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Directieverslag 2018 
 
 
 
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 P.N. van Wageningen, W.R.H. Vliex en mevrouw C.C. Weisscher. De 
vennootschap is een 100% dochter van Loyalis NV. 
 
Loyalis Sparen & Beleggen NV gelooft in de strategische keuze om beleggingsproducten in de 
markt te zetten voor aanvulling op het pensioen. Dit betreft nu nog een beperkte groep die, 
gegeven een aantal ontwikkelingen op het gebied van individualisering in pensioen, naar onze 
opvatting serieus zal toenemen. 
 
 
Risicomanagement 
 
Het doel van Loyalis Sparen & Beleggen (LSB) is het aanbieden van beleggingsproducten voor 
vermogensopbouw. 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  
Uitbestedingsrisico 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 ten minste dezelfde eisen als die LSB stelt aan de 
bedrijfsvoering. 
 
Voor het borgen van het uitbestedingsrisico binnen LSB is een mantelovereenkomst gesloten 
met InAdmin/RiskCo, voormalig onderdeel van APG Groep NV, voor diensten op het gebied van 
beleggings-, product- en unitadministratie. InAdmin is in het eerste kwartaal van 2018 
overgenomen door RiskCo. Daarbij verschuiven alle activiteiten die InAdmin voor LSB uitvoerde 
naar de nieuwe eigenaar. De transitie loopt nog tot medio 2019. Voor de werkzaamheden 
uitgevoerd door InAdmin/RiskCo  is een ISAE 3402 rapport opgesteld door RiskCo. Dit 
assurance rapport heeft betrekking op heel 2018 en toont aan dat InAdmin/RiskCo 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 materiële aard zijn op de bedrijfsvoering van 
LSB. 
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Risico dat buiten het beleggingsbeleid wordt getreden 
Risico bestaat dat de portefeuillemanager zich niet aan het in het prospectus vermelde 
beleggingsbeleid houdt. Indien de weging van een masterfonds zich beneden of boven de 
maximale bandbreedte bevindt, wordt deze automatisch op het eerstvolgende 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 beschikbaar 
gesteld aan de deelnemers. 
 
Compliance Risico 
Risico bestaat dat Loyalis Sparen & Beleggen NV zich niet aan de wet- en regelgeving houdt. 
De afdeling Compliance, Legal & Tax bewaakt of de vigerende regelgeving wordt nageleefd en 
rapporteert hierover aan de directie. 
 
Business model risico 
LSB 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 bewust hierin willen investeren. We toetsen jaarlijks de 
kansen op dit in gang gezette initiatief en daarmee ook de levensvatbaarheid ervan. 
 
Liquiditeits- en kasstroomrisico 
Dit is het risico dat de onderneming over onvoldoende middelen beschikt om aan directe 
verplichtingen te kunnen voldoen. Tot vorig boekjaar verklaarde de aandeelhouder in een letter 
of support zich bereidtot verdere aanvulling van eventuele financieringstekorten middels 
kapitaalstortingen voor de duur van 12 maanden na het opmaken van dit jaarverslag. 
 
Voor 2019 geldt de volgende situatie: 
De huidige aandeelhouder Loyalis NV bevindt zich momenteel in een overnametraject waarbij, 
na goedkeuring door de DNB, de aandelen van APG Groep NV in Loyalis NV naar ASR 
Nederland NV overgaan. Daarbij zullen de activa en passiva uiteindelijk binnen Loyalis NV 
achterblijven, terwijl de aandelen zullen overgaan naar APG Groep NV. 
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Resultaten en financiële positie 
 
Het resultaat vóór vennootschapsbelasting over 2018 bedraagt € -/- 655 duizend en het 
balanstotaal ultimo 2018 bedraagt € 7,9 miljoen. 
 
