogen
opbrengst van staatsleningen die overeenstemt met de periode van financiering,
verhoogd met de risicopremie zoals
bepaald door het Beleggingscomité.
Ons vastgoedfiliaal Integrale Immo
Management realiseert ook vastgoedleasingoperaties van het operationele type,
onder de hierboven vermelde financiële
voorwaarden.
Rusthuizen, Rust- en verzorgingshuizen, financiering van
ziekenhuizen en infrastructuur

Investeringen in rusthuizen, met of zonder
zorg, worden als volgt geanalyseerd:

Sectorrisico: sector van de rusthuizen
Juridisch risico: reglementeringen,
faciliteiten, type bedden

//

Commercieel risico: onderzoek naar
de activiteit van de toekomstige
structuur

//

Financieel risico: analyse van de
geloofwaardigheid van het business
plan van het toekomstig rusthuis
(financieel plan)

//

Exploitatierisico (financiële soliditeit
van de groep, kwaliteit, reputatie).
De exploitant moet een duidelijke en
gestructureerde strategie aantonen,
beschikken over een gedegen ervaring
en meer dan 1.000 bedden beheren.

//

Financieel aspect - Waardering van
de rusthuizen (in samenwerking
met CBRE)

a) Kapitalisatie van de verhuuropbrengsten
De huur wordt in eeuwigheid gekapitaliseerd tegen een rendement dat
overeenkomt met de marktpraktijken
voor soortgelijke activa (OLO-rentevoeten 104 vermeerderd met een
risicopremie)

//

De leasingovereenkomst wordt
afgesloten onder de vorm van een
erfpacht (langetermijnleasingovereenkomst van minimum 27 jaar)

//

De huur moet draaglijk zijn voor een
efficiënte exploitant

//

• g econtroleerd op basis van het
zakencijfer en de rentabiliteit van
de activiteit
• analyse van de exploitatierekeningen:
• Totale opbrengsten
• G OP (Gross Operating Profit)
- bruto exploitatieoverschot /
EBITDA
Vergelijking van de informatie op
basis van identieke rusthuizen

//

b) “Discounted cash flow”-methode
c) Eenheidsprijs per bed of per m²
Deze aanpak laat een vergelijking
toe van de waarde van het rusthuis
met soortgelijke activa

//

Worden mee opgenomen in de vergelijking: de locatie, de grootte, de
leeftijd, het lopende contract, de

//
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kwaliteit van de exploitant en het
soort accommodatie (RH - rusthuis,
RVH - rust- en verzorgingshuis, RHO
- rusthuis voor ouderen)
De ze m e tho de mo e t de t we e
voorgaande ondersteunen

//

Juridisch, milieu en reglementair
aspect

Een gespecialiseerd advocatenkantoor
zal ons adviseren in dergelijke dossiers.

De tarieven houden rekening met de
kwaliteit van de lener en de duur van de
financiering en worden als volgt bepaald:
Aangeslotenen

Met aflossing:
voet 1 = OLO-voet van de
periode plus marge

//

Met enkelvoudige intrest*:
voet 2 = voet 1 plus een
extra marge

//

Technische aspecten

Niet aangeslotenen

Een gespecialiseerd bedrijf zal ons bij
de analyse begeleiden.

//

Vastgoedcertificaat

Integrale investeert in dit type belegging als
de rentevoet van het actuariële rendement
minstens gelijk is aan de OLO-rentevoet
op 10 jaar, verhoogd met een non-liquiditeits- en risicopremie bepaald door het
Beleggingscomité.
Deelnemingen in gvv (ex-bevak)
(beleggingsvennootschappen met
variabel kapitaal)

Investeringen in dit type activa gebeuren
voor zover het geïncasseerde dividend hoger
is dan de OLO-rentevoet op 10 jaar, verhoogd
met een non-liquiditeits- en risicopremie
bepaald door het Beleggingscomité. De
financiële analyse van de gvv moet een
voldoende financieel draagvlak vertonen,
een gediversifieerd vastgoedpark en solide
rentabiliteitsvooruitzichten.
Hypotheekleningen

Integrale kent twee soorten hypothecaire
leningen toe: leningen met terugbetaling van het kapitaal en leningen tegen
enkelvoudige intrest. De geleende
som bedraagt maximum 75 % van de
marktwaarde van het in waarborg gegeven
goed. In uitzonderlijke gevallen kan het
Beleggingscomité dit aandeel verhogen,
mits haar standpunt te motiveren. Een
door Integrale erkende deskundige
maakt een schatting van het vastgoed.
Het Directiecomité mag evenwel van
een schatting afzien in de mate dat de
beschikbare gegevens toelaten een lening
met een vrij goed beheerst risico toe te
kennen. Er wordt bij de Nationale Bank
van België een kredietwaardigheidonderzoek uitgevoerd, dit onderzoek bepaalt
of de lening kan toegestaan worden. In
bepaalde uitzonderlijke gevallen kan
het Beleggingscomité financiering van
vastgoed toestaan via een eenvoudige
hypotheekvolmacht.
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Bijlagen

