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1                MEERJARENGEGEVENS

1.1                Samenvatting balansen ultimo over vijf jaren

ACTIVA

2015 2014 2013 2012 2011

Vlottende activa

Vorderingen en overige activa 3 0 3 1 209
Liquide middelen 5.722 591 760 770 1.971

5.725 591 763 771 2.180

VERMOGEN EN
VERPLICHTINGEN

Eigen vermogen 1.367 190 639 662 942
Schulden en overlopende
verplichtingen 4.357 401 124 109 1.237

5.725 591 763 771 2.180

1.2                Resultaat over de afgelopen vijf jaren

2015 2014 2013 2012 2011

Baten uit
bemiddelingsactiviteiten 0 0 0 0 -219

Opbrengsten 98 9 9 8 8
Kosten

Overige bedrijfskosten 1.920 1.658 1.331 1.692 2.161

Bedrijfsresultaat (exclusief
rente) -1.823 -1.649 -1.323 -1.684 -2.372

Financiële baten en lasten 0 0 0 3 -32

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening voor
belastingen -1.822 -1.649 -1.323 -1.681 -2.404

Belastingen 0 0 0 0 0

Resultaat na belastingen -1.822 -1.649 -1.323 -1.681 -2.404

Loyalis Sparen & Beleggen heeft sinds 2012 geen werknemers in dienst; zij maakt gebruik van de diensten van Loyalis NV.
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2                DIRECTIEVERSLAG

2.1                Algemeen

De vennootschap is onder de naam Loyalis Sparen & Beleggen NV op 15 november 2007 opgericht. De directie van de vennootschap
wordt gevoerd door Loyalis NV waarvan de directie bestaat uit de heren drs. P.N. van Wageningen en W.R.H. Vliex RA RO. De
vennootschap is een 100% dochter van Loyalis NV.

2.2                Resultaten en financiële positie

Het resultaat vóór vennootschapsbelasting over 2015 bedraagt -/- € 1,8 miljoen en het balanstotaal ultimo 2015 bedraagt € 5,7 miljoen.

Het aantal deelnemers bleef achter bij de verwachtingen ondanks veruit het grootste marktaandeel in het pensioenproduct voor
ZZP'ers. Deze lijken echter nog in afwachting te zijn van verdere politieke ontwikkelingen. 
De gedane reclamecampagnes in 2015 zorgden voor een sterkere toestroom van deelnemers en ruime (naams)bekendheid, maar
was bij lange na nog niet voldoende om de lopende exploitatiekosten te kunnen dekken.

Loyalis Sparen & Beleggen NV gelooft in de strategische keuze om beleggingsproducten in de markt te zetten voor een nu nog
beperkte groep die, gegeven een aantal politieke ontwikkelingen op het gebied van individualisering van pensioenen, in onze beleving
serieus zal toenemen.

2.3                Risicomanagement

Het doel van Loyalis Sparen & Beleggen NV (LSB) is het aanbieden van spaar- en beleggingsproducten. Met het realiseren van de
doelstellingen van de organisatie gaan risico's gepaard. De risicomanagementsystemen van Loyalis zijn gericht op het identificeren,
monitoren en beheersen van deze risico's. Risicomanagement vormt een vast onderdeel van het sturings- en operationele proces en is
voor zowel de directie als de klanten van LSB van groot belang. Het risicomanagementproces binnen Loyalis is gebaseerd op het
raamwerk van het Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Het beoogt de belangrijkste risico's
die het behalen van de bedrijfsdoelstellingen kunnen belemmeren, te mitigeren. Daartoe worden jaarlijks via 'risk self assessments' de
belangrijkste strategische risico's geïdentificeerd. Deze 'risk self assessments' hebben als doel het identificeren en beoordelen van de
risico's die aan de strategie en doelstelling van Loyalis NV en haar dochtermaatschappijen zijn verbonden en om de
beheersmaatregelen te beoordelen die de organisatie heeft genomen en om inzicht te verkrijgen in de acties die eventueel aanvullend
nodig zijn. Hierbij wordt LSB gefaciliteerd en gemonitord door de afdeling Risk Management van de moedermaatschappij Loyalis NV. 