 

Kerncijfers Loyalis Sparen & Beleggen NV (x € 1 duizend) 

    

 

 2018 2017 2016 2015 2014 

ACTIVA      

Vorderingen 71 163 144 3 - 

Liquide middelen 7.814 6.339 6.452 5.722 591 

 7.885 6.502 6.596 5.725 591 

      

VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN      

Eigen vermogen 1.409 2.064 1.743 1.367 190 

Schulden en overlopende  verplichtingen 6.476 4.438 4.853 4.358 401 

 7.885 6.502 6.596 5.725 591 

      

      

Opbrengsten 228 220 125 98 9 

Kosten      

Overige bedrijfskosten 869 637 1.238 1.920 1.658 

Bedrijfsresultaat (exclusief rente) -641 -417 -1.113 -1.822 -1.649 

Financiële baten en lasten -14 -12 -12 - - 

Resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening voor belastingen 

-655 -429 -1.125 -1.822 -1.649 

 
Belastingen 

- - - - - 

 
Resultaat na belastingen 

-655 -429 -1.125 -1.822 -1.649 

      

      

 
 
Loyalis Sparen & Beleggen heeft sinds 2012 geen werknemers in dienst; zij maakt gebruik van 
de diensten van Loyalis NV 
 
 
Ontwikkelingen 2018 
 
In 2015 is gestart met het aanbieden van het ZZP Pensioen, 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. Loyalis NV heeft dit strategisch initiatief belegd bij haar 
dochtermaatschappij  Loyalis Sparen & Beleggen NV. Voor een optimale vermogensopbouw is 
daarbij gekozen voor life cycle beleggingsstructuur (Loyalis Global Funds) die door derden 
wordt uitgevoerd. Daarnaast is de nettopensioenvariant voor de personeelsleden van APG, TOL 
(Top Ouderdoms Lijfrente), hierin onder gebracht. 
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Er bestaat veel onzekerheid over de toekomstige ontwikkelingen van het ZZP pensioen. Minister 
Wouter Koolmees en het ministerie van Sociale Zaken, de vakbonden en andere 
belangenorganisaties hebben uitvoerig gedebatteerd over de toekomst van het pensioenstelsel 
in Nederland. De pensioenopbouw van ZZP’ers had een prominente plaats in dit debat.  
 
Aan de ene kant willen de vakbonden en een aantal politieke partijen de werkgevers verplicht 
pensioenpremie laten betalen voor de ZZP’ers die zij inhuren. Aan de andere kant staan het 
kabinet en de werkgeversorganisaties, inclusief een aantal ZZP-organisaties, die ZZP’ers alleen 
willen stimuleren om voor hun pensioen te sparen en geen verplichtstellingen willen.  
 
Uit eigen onderzoek van stichting ZZP Nederland, Stichting PZO en ZZP Pensioen blijkt dat het 
merendeel van de ZZP’ers zelf al een reserve opbouwt voor het pensioen. Ze doen dat op een 
manier die past bij het ondernemerschap: individueel, flexibel en met behoud van zeggenschap 
over het eigen vermogen. Zelfstandigen willen keuzevrijheid in uitkeringsdatum en 
uitkeringsduur. Tegelijkertijd heeft men wel oog voor collectief beleggen en collectief kosten 
delen, want dat beperkt de kosten en verhoogt het rendement. 
 
Deze manier van pensioendenken spreekt tegen de verplichtstelling voor ZZP’ers.  
Desalniettemin betekent het mislukken van het pensioenakkoord wederom dat er voorlopig nog 
geen einde komt aan de discussie over een verplicht ZZP pensioen. Loyalis volgt de 
ontwikkelingen met veel belangstelling en blijft zich inzetten voor een pensioenoplossing die 
past bij het ondernemerschap. 
 
Voor 2018 zijn we er in geslaagd  om het aantal deelnemers verder te laten groeien naar 3.422 
(2017: ruim 2.600) voor ZZP Pensioen en 68 deelnemers voor TOL (2017: 67) en is een verdere 
groei van het beheerd vermogen naar € 45 miljoen (2017: € 32 miljoen), een groei van ruim 
40%), gerealiseerd. Helaas hebben de beurzen wereldwijd een dip te verwerken gehad in 
oktober en december, wat het uiteindelijke resultaat heeft gedrukt. Het bruto rendement van de 
fondsen was in 2018 -3,32% voor het Global Equity SRI Fund, -3,73% voor het Global Interest 
Plus Fund en 2,66% voor het Global Interest Fund. Voor gedetailleerde informatie over onze 
fondsen wordt verwezen naar het jaarverslag 2018 van Loyalis Global Funds. 
 