Met aflossing:
voet 3 = voet 1 plus een marge (dit
soort lening is uitzonderlijk)

* De nettokapitalen (80 % ) opgebouwd in levensverzekering moeten volstaan om de aflossing op
de vervaldag te dekken. Anders wordt betaling
van individuele premies gevorderd tot de lening
volledig gedekt is.

Voorschotten op polissen

Integrale kent voorschotten toe op
levensverzekeringscontracten voor
zover het reglement, afgesloten met de
onderneming waarvan de werknemer
deel uitmaakt, het toelaat, en dit tegen
de volgende voorwaarden:
het voorschot mag niet hoger zijn dan
het kleinste van de twee volgende
bedragen:

//

• 60 % van de afkoopwaarde,
• 75 % van het overlijdenskapitaal.
het minimum voorschot bedraagt
€ 6.250 en kan aangevuld worden
met bijkomende schijven van € 6.250.

//

De rentevoet wordt maandelijks vastgelegd
en wordt om de vijf jaar herbekeken.
De basisrentevoet wordt berekend ten
opzichte van de OLO-rentevoet op 10 jaar,
verhoogd met een premie bepaald door
het Beleggingscomité.
Niet gewaarborgde leningen

Integrale staat deze leningen in principe
niet toe, behalve met de uitdrukkelijke
instemming van het Beleggingscomité.
Gewaarborgde leningen

Integrale kent gewaarborgde leningen toe
na akkoord van het Beleggingscomité.
Leningen aan filialen

Integrale is gemachtigd om leningen toe
te kennen aan haar operationele vastgoedfilialen en meer in het algemeen,
aan al haar beleggingsinstrumenten.

4. B
 epaling van de
rentevoeten voor alle
beleggingsklassen
In functie van de evolutie van de
rentevoeten op de kapitaalmarkt bepaalt
het Beleggingscomité de marges van de
rentevoet die Integrale toevoegt aan de
rentevoet van staatsleningen om rekening
te houden met het risico- en non-liquiditeitsniveau van de gerealiseerde belegging.

5. Financiële boordtabel en
reporting
Dit document omvat de analyse van de
verschillende activaklassen. Het wordt
regelmatig voorgelegd aan de leden van
het Beleggingscomité en aan de risicobeheerder, om het kwartaal aan de leden van
het Auditcomité en Risicobeheercomité
voor grondige analyse en aan de Raad
van Bestuur (bijlage 3).

Asset allocation
Het doel is de totale verdeling van de activa
te vergelijken met de limieten die werden
vastgelegd in het beleggingsreglement.

Aandelen
Verdeling aandelen + aandelenfondsen
EMTN-producten
(geïndexeerd op beursindexen – bijvoorbeeld
EuroStoxx50)
Private Equity
Obligaties
Elke portefeuille wordt onafhankelijk beheerd
in functie van de criteria die hierboven
vermeld worden. Volgende gegevens zijn
ofwel maandelijks beschikbaar, ofwel per
kwartaal, per portefeuille:
de situatie in boekhoudkundige
waarde, in nominale waarde en in
marktwaarde;

//

de looptijd;

//

de actuariële rentevoet;

//

de evolutie van de posities voor elk
effect;

//

de bewegingen gerealiseerd voor
de periode;

//

de portefeuille gerangschikt per
emittent, per risicoklasse, per looptijd,
per liquiditeitscode;

Vastgoed

ter indicatie wordt de prestatie
vergeleken met een referentie-index
(JP Morgan EMU of eender welke
andere geschikte index), want het
beheer gebeurt in functie van de duur
en de gewaarborgde rentevoeten
van onze verbintenissen en niet in
functie van een rentecurve;

Het verslag bevat de lijst van contracten
en het geschatte rendement.

