
BALANS
(voor verwerking van de voorgestelde resultaatverdeling)

2018 2017

ACTIVA € €

Immateriële vaste activa 
Beleggingen
Vorderingen
Materiële vaste activa
Liquide middelen
Overlopende activa

215.917
 2.792.773

204.289
197.530 

2.966.166
7.600

140.000
2.855.118 

 116.015 
219.687

2.976.501
 7.985 

Totaal 6.384.275  6.315.306

PASSIVA   

Eigen vermogen
Technische voorzieningen eigen rekening
Overige voorzieningen
Schulden 
Overlopende passiva

 4.304.799
93.672

0
1.741.558
244.246

 4.215.720
44.029

13.021
 1.816.124
 226.412

Totaal 6.384.275  6.315.306

WINST- EN VERLIESREKENING 2018 2017 

Verdiende premie
Herverzekeringspremie
Toegerekende opbrengst beleggingen
Bruto schade
Aandeel herverzekeraar
Toegekende bedrijfskosten
Commissie op herverzekering

2.833.238
 -2.020.318 

-13.983 
 -1.395.078
  1.040.558 

-1.219.703
868.137

 2.736.266
-1.929.439

 174.740
 -545.616
368.495
-1.117.631                       
830.090                              

Resultaat technische rekening 92.851 516.905

Advies- en bemiddelingsvergoeding
Toegerekende bedrijfskosten bemiddeling
Opbrengst beleggingen
Beleggingen toegerekend aan technische rekening
Kosten beleggingsportefeuille
Andere baten

 1.193.923
-1.157.265
 -13.983

13.983
-16.109

 1.293

 1.173.170
-1.060.856

174.740
  -174.740

-15.245
446

Resultaat niet technische rekening 21.842   97.515 

Resultaat voor belastingen
Belastingen

114.693
  -25.618

614.420
 -76.398

Resultaat na belastingen 89.075 538.022 

VERKORTE JAARCIJFERS 2018
OWM ACHTERHOEK



Goed voor elkaar.

OWM Achterhoek in 2018
 
OWM Achterhoek wil graag betrokken en 
verantwoord ondernemen. Het zijn termen die je 
vaak hoort. Maar bij ons krijgen ze echt inhoud. 
Wij geloven in het principe van het Onderlinge 
gedachtegoed: mensen die hun krachten 
bundelen met anderen. 

Dat doen we niet alleen door lokale verenigingen te 
sponsoren, we stimuleren ook graag medewerkers 
die iets willen betekenen in de maatschappij. Onze 
medewerkers kregen daarom in 2018 de ruimte om 
een werkdag te besteden aan vrijwilligerswerk. 

Zoals genoemd geloven wij in het principe 
van mensen die hun krachten bundelen. Deze 
overtuiging heeft in 2018 ook weer geleid 
tot allerlei vormen van samenwerking met 
collega-Onderlingen, met name op het gebied 
van marketing en uitwisseling van kennis. 
Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan uniforme 
polisvoorwaarden die voor de leden beter 
leesbaar en te begrijpen zijn. 

In 2018 zijn wij tevens, op het gebied van 
hypotheekadvisering, de samenwerking met 
Lansink & Partners aangegaan. Onze klanten 
kunnen bij deze experts terecht voor een 
hypotheekadvies op maat, dat helemaal past in 
de geest van de Onderlinge.

Resultaten 2018
Boekten we in voorgaande jaren uitstekende 
financiële resultaten, 2018 was een jaar met een 
enorm hoog schadecijfer. De storm op 18 januari, 
maar ook de zware neerslag op 29 mei en een 
flinke brandschade, waren hier de oorzaak van.  
Er is voor bijna 1,4 miljoen euro aan schade 
gemeld; een hoger bedrag dan ooit. Bijna 20% 
van onze leden heeft een schade gemeld.

In 2018 hebben we als verzekeraar laten zien, dat 
wij er zijn als het gaat om het regelen en betalen 
van schaden. 

In 2018 deden we echter meer dan 
schaderegeling. Zo hebben we de particuliere 
verzekeringsportefeuille van een naburige 
tussenpersoon overgenomen en realiseerden we 
een mooie omzetgroei van het eigen premie-
inkomen en de inkomsten uit bemiddeling.

Het schadeverloop, samen met een slecht 
beleggingsresultaat en enige kostengroei, hebben 
het jaarresultaat gedrukt. Niettemin kan nog een 
winst van € 114.693,- worden getoond. De Raad 
van Bestuur stelt voor om de winst na belasting 
volledig toe te voegen aan het eigen vermogen.

Verwachtingen voor 2019
In 2019 handhaven we onze strategie. We blijven 
proactief aandacht besteden aan onze klanten. 
Ook het komende jaar willen we het Onderlinge 
gedachtegoed meer promoten. Risicobeheersing 
en het voldoen aan wet- en regelgeving heeft 
eveneens onze aanhoudende interesse. 

De verwachtingen voor 2019 zijn positief. 
Het resultaat zal echter afhankelijk zijn van 
de ontwikkelingen op de beurzen en het 
schadeverloop in het jaar. 

Ten slotte
Graag bedanken wij onze leden en relaties voor 
het in ons gestelde vertrouwen het afgelopen 
boekjaar. Ook bedanken wij de leden van de Raad 
van Commissarissen en de medewerkers voor hun 
inzet en betrokkenheid.
 

Raad van Bestuur
OWM Achterhoek Verzekeringen