Het netto resultaat van negatief € 655.000 over 2018 (2017: negatief € 429.000) is eveneens in 
lijn met de verwachtingen. 
 
De kosten op het gebied van vermogensbeheer en overige uitbestede (personele) diensten 
(Loyalis Sparen & Beleggen NV heeft geen eigen personeel in dienst) zijn nagenoeg geheel 
vast van karakter.  
 
 
Vooruitblik 
 
In 2018 heeft APG besloten het eigenaarschap van Loyalis NV, en daarmee ook de activiteiten 
die vallen onder Loyalis Sparen & Beleggen NV, over te dragen aan a.s.r.. De overname van 
Loyalis door a.s.r. heeft in beginsel geen effect op het productaanbod en de dienstverlening van 
Loyalis. Dit geldt ook voor ZZP Pensioen en TOL. Voor ZZP Pensioen blijft het 
stichtingsbestuur, bestaande uit de ZZP organisaties, en de deelnemersraad met actieve ZZP 
Pensioen deelnemers waken over de dienstverlening, doelstellingen en duurzame ambitie van 
ZZP Pensioen. Voor TOL blijven wij de huidige dienstverlening handhaven.   
 
Daarnaast blijft ZZP Pensioen zich inzetten om nieuwe ZZP’ers te interesseren voor het fonds. 
In 2019 streven we naar een groei van 1.000 nieuwe klanten en een Assets under Management 
van € 65 miljoen.  Ook blijven we nieuwe oplossingen verkennen die onze deelnemers helpen te 
sparen voor hun pensioen. Om deze ambities extra kracht bij te zetten is eind 2018 besloten om 
de “Keten Sparen en Beleggen” in te richten. Binnen de keten werken de verschillende 
disciplines onder leiding van een ketenregisseur samen om de uitgesproken ambities waar te 
maken en zoveel mogelijk waarde te creëren voor de deelnemers.  
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Het resultaat na belastingen zal qua omvang naar verwachting nog een vergelijkbare negatieve 
omvang kennen. 
  
 
 
Heerlen, 26 april 2019 
 
 
 
 
 
P.N. van Wageningen    W.R.H. Vliex
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BALANS ideerde balans Loyalis Leven  NV 
(x € 1.000) (voor winstbestemming)    31-12-2018  31-12-2017 
      

ACTIVA       
   

71 
  

163 Vorderingen (1) 

     

Liquide middelen (2)  7.814  6.339 

     

TOTAAL ACTIVA  7.885  6.502 

     

EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN     

 
Eigen vermogen (3) 

    

Gestort en opgevraagd kapitaal 11.000  11.000  

Overige reserves -23.186  -22.757  

Agioreserve 14.250  14.250  

Onverdeeld resultaat lopend jaar  -655  -429  

  1.409  2.064 

     

Verplichtingen (4)  6.476  4.438 

     

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN  7.885  6.502 

 
 
 
 

 
 
 



Publicatiestukken Loyalis Sparen en Beleggen NV 2018 (kvk-nr 14097236)  
 

 Pagina 11 van 27   

 

OVERZICHT VAN HET TOTAALRESULTAAT  

(x € 1.000)    2018  2017 

      

BATEN       
     

Opbrengsten (5)     

  228  220 

TOTAAL BATEN  228  220 

     

LASTEN     

     

Bedrijfslasten (6)  869  637 

Rentelasten (7)  14  12 

TOTAAL LASTEN  883  649 

     

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN  -655  -429 

Belastingen (8)  -  - 

RESULTAAT NA BELASTINGEN   -655  -429 

Totaal resultaat  -655  -429 

     

Toerekenbaar aan:     

Aandeelhouder  -655  -429 
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MUTATIEOVERZICHT EIGEN VERMOGEN LOYALIS LEVEN NV 

(x € 1.000) 