//

//

lijst van effecten in de risicoklassen
3 en 9;

//

afstemming tussen de portefeuille en
onze depositoposities (per kwartaal);

//

lijst van de emittenten;

//

lijst met uitgiften die hun coupon niet
betaald hebben, met commentaren;

//

lijst met titels die een herziening van
hun notering ondergingen;

//

lijst met titels waarvan de marktwaarde
aanzienlijk naar beneden is herzien
(meer dan 10 % );

//

lijst met specifieke operaties;

//

lijst met titels per liquiditeitscode
(senior, achtergesteld, eeuwigdurend…);

//

lijst met nieuwe titels in portefeuille
met een beschrijving van de financiële
activiteit;

//

lijst met uitgevoerde controles (tot
overeenstemming brengen van
de posities, overschrijding van de
grenzen…) en een checklist voor leden
van het Directiecomité en voor de
leden van de verschillende comités;

//

geografische – en sectorverdeling;

//

waarde in portefeuille op het einde van
het kwartaal (na waardevermindering);

//

een belangrijke gebeurtenis die de
emittent corporate event raakt.

//

Infrastructuur
fondsen beheerd door ex terne
managers,

//

“bedrijfs”-obligaties algemeen gebruikt
om de schuld van infrastructuurprojecten te herstructureren,

//

leningen aan filialen, meer bepaald
voor investeringen in zonnepanelen.

//

Opties

Vastgoedleasing

Totale activa
Jaarlijks wordt een tabel opgemaakt die
de schattingen van de rendementen per
activaklasse weergeeft.

Evaluatie van de activa
Het gaat hierbij om de waardering van onze
activa, rekening houdend met volgende
specifieke kenmerken:

Hypotheekleningen: de evaluatie
gebeurt in nettoboekwaarde.

//

Voorschotten op polissen: de evaluatie
gebeurt in nettoboekwaarde.

//

Deelbewijzen van beleggingspools: de
evaluatie gebeurt in nettoboekwaarde.

//

Opties: de evaluatie gebeurt in
marktwaarde voor opties verhandeld
op een gereglementeerde markt
en in functie van de onderliggende
waarde voor de OTC-opties (over
the counter).

//

Obligaties:

//

• S taatsobligaties → voor effecten
uitgegeven door een OESO-staat
en bij voorkeur een staat uit de
eurozone, gebeurt de waardering
tegen nettoboekwaarde: aankoopwaarde gecorrigeerd door de lineaire
afschrijving van de premie, ontvangen
bij de aankoop van het effect, of de
betaalde waardevermindering en
de eventuele geboekte waardeverminderingen.
• C orporate → wanneer de markt
actief is, op basis van de koersen
waargenomen op het Bloomberg-instrument, of bij professionele
tussenpersonen verkregen inlichtingen.
• Corporate → wanneer de markt niet
actief is, aan de hand van het intern
ontwikkelde model. Dit model wordt
regelmatig getest in functie van de
marktpraktijken en andere modellen
die door de verzekeringsmarkt gebruikt
worden. Het model is door de erkende
Commissaris bekrachtigd en door
de controleautoriteiten aanvaard.
Aandelen: de evaluatie gebeurt in
marktwaarde voor de beursgenoteerde
effecten en in aankoopwaarde voor
de effecten die niet op de beursgenoteerd zijn (kleine positie).

//

Huurvastgoed: de evaluatie gebeurt
op basis van een door een expert
geschatte waarde, of wegens gebrek
aan expertise, in restwaarde, of
volgens een op de “Discounted
C ash - fl ows” (D.C.F.) - me tho de
gebaseerde schatting.

//

Vastgoedleasing: de evaluatie gebeurt
in nettoboekwaarde.

//
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Wordenlijst

Vasco da Gama-brug (Lissabon - Portugal)

Uitwisseling
bevorderen
AML
Anti-Money Laundering. Anti-witwassen
verwijst naar een geheel van procedures,
wetten en voorschriften om inkomsten
uit illegale activiteiten te verhinderen.
AssurMiFID
Belgische en tijdelijke omzetting van
de Europese MiFID-regels (Markets in
Financial Instruments Directive) voor de
verzekeringssector in afwachting van de
implementatie van de algemene Insurance
Distribution Directive (IDD)-richtlijn
vanaf 2019.
Belgian Gaap
Generally Accepted Accounting Principles.
Het Belgisch boekhoudkundig kader.
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CertiFlex
Tak 21-verzekeringscontract onderschreven
via Ethias als tussenpersoon.
Er bestaan drie versies van het contract:
CertiFlex-8: pure kapitalisatie zonder
fiscaal voordeel

//

CertiFlex pensioen: Tak 21-contract
dat in aanmerking komt voor fiscale
voordelen verbonden aan pensioensparen