De voornaamste risico's en onzekerheden luiden als volgt:

Uitbestedingsrisco 
Uitbestedingsrissico is het risico dat de continuïteit, integriteit en/of kwaliteit van de aan derden uitbestede werkzaamheden dan wel
door deze aan derden ter beschikking gestelde apparatuur en personeel wordt geschaad. De beheersingsmaatregelen en
beheersomgeving van de uitbestedingsorganisatie moet voldoen aan tenminste dezelfde eisen als die LSB stelt aan de bedrijfsvoering.
Voor het borgen van het uitbestedingsrisico binnen LSB is een mantelovereenkomst gesloten met Inadmin, onderdeel van APG Groep
N.V.  voor diensten op het gebied van beleggings-, product en unit administratie. Voor de werkzaamheden uitgevoerd door Inadmin  is
een ISAE 3402 rapport opgesteld. Dit assurance rapport toont aan dat Inadmin een getrouw beeld geeft over de beheersmaatregelen
en de werking hiervan. Ook zijn de beschreven beheersmaatregelen in opzet, bestaan en werking toereikend. LSB heeft het
assurance rapport beoordeeld. Hieruit blijken geen zaken die van materiele aard zijn op de bedrijfsvoering van LSB. 

Risico dat buiten het beleggingsbeleid wordt getreden
Risico bestaat dat de portefeuillemanager zich niet aan het in de prospectus vermelde beleggingsbeleid houdt. Indien de weging van
een masterfonds zich beneden of boven de maximale bandbreedte bevindt wordt deze automatisch op het eerst volgende
allocatiemoment bijgestuurd naar het strategische normgewicht. LSB belegt alleen in passieve beursgenoteerde beleggingsfondsen.
Er bestaat het risico dat deze fondsen de bijbehorende benchmark niet goed volgen. Dit risico wordt maandelijks gemonitord en indien
er sprake is van grote rendementsafwijkingen wordt de beheerder van de beleggingsfondsen om een verklaring gevraagd. Het
prospectus, waarin het beleggingsbeleid staat vermeld, wordt beschikbaaar gesteld aan de deelnemers.

Compliance Risico
Risico bestaat dat LSB zich niet aan de wet- en regelgeving houdt. De afdeling Compliance, Legal & Taks bewaakt of de vigerende
regelgeving wordt nageleefd en rapporteert hierover aan de directie.
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Business model risico
Loyalis Sparen & Beleggen NV gelooft in de strategische keuze om beleggingsproducten in de markt te zetten voor een nu nog
beperkte groep. Het geloof in de verdere individualisering van (aanvullende) pensioenproducten maakt het dat wij, in nauwe
samenwerking met APG Groep NV, bewust hierin willen investeren.
We toetsen evengoed jaarlijks de kansen op dit in gang gezette initiatief en daarmee ook de levensvatbaarheid ervan.

2.4                Ontwikkelingen 2015

In 2015 is gestart met het aanbieden van het ZZP Pensioen en de 100k aftopping. Het ZZP Pensioen betreft een pensioenvariant op
basis van lijfrente waar een aantal extra mogelijkheden aan is toegevoegd, zoals variabele inleg, keuzes in uitkeringsduur en het ter
beschikking komen van het opgebouwde kapitaal bij arbeidsongeschiktheid en overlijden.

Dit ZZP-Pensioen is tot stand gekomen in overleg met 4 ZZP-organisaties die op basis van de soliditeit en lange termijnvisie van APG
voor APG hebben gekozen. De uitvoering is binnen APG belegd bij Loyalis onder de entiteit Loyalis Sparen & Beleggen met Inadmin
als partij die de administratie van de deelnemers verzorgt. Loyalis heeft in overleg met APG Asset Management een life cycle
beleggingsstructuur ingericht. 

Op basis van de ervaringen van het introductiejaar zien we onder ZZP-ers een toenemend pensioenbewustzijn en een groeiende
interesse naar pensioenproducten. Er bestaat echter ook veel onzekerheid over de toekomstige ontwikkelingen van het ZZP-pensioen.
Gaat er een verplichte pensioenopbouw komen voor ZZP-ers en hoe gaat die er precies uitzien? Deze onzekerheid leidt ertoe dat
ZZP-ers terughoudend zijn met het daadwerkelijk overgaan tot aanschaf van het product. Ondanks deze onzekerheid mocht LSB  in
2015 1.305  nieuwe deelnemers verwelkomen met een beheerd vermogen van € 6 miljoen. 

De ontwikkelingen van de financiële markten hebben via de beheervergoeding van de beleggingsfondsen hun weerslag op het
resultaat van LSB. Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar het jaarverslag van 2015 van Loyalis Global Funds. 

De financiële markten hebben een bewogen jaar achter de rug. Niet alleen zagen beleggers in 2015 relatief lage rendementen, maar
ook een flink hogere beweeglijkheid. Begin 2015 waren de vooruitzichten voor aandelen wereldwijd en Europese staatsobligaties nog
gunstig. Doordat huishoudens in ontwikkelde markten hun schuldenniveaus terugbrachten, was sprake van een lage maar wel stabiele
groei. Mede gesteund door het ruime beleid van centrale banken konden aandelenmarkten de afgelopen jaren herstellen en bleven
rentes laag.