  
Aantal 

geplaatste 
aandelen  

Gestort en 
opgevraagd 

kapitaal 

Agio- 
reserve 

Overige 
reserves 

Onverdeeld 
totaalresultaat 

lopend 
boekjaar 

Totaal 
 eigen 

 vermogen 

Stand eigen vermogen 01-01-
2017  11.000 13.500 -21.632 -1.125 1.743 

       
Winstbestemming voorgaand 
boekjaar  - - -1.125 1.125 - 
 
Transacties met 
aandeelhouders*  - 750 - - 750 
 
Netto resultaat lopend boekjaar       

Foutherstel 2016  - - - -429 -429 

       

Stand eigen vermogen 31-12-
2017  11.000 14.250 -22.757 -429 2.064 

        
Winstbestemming voorgaand 
boekjaar  - - -429 429 - 
 
Transacties met 
aandeelhouders*  - - - - - 

       

Netto resultaat lopend boekjaar  - - - -655 -655 

       

Stand eigen vermogen 31-12-
2018  11.000 14.250 -23.186 -655 1.409 

 

 
*) transacties met aandeelhouders: 
2018:     0 
2017:  750 
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KASSTROOMOVERZICHT  

 
  

(volgens de indirecte methode) (x € 1.000) 2018 2017 

   

Kasstromen uit operationele activiteiten   

Bedrijfsresultaat (exclusief rente) -641 -417 

Mutatie vorderingen 92 -19 

Mutatie kortlopende schulden 2.038 -415 

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.489 -851 

   

Rentelasten -14 -12 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.475 -863 

   

Kasstromen uit financieringsactiviteiten   

Storting agio  - 750 

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten - 750 

   

Toe-/afname liquide middelen 1.475 -113 

   

Beginstand liquide middelen 6.339 6.452 

Eindstand liquide middelen 7.814 6.339 
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TOELICHTINGEN OP DE JAARREKENING  
 

Grondslagen voor de financiële verslaggeving 
 
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 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.  
In de Letter of Support heeft Loyalis NV, aandeelhouder van Loyalis Sparen en Beleggen NV, 
aangegeven voor financiering middels aanvullende kapitaalstortingen in te staan tot aan de 
datum dat de activa passiva transactie tussen Loyalis Sparen & Beleggen NV en ASR 
Vermogensbeheer NV heeft plaatsgevonden.   
In de verkoopovereenkomst met betrekking tot de aandelen Loyalis NV tussen APG Groep NV 
en a.s.r. Nederland NV zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van de voortzetting door a.s.r. 
van de huidige dienstverlening van Loyalis Sparen & Beleggen NV na genoemde activa passiva 
transactie.  
In de verkoopovereenkomst tussen APG Groep NV en ASR Vermogensbeheer NV zijn 
bepalingen opgenomen waarin APG Groep NV bepaalde garanties heeft verstrekt aan ASR 
Vermogensbeheer NV. Dergelijke garanties hebben tevens betrekking op de activa en 
passiva van Loyalis Sparren & Beleggen NV die aan ASR Vermogensbeheer NV zijn 
verkocht.  
 