//

CertiFlex Fiscaal: Tak 21-contract
met fiscale voordelen voor langetermijnsparen

//

CRS
Common Reporting Standard. Een systeem
ontwikkeld door OESO en de Europese
Unie om de fiscale fraude op een uniforme
manier te bestrijden. CRS zal de uitwisseling van fiscale gegevens territoriaal
en inhoudelijk verruimen.
DB2P / SiGeDis
Database 2de pensioenpijler, de gegevensbank “Aanvullende pensioenen”

ook databank SiGeDis genoemd, naar
het bedrijf dat de databank beheert.
De Belgische wetgeving vereist dat alle
verzekeringsmaatschappijen de informatie
over hun tweedepijlerpensioenplannen
onderschreven door Belgische aangeslotenen onderbrengt in deze gegevensbank.
De bedoeling van DB2P is te beschikken
over een beter zicht op de pensioenverbintenissen.
EIOPA
European Insurance and Occupational Pensions Authority. Europese
toezichthouder op verzekeraars en
bedrijfspensioenen.
EMTN
Euro Medium Term Notes zijn schuldtitels die uitgegeven worden door
financierings- en investeringsbanken
met voorwaardelijke terugbetalingswaarborgen van kapitaal en betaling
van coupons volgens de evolutie van de
onderliggende effecten (bijvoorbeeld:
de EuroStoxx50-index).

FATCA

door externe auditoren.

Foreign Account Tax Compliance Act
is een Amerikaanse wetgeving die
wereldwijd belastingontwijking door
Amerikaanse burgers viseert. Deze wet
verplicht financiële instellingen buiten de
Verenigde Staten bepaalde inlichtingen
over klanten die Amerikaanse burgers
zijn, door te sturen naar de Amerikaanse
belastingadministratie.
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FSMA
Financial Services and Markets Authority.
Autoriteit voor Financiële diensten en
markten, deze instelling staat onder
meer in voor de luiken “Bescherming van
de consumenten en van de spaarders”.
GDPR
De General Data Protection Regulation
of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een wijziging van de
Europese wetgeving over de privacy. Het
doel van deze wetgeving is de transparantie, juistheid en integriteit van gegevens
te vergroten. De wet treedt in voege op
25 mei 2018.

Het Koninklijk Besluit van 14 mei 1969 is
het juridisch kader dat het beheer van
extralegale stortingen vastlegt dat Integrale
toepast in het merendeel van haar activiteiten. Het systeem berust op gelijkheid
tussen de aangeslotenen met specifieke
regels voor het verdelen van de resultaten.
Dit KB werd vervangen door het KB van
14 november 2003 maar behield zijn
historische benaming.
KID of EID
Key Information Document of essentiële-informatie document. Dit informatiedocument
is verplicht voor bepaalde producten en
helpt de consumenten bij het doorgronden
en vergelijken van deze producten.
Knipperlichtreserve

Nettorendement dat onze aangeslotenen
krijgen na aftrek van beheerskosten, na
toepassing van de taks op winstdeelnames
en rekening houdend met de rentewaarborgen uit het verleden.

Verzekeringsmaatschappijen die technische
rentevoeten garanderen, zijn verplicht om
aanvullende technische voorzieningen
aan te leggen. De bijkomende voorziening
die jaarlijks opgebouwd moet worden, is
gelijk aan 1/10de van het verschil tussen
de waarde van de verbintenissen van de
verzekeraar tegen de technische rentevoet
en de waarde van diezelfde verbintenissen
door een knipperlichtrentevoet te gebruiken
die gelijk is aan 80 % van het gemiddelde
over 5 jaar van de staatsobligaties op
lange termijn.

IAS 19

MCR

International Accounting Standards.
Een internationale boekhoudnorm die
de boekhoudkundige verwerking van
personeelsvoordelen voorschrijft en de
informatie die hierover verschaft moet
worden.

Minimum Capital Requirement, het minimale
niveau aan eigen vermogen waaronder
de controleautoriteiten automatisch
zullen tussenkomen in het beheer van
de verzekeraar.

Gewogen nettorendement

IFRS
International Financial Reporting Standards,
een international boekhoudkader dat
wordt toegepast op ondernemingen die
genoteerd zijn op Europese beurzen. De
International Accounting Standard Board
(IASB) stelt deze boekhoudregels op. De
IFRS-regels vervangen de IAS-regels.

NBB
Nationale Bank van België, deze instelling
is bevoegd voor het “prudentieel toezicht”
van banken en verzekeraars.
OLO

ISAE 3402

Obligation Linéaire/Lineaire Obligatie.
Obligaties (leningen) uitgegeven door de
Belgische staat. Ze zijn het belangrijkste
onderdeel van de Belgische staatsschuld.