In het afgelopen jaar hebben de verschillende belegging categorieën niet alleen door het jaar heen maar ook over de diverse regio's
zeer diverse rendementsontwikkelingen laten zien. Waar Europese aandelenbeurzen in het begin van het jaar profiteerden van een
accomoderende Europese Centrale Bank (ECB) en toenemende groei, was er in de VS sprake van een afvlakkende groei en hiermee
een weinig beweeglijke aandelenmarkt. Toenemende onzekerheid over groeiverwachtingen (met name in China) en toenemende
risico's (lage olieprijs, verzwakte positie opkomende markten) zorgen voor een bedrukte aandelenmarkt welke uiteindelijk een positief
maar laag rendement liet zien. 

De ontwikkeling van de renteniveaus kende eenzelfde beeld. Was in het begin van het jaar nog sprake van een dalende rente (en
hiermee stijgende obligatiekoersen), vanaf april sloeg deze beweging helemaal om. De rente op een 10-jaars Nederlandse
staatslening bedroeg begin 2015 0,69%, bereikte op 20 april het laagste punt van 0,22% om vervolgens binnen twee maanden op te
lopen naar 1,19%. Aanleiding hiervoor was de hoger dan verwachte inflatiecijfers. Dit betekent dat koersen van de langlopende
staatsobligaties in het Global Intrest Fund fors daalden.

De verhoogde risicoperceptie in de markt en de zorgen over de situatie van de opkomende markten werkte ook door in de waardering
van bedrijfsobligaties en de staatsobligaties van opkomende markten. Enerzijds door de mindere inkomsten vanuit de olieproductie en
anderzijds doordat een aantal landen te weinig schulden hadden afgebouwd en hun zaken niet op orde hadden. Door de verslechterde
positie daalde de waarde van hun valuta. Deze landen hebben veelal schulden in US dollars uitstaan en met een verzwakkende eigen
munt wordt het terugbetalen een stuk duurder.  

2.5                Vooruitblik

LSB blijft op zoek gaan naar producten om ZZP-ers optimaal te faciliteren in hun pensioenopbouw. Ontwikkelingen op het gebied van
inkomenszekerheid voor ZZP-ers, waaronder verplichte pensioenopbouw, worden nauwlettend gevolgd. In overleg met Loyalis
Verzekeringen wordt onderzocht of op termijn bepaalde productcombinaties kunnen worden aangeboden aan ZZP-ers zoals een
nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering. LSB blijft zich inzetten om  nieuwe ZZP-ers te interesseren in het fonds
en streeft voor 2016 een verdubbeling van de portefeuille na.
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De in 2014 en 2015 gedane investeringen op het gebied van infrastructuur zijn voldoende om groei in deelnemers en vermogen op te
vangen; we verwachten derhalve geen extra investeringen in infrastructuur of personeel. Daarnaast hebben we het geloof in deze
kansrijke markt / propositie tot uitdrukking gebracht middels een aanvullende kapitaalstorting in 2016 voor de rest van het jaar.

Het gunstige klimaat van de afgelopen jaren met lage schuldenniveaus van huishoudens en de accomoderende rol van de banken is
voorbij. Positief is het feit dat er mondiaal sprake is van groei (Europa, VS) en is de consensus dat het herstel doorzet. Vooruitkijkend
staan er echter wel een aantal indicatoren op rood. De lage olieprijs betekent dat opkomende markten onder druk staan, er is maar
matig sentiment onder de  producenten in de VS en vlakt de groeiverwachting af. Hiernaast heeft de Fed als eerste centrale bank de
eerste stappen gezet naar een normalisatie van het beleid. Dit betekent dat er geen sprake is van uniformiteit maar dat het beleid in de
grote regio's afwijkt aangezien de Europese centrale bank de komende periode het accomoderende beleid zeker niet gaat aanpassen.
Deze divergentie tussen de regio's is ongekend en de effecten hiervan onzeker. De afdronk is dat we met zijn allen nog altijd groeien
maar dat de onzekerheden (en hiermee de beweeglijkheid) toenemen.  

Heerlen, 28 april 2016

P.N. van Wageningen  W.R.H. Vliex 
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JAARREKENING



1                BALANS
voor winstverdeling

(x € 1.000)
31 december 2015 31 december 2014

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa  (1)

Vorderingen en overige activa 3 0

Liquide middelen  (2) 5.722 591

5.725 591

EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

Eigen vermogen  (3)

Gestort en opgevraagd kapitaal 11.000 11.000
Agio 12.000 9.000
Overige reserves -19.811 -18.161
Onverdeeld resultaat -1.822 -1.649

1.367 190

Verplichtingen  (4) 4.357 401

5.725 591
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2                OVERZICHT VAN HET TOTAALRESULTAAT

(x € 1.000)