Overeenstemmingsverklaring toepassing IFRS 

Loyalis 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 2018 
Nieuwe of gewijzigde standaarden worden effectief op de datum zoals vermeld in de betreffende 
IFRS, waarbij eerdere toepassing soms wordt toegestaan. In 2017 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. Hierna worden enkel die standaarden behandeld die voor Loyalis van toepassing 
zijn. 
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• IFRS 9, ‘Financiële instrumenten’, uitgegeven in juli 2014 door de IASB, is opgedeeld in 
drie hoofdonderdelen, namelijk: classificatie & waardering, impairment en hedge 
accounting. IFRS 9 is effectief vanaf 1 januari 2018 en zal voor een groot deel de 
richtlijnen van IAS 39 vervangen. Het eerste onderdeel, classificatie & waardering, omvat 
het indelen van financiële activa op basis van een business model-test en een SPPI-test 
(Solely Payments of Principal & Interest) in drie waarderingscategorieën (i.e. amortized 
cost, fair value through other comprehensive income (‘FVOCI’) en fair value through 
profit or loss (‘FVPL’)). Het tweede onderdeel van IFRS 9 bestaat uit een nieuw 
impairment model voor alle financiële activa waarbij wordt uitgegaan van de verwachte 
verliezen in plaats van de opgetreden verliezen onder IAS 39. Het derde onderdeel, 
hedge accounting, bevat nieuwe voorwaarden waardoor een betere weergave van het 
risicomanagement in de verslaggeving mogelijk wordt. 
Loyalis Sparen & Beleggen NV heeft ervoor gekozen om gebruik te maken van de optie 
om de inwerkingtreding van IFRS 9 uit te stellen tot aan de inwerkingtreding van IFRS 17 
op 1 januari 2022. Deze mogelijkheid is opgenomen in het addendum op de huidige 
IFRS 4 standaard gepubliceerd onder de naam ‘Applying IFRS 9, Financial Instruments 
with IFRS 4 Insurance Contracts’ op 12 september 2016. Om deze optie te kunnen 
gebruiken stelt het addendum de voorwaarden dat het IFRS 9 niet al in een eerder 
stadium heeft toegepast en daarnaast dat de activiteiten voornamelijk bestaan uit 
verzekeringsactiviteiten.  
Op basis van de predominance assessment voor Loyalis Sparen & Beleggen NV, 
waarbij bepaald wordt of de verzekeringsactiviteiten meer dan 90% vormen van de totale 
passiva (exclusief eigen vermogen), volgt de conclusie dat dit het geval is. Daarmee 
kwalificeert Loyalis Sparen & Beleggen NV voor uitstel. 

IFRS 15 ‘Revenue from Contracts with Customers’ vervangt per 1 januari 2018 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. IFRS 
15 is echter niet van toepassing voor verzekeringscontracten binnen IFRS 4 en financiële 
instrumenten (IFRS 9). De impact beperkt zich derhalve alleen tot de consultancy activiteiten. 
Overige standaarden, wijzigingen en interpretaties, van kracht vanaf het boekjaar 2018, hebben 
geen impact op Loyalis Sparen & Beleggen NV.  
 

• Aanpassingen in IFRS 2, ‘Op aandelen gebaseerde betalingen’. De aanpassingen 
verduidelijken de manier van verwerking van een aantal specifieke aandelentransacties.  
Deze wijziging is van toepassing vanaf 1 januari 2018 en heeft geen effect. 

• Aanpassingen in IAS 40, ‘Investment Property’. Deze wijziging is van toepassing vanaf 1 
januari 2018. IAS 40 schrijft de verwerkingswijze en informatievereisten voor met 
betrekking tot vastgoedbeleggingen. Door de wijziging wordt aan IAS 40.57 toegevoegd 
dat aan een herclassificatie van of naar een vastgoedbelegging, een wijziging van 
gebruik van het vastgoed ten grondslag dient te liggen. Een verandering van gebruik 
vindt plaats indien een vastgoed voldoet aan, of niet langer voldoet aan, de definitie van 
vastgoedbeleggingen. Een verandering in de intenties van het management voor het 
gebruik van een onroerend goed op zichzelf, vormt geen bewijs van een verandering in 
gebruik. Loyalis bezit geen ‘investment property’, waardoor de wijziging geen impact op 
Loyalis heeft; 

• IFRIC 22, ‘Buitenlandse valuta transacties en vooruitbetalingen’. Deze standaard geeft 
de verwerkingsmethodiek aan van transacties waarbij de vooruit ontvangst of vooruit 
betaling in vreemde valuta plaatsvindt. Deze IFRIC is niet van toepassing als de 
gerelateerde activa, kost, of opbrengst tegen reële waarde wordt gewaardeerd. 
Aangezien Loyalis al haar activa tegen reële waarde waardeert, is deze IFRIC niet van 
toepassing voor Loyalis. 
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De volgende nieuwe, voor Loyalis Sparen & Beleggen NV van belang zijnde standaarden, 
wijzigingen in bestaande standaarden en interpretaties, (IFRICs), gepubliceerd voor of in 2018 
en effectief vanaf het verslagjaar 2019 of verder, en bekrachtigd door de EU, worden niet 
vervroegd toegepast door Loyalis Sparen & Beleggen NV.  
 