International Standard on Assurance
Engagements 3402. Een kwaliteitsnorm
toegekend door de International Auditing
and Assurance Standards Board. Deze
kwaliteitsnorm is gebaseerd op internationaal erkende standaarden en berust op
de certificering van de interne controle

Own Risk & Solvency Assessment.
Beslissingsinstrument en strategische
analysetool om voortdurend en op een
prospectieve manier de algemene solvabiliteitseis te evalueren die gerelateerd

ORSA (Own Risk and Solvency
Assessment)

is aan het specifieke risicoprofiel van de
verzekeringsmaatschappij.
PRIIPS
Packaged Retail and Insurance-based
Investment Products. Sedert 1 januari
2018 geldt de Europese verordening PRIIPs
voor een groot aantal beleggings- en
verzekeringsproducten met een beleggingscomponent.
De aanbieders van deze producten moeten
het essentiële-informatiedocument (EID)
opstellen en verstrekken aan potentiële
klanten.
Risicoklasse (Solvency II)
Onder de Solvency II-verordening onderscheiden we de risicoklassen 0 tot 9.
De risicoklassen van 0 tot 3 komen
overeen met beleggingscategorieën
“Investment Grade”, de categorieën 4 tot
8 komen overeen met de categorieën “Non
Investment Grade” en categorie 9 komt
overeen met effecten zonder rating.
SCR
Solvency Capital Requirement. Het kapitaal
dat nodig is om achtereenvolgende
verliezen op te vangen die voortkomen
uit een groot risico. Als de SCR onder
100 % daalt, moet de verzekeraar een
herstelplan indienen.
SFCR
Solvency and Financial Conditions Report,
een verslag over de solvabiliteit en de
financiële situatie dat de verzekeraar
moet opstellen voor het algemeen publiek.
Swap
Renteswaps: een over the counter-contract, op basis van een nominaal
bedrag dat toelaat om de intreststromen uit te wisselen die berekend
zijn met een vaste rentevoet tegenover
intreststromen die berekend zijn met
een variabele intrestvoet.

//

Equity swaps: een over the counter- contract, op basis van een
nominaal bedrag waarbij de ontvangen
intreststromen afhangen van de
aandelenmarkten (EuroStoxx50).

//

Valutaswaps of currency swap: dit
is een OTC-overeenkomst, op basis
van een nominaal bedrag, dat de
uitwisseling van een vast bedrag in
vreemde valuta toestaat.

//
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Takken 21 en 23
Tak 21 verwijst naar levensverzekeringen
met kapitaal- en rendementsgarantie
waarbij een winstverdeling toegekend
kan worden.
Tak 23 verwijst naar levensverzekeringen zonder rendementsgarantie. Het
rendement hangt af van het rendement
van interne fondsen waarin de technische
voorzieningen van het contract geïnvesteerd werden.
Technische voorzieningen
Voorzieningen die aangelegd worden om
de goede uitvoering van de toekomstige
prestaties te garanderen. Ze worden
ingeschreven op het passief van de
balans van de verzekeraar. Ze komen dus
overeen met de verbintenissen van de
verzekeringsactiviteit. Ze worden gedekt
door financiële beleggingen conform de
regelgeving met het oog op het evenwicht
tussen rendement, veiligheid en liquiditeit.
VLI (vzw)
De Vereniging van de Leden van Integrale
heeft als doel de ondernemingen en
aangeslotenen te verzamelen die een
contract hebben afgesloten bij Integrale en
de vertegenwoordiging van de werkgevers
en werknemers te organiseren in de Raad
van Bestuur van Integrale.
Winstdeelname
Het toekennen van een deelname in de
winst van de verzekeraar is voorwaardelijk. De winstdeelname hangt af van de
mogelijke winst die de verzekeraar boekt
en vervolgens van de goedkeuring van de
toekenning door de Algemene Vergadering
van Integrale en door de Nationale Bank
van België. De winstdeelname kan juridisch
niet worden gewaarborgd, maar zodra
een winstdeelname is toegekend, is deze
definitief verworven.
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Woordenlijst

Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten
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Omstandigheden kunnen veranderen,
wetten kunnen worden aangepast. Maar
onze waarden en het basisprincipe waarmee
we zoveel jaar geleden Integrale zijn
begonnen, blijven onaangetast en zitten
onherroepelijk in onze genen. Vanuit
deze oprechte betrokkenheid zijn wij
uitermate goed geplaatst om - als gespecialiseerde dienstverlener inzake groeps- en
levensverzekeringen - bedrijven, sectoren
en particulieren het vertrouwen te geven
dat ze in Integrale een echte partner vinden
die hen letterlijk en figuurlijk (na)bij staat.
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