2015 2014

BATEN

Opbrengsten  (5) 98 9

LASTEN

Bedrijfslasten  (6) 1.920 1.658

RESULTAAT UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN -1.822 -1.649

RESULTAAT NA BELASTINGEN UIT DOORLOPENDE
ACTIVITEITEN -1.822 -1.649

RESULTAAT NA BELASTINGEN -1.822 -1.649

Totaalresultaat -1.822 -1.649

Toerekenbaar aan:

Aandeelhouders -1.822 -1.649
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3                KASSTROOMOVERZICHT

(x € 1.000)

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2015 2014

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat (exclusief rente) -1.823 -1.649
Aanpassingen voor veranderingen in werkkapitaal:
Mutatie vorderingen -3 3
Mutatie kortlopende schulden 3.957 276

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.131 -1.370

Afronding 0 1

Kasstroom uit operationele activiteiten 2.131 -1.369

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Storting agio 3.000 1.200

5.131 -169

Mutatie liquide middelen 5.131 -169

Af: telling kasstroom -5.131 169

0 0

Samenstelling geldmiddelen

2015 2014

Liquide middelen per 1 januari 591 760

Mutatie liquide middelen 5.131 -169

Liquide middelen per 31 december 5.722 591
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4                MUTATIEOVERZICHT EIGEN VERMOGEN

(x € 1.000)

Gestort en
opgevraagd

kapitaal Agio
Overige
reserves

Onverdeeld
totaalresultaat Totaal

Stand per 1 januari 2014 11.000 7.800 -16.838 -1.323 639
Agiostorting* 0 1.200 0 0 1.200
Resultaat vorig boekjaar 0 0 -1.323 1.323 0
Nog te verdelen resultaat boekjaar 0 0 0 -1.649 -1.649

Stand per 31 december 2014 11.000 9.000 -18.161 -1.649 190

Agiostorting* 0 3.000 0 0 3.000
Resultaat vorig boekjaar 0 0 -1.649 1.649 0
Nog te verdelen resultaat boekjaar 0 0 0 -1.822 -1.822

Stand per 31 december 2015 11.000 12.000 -19.810 -1.822 1.367

* transacties met aandeelhouders:
2015: 3.000
2014: 1.200
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5                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Loyalis Sparen & Beleggen NV is opgericht per 15 november 2007. De belangrijkste activiteit van de entiteit is het aanbieden van
spaar- en beleggingsproducten. De AFM heeft Loyalis Sparen & Beleggen NV een vergunning verleend voor het beheren van
beleggingsinstellingen en het bemiddelen in spaarrekeningen. Loyalis Sparen & Beleggen NV is statutair gevestigd in Heerlen. 

De waarderingsgrondslagen worden hierna behandeld. Deze grondslagen zijn, tenzij anders vermeld, gedurende de gehele
verslagperiode van toepassing geweest.

Alle bedragen in deze jaarrekening zijn in duizenden euro's, tenzij anders is vermeld.

Groepsverhoudingen

De vennootschap maakt deel uit van een groep, waarvan Loyalis NV te Heerlen aan het hoofd staat. Loyalis Sparen & Beleggen NV is
opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Loyalis NV. 
De aandelen van Loyalis NV worden voor 100% gehouden door APG Groep NV.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide
middelen. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

Continuïteitsveronderstelling

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling. Loyalis Sparen 
& Beleggen NV betreft een strategisch project van Loyalis NV waarbij verliezen worden ingecalculeerd. 
Vanuit deze optiek heeft Loyalis NV in 2015 een kapitaalstorting gedaan van 3.000 aan Loyalis Sparen & Beleggen NV.

Afrondingen

Vanwege tussentijdse afrondingen op gehele duizenden euro's kan de som der delen afwijken van het totaal in de tabellen, alsmede
afwijken in de onderlinge samenhang met elkaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Gebruik van schattingen en veronderstellingen bij het opstellen van de jaarrekening

Bij het opstellen van de jaarrekening is het maken van schattingen onvermijdelijk. Achteraf kan blijken dat de gerapporteerde waarde
afwijkt van de feitelijke waarde. Zodra een dergelijke afwijking bekend wordt, wordt deze alsnog verwerkt. 
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Waarderingsgrondslagen IFRS

Overeenstemmingsverklaring toepassing IFRS
Loyalis Sparen & Beleggen NV stelt de jaarrekening op conform de International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals aanvaard
binnen de Europese Unie (EU). 

Wijzigingen in gepubliceerde standaarden en interpretaties effectief in 2015
Nieuwe of gewijzigde standaarden worden effectief op de datum zoals vermeld in de betreffende IFRS, waarbij eerdere toepassing
soms wordt toegestaan. In 2015 werden de volgende, door respectievelijk de International Accounting Standards Board (IASB) en de
IFRS Interpretations Committee uitgegeven standaarden en interpretaties, verplicht en bekrachtigd door de EU. Tenzij anders
aangegeven, hebben de wijzigingen geen materiële invloed op de jaarrekening van Loyalis Sparen & Beleggen NV. 