• IFRS 16, Leases. Deze standaard laat zien op welke manier leases moeten worden 
erkend, gewaardeerd, gepresenteerd en toegelicht in de jaarrekening. De standaard 
heeft het doel ervoor te zorgen dat lessees en lessors relevante informatie verschaffen, 
die een getrouw beeld verschaffen van de transacties. De standaard schrijft een ‘single 
lessee accounting model’ voor, dat van de lessee eist dat de lessee alle activa en 
passiva erkent voor alle leases (tenzij het onderliggende actief weinig waard is). Lessors 
blijven de leases classificeren als operational of financial lease. Deze wijziging is van 
toepassing vanaf 1 januari 2019.  
Aan de hand van een initiële inschatting, verwacht Loyalis Sparen & Beleggen NV dat de 
impact zich beperkt tot het opnemen van zowel activa als verplichtingen uit hoofde van 
leasing van bedrijfsauto’s zoals vermeld onder de niet uit de balans blijkende 
verplichtingen.  

• IFRS 17, Verzekeringscontracten. Deze richtlijn introduceert wijzigingen in de 
voorschriften voor de waardering van de waardering van de voorziening voor 
verzekeringsverplichtingen. Het algemene model dat IFRS 17 voorstelt bestaat uit de 
waardering van de voorziening in een viertal componenten: 1) kasstromen, 2) 
discontering, 3) risicomarge en 4) ‘contractual service margin’. IFRS 17 introduceert 
tevens een wijziging in de winst- en verliesrekening. De resultaten uit hoofde van 
verzekeringsactiviteiten en vermogensbeheeractiviteiten moeten afzonderlijk worden 
gepresenteerd. De premieopbrengsten moeten aan de contractperiode worden 
toegerekend door middel van de ‘contractual service margin’. Daarnaast introduceert 
IFRS 17 een afzonderlijk waarderingsmodel voor winstdelende contracten. Deze 
wijzigingen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2022. De eerste impact studie heeft in 
2017 en begin 2018 plaatsgevonden. Initiële uitkomsten leren dat implementatie ervan 
grote consequenties heeft. Door de overname van Loyalis door a.s.r zal Loyalis voor de 
implementatie van IFRS 17 het beleid van a.s.r. volgen. 

• IFRIC 23, ‘Onzekerheid over verwerking van vennootschapsbelasting’. Deze interpretatie 
geeft meer toelichting over hoe om te gaan met onzekere belastingposities, met als doel 
meer transparantie en vergelijkbaarheid tussen ondernemingen.      

 
Functionele en presentatievaluta 
Deze jaarrekening is opgesteld in euro's zijnde de functionele valuta van de vennootschap. 
 
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. 
 
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.   
 
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling  
 
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 
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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. 
 
Vorderingen (1) 
Vorderingen en overlopende activa worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde en daarna 
tegen nominale waarde 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.   
 
Liquide middelen (2) 
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. 
 

Verplichtingen (4) 
Verplichtingen zijn opgenomen tegen nominale waarde.   
 
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. 
 
Opbrengsten (5) 
Opbrengsten hebben betrekking op de beheerfee die wordt ontvangen van klanten voor 
beleggingsproducten en worden verantwoord op basis van verrichte prestaties. 
 
Bedrijfslasten (6) 
Bedrijfslasten betreffen kosten van diensten derden, automatisering, huisvesting en dergelijke 
en worden toegerekend aan het jaar waar ze betrekking op hebben. 
 
Rentelasten (7) 
De rentelasten betreffen de lasten uit een rekening-courantpositie bij kredietinstellingen. 
 