- IAS 19 'Defined Benefit Plans, Employee Contributions' betreft een wijziging in de verwerking van werknemersbijdragen en bijdragen
van derden in de pensioenpremie van toegezegde pensioenen. De aanpassing, die van toepassing is met ingang van het boekjaar
2015, heeft geen materiële impact op Loyalis Sparen & Beleggen NV.

Overige standaarden, wijzigingen en interpretaties, van kracht vanaf het boekjaar 2015, zijn niet van materieel belang voor Loyalis
Sparen & Beleggen NV.

De volgende nieuwe, voor Loyalis Sparen & Beleggen NV van belang zijnde standaarden, wijzigingen in bestaande standaarden en
interpretaties, (IFRICs), gepubliceerd voor of in 2015 en effectief vanaf het verslagjaar 2016 of verder, en bekrachtigd door de EU,
worden niet vervroegd toegepast door Loyalis Sparen & Beleggen NV. 
- IFRS 9, 'Financiële instrumenten', geeft de classificatie, waardering en opname van financiële activa en financiële passiva, effectief
vanaf 1 januari 2018. De volledige versie van IFRS 9 werd uitgegeven in juli 2014. In deze versie zijn de verschillende onderdelen van
het IASB project ter vervanging van IAS39 samengebracht. Dit omvat opname en waardering, impairment en hedge accounting en
hiermee wordt een deel van de richtlijnen van IAS 39 vervangen. IFRS 9 kent aangepaste richtlijnen voor de opname en waardering
van financiële activa. De classificatie van de financiële activa wordt gerelateerd aan het business model dat van toepassing is op de
activa en daarbij is een nieuwe categorie geïntroduceerd voor bepaalde instrumenten, te weten Fair Value through Other
Comprehensive Income (FVOCI). IFRS 9 kent een nieuw impairment model voor alle financiële activa. Daarbij wordt uitgegaan van de
verwachte verliezen in plaats van de opgetreden verliezen onder IAS 39. In de opname en waardering van financiële verplichtingen is
enkel een wijziging aan de orde voor de verwerking van veranderingen in het eigen kredietrisico voor verplichtingen die tegen reële
waarde worden opgenomen. Het effect als gevolg van wijzigingen in het eigen kredietrisico wordt verwerkt in het totaalresultaat (OCI).
Verder kent IFRS 9 nieuwe voorwaarden voor hedge accounting waardoor een betere weergave van het risicomanagement in de
verslaggeving mogelijk wordt. De impact van deze aanpassing moet nog nader worden vastgesteld.
- IFRS 15 'Revenue from Contracts with Customers' vervangt per 1 januari 2017 de bestaande standaarden IAS 11 'Construction
Contracts' en IAS 18 'Revenue Recognition'. In essentie komen de voorstellen er op neer dat de contracten met klanten worden
ontleed naar de te leveren prestaties. De opname van daaraan verbonden rechten en verplichtingen en de opbrengstverantwoording
worden daarbij afgeleid van de fair value van die prestaties en deze worden afzonderlijk opgenomen. De toelichtingsvereisten onder
IFRS 15 zijn omvangrijk. De impact van deze aanpassing moet nog nader worden vastgesteld.  

De volgende nieuwe toekomstige wijzigingen hebben (nagenoeg) geen effect op Loyalis:

- IFRS 11 'Accounting for Acquisitions of Interest in Joint Operations' betreft een aanpassing van IFRS 11. De aanpassing verduidelijkt
dat ingeval van de verwerving van een belang in een gezamenlijke bedrijfsactiviteit IFRS 3 'Business Combinations' van toepassing is
als de gezamenlijke bedrijfsactiviteit een bedrijf is volgens de definitie van IFRS 3. Deze wijziging, is van toepassing vanaf 1 januari
2016. 
- Verkoop van activa tussen een investeerder en zijn deelneming of joint venture. IFRS 10 en IAS 28 worden aangepast om een
inconsistentie weg te nemen in de verwerking van een verkoop of inbreng van activa tussen de entiteit in zijn hoedanigheid van
investeerder en een geassocieerde deelneming of een joint venture weg te nemen. 
- Aanpassing in IAS 27 met betrekking tot de equity-methode, effectief vanaf 1 januari 2016. Het IASB heeft aanpassingen aan IAS 27
- Enkelvoudige jaarrekening gepubliceerd om een entiteit toe te laten de 'equity' methode (vermogensmutatiemethode) te gebruiken
voor de verwerking in haar enkelvoudige jaarrekening van deelnemingen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde
deelnemingen. 
- Aanpassing in IAS 16 en IAS 38, effectief vanaf 1 januari 2016, ter verduidelijking met betrekking tot toegestane methoden voor
afschrijvingen en amortisaties.
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Functionele en presentatievaluta

Deze jaarrekening is opgesteld in euro's zijnde de functionele valuta van de vennootschap.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

Algemeen
De waardering van de activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders vermeld, tegen reële waarde. Winsten worden toegerekend
aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Activa worden opgenomen zodra het waarschijnlijk is dat toekomstige economische voordelen de onderneming toe zullen komen en
het betreffende actief een betrouwbare en meetbare waarde heeft. Een verplichting wordt verantwoord zodra het waarschijnlijk is dat
dit tot een uitstroom van middelen leidt als gevolg van afwikkeling van een bestaande verplichting en de waarde van de verplichting
betrouwbaar vastgesteld kan worden.

Activa en verplichtingen worden niet langer opgenomen zodra alle contractuele verplichtingen zijn ingelost en economische risico's en
voordelen zijn overgedragen. 

1. Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen en overlopende activa worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde en daarna tegen geamortiseerde kostprijs gebruik
makend van de effectieve rentemethode en onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Deze voorziening voor oninbaarheid
wordt gevormd indien er indicaties zijn voor mogelijke oninbaarheid. Significante financiële moeilijkheden van de debiteur, de
waarschijnlijkheid dat de debiteur failliet gaat of een financiële reorganisatie ondergaat, en het niet voldoen dan wel een achterstand in
betalingen zijn indicaties dat de vordering oninbaar is. Het bedrag van de voorziening bedraagt het verschil tussen de boekwaarde van
het actief en de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de oorspronkelijke effectieve
rente. De boekwaarde van het actief wordt verlaagd door het vormen van een voorziening, het bedrag van het verlies wordt in het
overzicht van het totaalresultaat verwerkt.
Wanneer een vordering oninbaar is, wordt deze afgeschreven ten laste van de voorziening op vorderingen. Latere ontvangsten uit
eerder afgeschreven bedragen worden als bate verantwoord onder de bedrijfslasten in het overzicht van het totaalresultaat.  

2. Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Rekening-courantschulden worden opgenomen onder de verplichtingen op de
balans. 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde die gelijk is aan de reële waarde. 

4. Verplichtingen

Verplichtingen zijn opgenomen tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs.  

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Baten en lasten (algemeen)

Baten en lasten vloeien voort uit de in de balans gehanteerde waarderingsgrondslagen. Baten en lasten zijn toegerekend aan de
periode waarop zij betrekking hebben.

5. Opbrengsten

Opbrengsten hebben betrekking op de beheerfee die wordt ontvangen van klanten voor beleggingsproducten en worden verantwoord
op basis van verrichte prestaties.
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6. Bedrijfslasten

Bedrijfslasten betreffen kosten van diensten derden, automatisering, huisvesting en dergelijke en worden toegerekend aan het jaar
waar ze betrekking op hebben.

Belastingen

De belastingen zijn berekend over het resultaat voor belastingen, gebaseerd op het actuele in het boekjaar geldende fiscale tarief.   
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6                TOELICHTING OP DE BALANS

(x € 1.000)

ACTIVA

2015 2014

1. Vorderingen en overlopende activa 3 0

Vorderingen en transitoria

Debiteuren 3 0

In de vorderingen en overlopende activa zijn geen bedragen opgenomen met een looptijd langer dan 1 jaar (2014: -).

 

2. Liquide middelen

Kas 0 0
Tegoeden in rekening courant 5.722 591

5.722 591

De liquide middelen bestaan vrijwel volledig uit tegoeden bij kredietinstellingen en staan ter vrije beschikking van de vennootschap.
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VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

3. Eigen vermogen

Gestort en opgevraagd kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 32.500 en bestaat uit 32.500 gewone aandelen van elk € 1.000. Hiervan zijn 11.000 aandelen
geplaatst. 

2015 2014

Agio

Stand per 1 januari 9.000 7.800
Storting 3.000 1.200

Stand per 31 december 12.000 9.000

Overige reserves

Stand per 1 januari -18.161 -16.838
Resultaatbestemming voorgaand boekjaar -1.649 -1.323

Stand per 31 december -19.810 -18.161

De overige reserve is gevormd uit de in het verleden behaalde resultaten. Uitkering van ingehouden winsten is slechts mogelijk voor
zover het eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de
reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

Onverdeeld resultaat

Stand per 1 januari -1.649 -1.323
Onverdeeld resultaat boekjaar -1.822 -1.649
Verdeeld resultaat voorgaand boekjaar 1.649 1.323

Stand per 31 december -1.822 -1.649

31 december 2015 31 december 2014

4. Verplichtingen

Schulden en overige verplichtingen 4.357 401

2015 2014

Schulden en overige verplichtingen

Crediteuren 427 10
Schulden aan groepsmaatschappijen 116 349
Loonheffing 1 0
Te beleggen gelden 3.778 0
Overlopende passiva 35 43

4.357 401
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De te beleggen gelden betreffen bedragen van deelnemers die nog belegd moeten worden.
Onder de schulden en overige verplichtingen zijn geen bedragen opgenomen met een looptijd langer dan 1 jaar (2014: -).

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen

Fiscale eenheid

De vennootschap vormt voor de toepassing van de Wet op de Omzetbelasting een fiscale eenheid met de moeder en haar overige
zustervennootschappen, Stichting Pensioenfonds ABP, APG Groep NV en haar bijbehorende dochterondernemingen. Op grond
daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel. 

Afname van ondersteunende diensten

Met APG Groep is een overeenkomst getekend inzake de levering van diensten. De overeenkomst ziet op de onderlinge
dienstverlening waarbij de kosten op basis van een cost plus methode in rekening worden gebracht.
LSB krijgt de kosten die samenhangen met haar bedrijfsvoering via Loyalis NV doorbelast op basis van kostenverdeelsleutels zonder
winstopslag.

Verbonden partijen

Door de aandeelhouder Loyalis NV worden aan Loyalis Sparen & Beleggen NV kosten doorbelast op basis van overeengekomen
verdeelsleutels. In 2015 is door Loyalis NV voor 1.007 (2014: 847) aan kosten doorbelast. Dit betreffen onder andere
huisvestingskosten, automatiseringskosten, personeelskosten en kosten inzake externe dienstverlening. Ultimo boekjaar heeft Loyalis
Sparen & Beleggen NV een schuld aan Loyalis NV van 113 (2014: 349). 
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7                TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN HET TOTAALRESULTAAT

(x € 1.000)

BATEN

2015 2014

5. Opbrengsten

Baten verkoop beleggingen 0 12
Overige opbrengsten 98 -3

98 9

LASTEN

6. Bedrijfslasten

De bedrijfslasten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Representatiekosten 19 0
Automatiseringskosten 0 1
Diensten derden 1.830 1.628
Overige kosten 71 29

 1.920 1.658

De overige kosten bestaan uit betalingskosten van 65 (2014: -), contributies van 3 (2014: 13), dividendbelasting van - (2014: 9),
drukwerk voor een bedrag van 2 (2014: 5) en overig kosten voor - (2014: 1). Loyalis Sparen & Beleggen NV heeft geen personeel in
dienst.

Honoraria onafhankelijke accountant

PWC
Accountants Overig PWC Totaal

2015
Onderzoek van de jaarrekening 21 0 21
Controle beleggingsfondsen 25 0 25

Totaal 46 0 46

2014
Onderzoek van de jaarrekening 26 0 26
Controle beleggingsfondsen 43 0 44

Totaal 69 0 69
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8                OVERIGE TOELICHTINGEN

(x € 1.000)

VERBONDEN PARTIJEN

Loyalis NV heeft namens de diverse Loyalis vennootschappen een overeenkomst inzake de pooling van ondersteunende diensten,
waarbij exploitatie van deze diensten voor gemene rekening geschiedt. Door Loyalis NV worden de hiermee gemoeide kosten volgens
jaarlijks overeengekomen verdeelsleutels volledig doorbelast aan de diverse Loyalis vennootschappen. 
In onderstaande tabel zijn de onderlinge relaties weergegeven:

2015 2014

Loyalis NV

Algemene kosten 1.007 847
Agiostorting 3.000 1.200
Schulden 113 349

Heerlen, 28 april 2016

P.N. van Wageningen                                                            W.R.H. Vliex
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OVERIGE GEGEVENS



OVERIGE GEGEVENS

1                Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Voor de controleverklaring van de onafhankelijke accountant verwijzen we u naar de separaat opgenomen verklaring op de volgende
pagina van dit rapport.

2                Statutaire regeling winstbestemming

Conform artikel 16 van de statuten is ten aanzien van de bestemming van het resultaat het navolgende vastgesteld:
1. De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.
2. De vennootschap kan slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van
het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens wet moeten worden aangehouden.
3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
4. De algemene vergadering kan besluiten tot een tussentijdse uitkering, mits met inachtneming van het dienaangaande in lid 2
bepaalde.
5. De algemene vergadering kan, met inachtneming van het dienaangaande in lid 2 bepaalde, besluiten tot uitkeringen ten laste van
een reserve die niet krachtens de wet moet worden aangehouden.
6. De algemene vergadering kan, met inachtneming van het dienaangaande in lid 2 bepaalde, besluiten dat dividenden geheel of
gedeeltelijk anders dan in geld zullen worden uitgekeerd.
7. Bij de berekening van het op de aandelen uit te keren bedrag tellen de aandelen, die de vennootschap zelf in haar kapitaal houdt,
niet mee.
8. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren.

3                Verwerking van het verlies 2015

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zal het verlies ad  1.822 over 2015 in het boekjaar 2016 in mindering worden gebracht op de
overige reserves.
In afwachting van de goedkeuring van dit voorstel door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is dit voorstel opgenomen
onder de post onverdeeld resultaat.

4                Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Loyalis Sparen & Beleggen NV heeft op 22 aprili 2016 een kapitaalstorting van 1.500 ontvangen van haar moeder, Loyalis NV.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: de algemene vergadering van Loyalis Sparen & Beleggen N.V. 

  

  

Verklaring over de jaarrekening 2015 
  

Ons oordeel 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van Loyalis Sparen & Beleggen N.V. op 31 december 2015 en 
van het resultaat en de kasstromen over 2015 in overeenstemming met International Financial 
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie (EU-IFRS) en de relevante bepalingen 
uit Titel 9 Boek 2 BW. 

Wat we hebben gecontroleerd 
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2015 van Loyalis Sparen & Beleggen N.V. te 
Heerlen (‘de vennootschap’) gecontroleerd. De jaarrekening bestaat uit: 

· de balans per 31 december 2015; 
· de volgende overzichten over 2015: het overzicht van het totaalresultaat, het mutatieoverzicht 

eigen vermogen en het kasstroomoverzicht; en 
· de toelichting met een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en 

overige toelichtingen. 

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is EU-
IFRS en de relevante bepalingen uit Titel 9 Boek 2 BW. 

  

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

Wij zijn onafhankelijk van Loyalis Sparen & Beleggen N.V. zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 

  

Verantwoordelijkheden van de directie  
De directie is verantwoordelijk voor: 



· het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met EU-IFRS 
en met Titel 9 Boek 2 BW, alsmede voor het opstellen van het directieverslag in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW, en voor 

· een zodanige interne beheersing die de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten 
of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de vennootschap in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet de 
directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het 
voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als 
beëindiging het enige realistische alternatief is. De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten kan 
voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

  

Onze verantwoordelijkheid voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 
Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen 
afwijkingen van materieel belang bevat. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar geen 
absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle 
afwijkingen ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel 
indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen 
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij 
onze controleverklaring. 

  

Verklaring betreffende overige door wet- en regelgeving 
gestelde vereisten 
  

Verklaring betreffende het directieverslag en de overige gegevens 
Wij vermelden op basis van de wettelijke verplichtingen onder Titel 9 Boek 2 BW (betreffende onze 
verantwoordelijkheid om te rapporteren over het directieverslag en de overige gegevens): 

· dat wij geen tekortkomingen hebben geconstateerd naar aanleiding van het onderzoek of het 
directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is 
opgesteld, en of de door Titel 9 Boek 2 BW vereiste overige gegevens zijn toegevoegd.  

· dat het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de 
jaarrekening. 

Rotterdam, 28 april 2016 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

  

Origineel getekend door drs. S. Barendregt-Roojers RA 



Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2015 
van Loyalis Sparen & Beleggen N.V. 
  

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een 
controle inhoudt. 

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de 
jaarrekening 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om 
een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als 
gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere uit: 

· Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing. 

· Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de vennootschap. 

· Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan. 

· Het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. Tevens op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap zijn 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid 
van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te 
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige 
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar 
continuïteit niet langer kan handhaven. 

· Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 
onderliggende transacties en gebeurtenissen. 

Wij communiceren met de directie onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

 



AANVULLENDE INFORMATIE



1                PERSONALIA

Adres
Loyalis Sparen & Beleggen NV
Oude Lindestraat 70
6411 EJ Heerlen
Internetsite: www.loyalis.nl

Loyalis Sparen & Beleggen NV is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Heerlen.

Directie
Statutair bestuurder van Loyalis Sparen & Beleggen NV is Loyalis NV, waarvan de volgende heren directeur zijn:

Drs. P.N. van Wageningen (Voorzitter directie Loyalis NV vanaf 19 april 2013)
Nevenfuncties :
- Lid Raad van Toezicht Cordaan (zorginstelling Amsterdam)
- Lid Raad van Toezicht Tergooi (ziekenhuis Hilversum / Blaricum)

W.R.H. Vliex RA RO (Financieel directeur Loyalis NV)
Nevenfuncties: 
- lid van Raad van Commissarissen BSA Groep BV

Externe Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Moedermaatschappij
Loyalis NV, houdster van 100% aandelenkapitaal
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