Belastingen (8) 
De belastingen zijn berekend over het resultaat vóór belastingen, gebaseerd op het actuele, in het 
boekjaar geldende fiscale tarief. 
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TOELICHTING OP DE BALANS  
(x € 1.000) 
 

 
Vorderingen (1) 
 
De vorderingen en overige activa kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 
 2018 2017 

Debiteuren 
Groepsmaatschappijen 
Overige vorderingen en overlopende activa 

14 
57 

- 

8 
155 

- 

Totaal 71 163 

 
In de vorderingenen overlopende activa zijn geen bedragen opgenomen met een looptijd langer 
dan 1 jaar.  
 
Liquide middelen (2) 
 
De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 

 2018 2017 

Tegoeden in rekening courant 7.814 6.338 
Kas - - 

Totaal 7.814 6.338 

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



Publicatiestukken Loyalis Sparen en Beleggen NV 2018 (kvk-nr 14097236)  
 

 Pagina 19 van 27   

Eigen vermogen (3) 
 

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.  
 

Agioreserve 

 2018 2017 

Stand op 1 januari 14.250 13.500 
Storting - 750 

Stand op 31 december  14.250 14.250 

 
Overige reserves 

 2018 2017 

Stand op 1 januari -22.757 -21.632 
Resultaat vorig boekjaar -429 -1.125 

Stand op 31 december  -23.186 -22.757 

 
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 worden aangehouden.  
 

Onverdeeld resultaat lopend boekjaar 

 2018 2017 

Stand op 1 januari -429 -1.125 
Verdeeld resultaat voorgaand boekjaar 429 1.125 
Resultaat lopend boekjaar -655 -429 

Stand op 31 december  -655 -429 

 
 

Verplichtingen (4) 
 

Schulden en overige passiva 

 2018 2017 

Crediteuren 19 10 
Schulden aan groepsmaatschappijen 114 50 
Belastingen en sociale premies 2 - 
Te beleggen gelden 6.267 4.312 
Overige schulden 74 66 

Totaal 6.476 4.438 

 
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.  
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Niet uit de balans blijkende 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. 
 
Afname van ondersteunende diensten 

Met ingang van 29 februari 2008 heeft Loyalis NV een overeenkomst afgesloten inzake de 
levering van diensten met onderdelen van APG Groep NV. Deze overeenkomst ziet op de 
onderlinge dienstverlening en wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Als gevolg van de verwachte 
overgang naar a.s.r. worden momenteel formele overeenkomsten over de dienstverlening door 
APG na overnamedatum voorbereid. De hiermee samenhangende financiële verplichting is nog 
onduidelijk. 
Loyalis Sparen & Beleggen NV krijgt de kosten die samenhangen met haar bedrijfsvoering via 
Loyalis NV doorbelast op basis van een vastgestelde fixed fee. 
 
Verbonden partijen 

Door de aandeelhouder Loyalis NV worden aan Loyalis Sparen & Beleggen NV kosten 
doorbelast op basis van overeengekomen verdeelsleutels. In 2018 is door Loyalis NV voor 271 
(2017: 200) 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 114 (2017: 50). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Publicatiestukken Loyalis Sparen en Beleggen NV 2018 (kvk-nr 14097236)  
 

 Pagina 21 van 27   

TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN HET TOTAALRESULTAAT 
(x € 1.000) 

  
Opbrengsten (5) 
 

 2018 2017 

Verkoop beleggingen - - 
Overige opbrengsten 228 220 

Totaal 228 220 

 
Bedrijfslasten (6) 
 
De bedrijfslasten kunnen als volgt worden gespecificeerd:   

 2018 2017 

Diensten derden 
Kosten 

726 
42 

487 
35 

Overige kosten 101 115 

Totaal 869 637 

  
De overige kosten bestaan uit betalingskosten van 99 (2017: 78) en overige kosten voor 2 
(2017: 37). Loyalis Sparen& Beleggen NV heeft geen personeel in dienst.  
 

 

Honoraria van de onafhankelijke accountant 
 

KPMG Accountants N.V. 2018 2017 

Onderzoek van de jaarrekening 19 16 

Controle beleggingsfondsen 23 19 

Totaal 42 35 
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OVERIGE TOELICHTINGEN 
• Overige toelichting en 

 
Verbonden partijen 
 
Loyalis NV heeft namens 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: 
 

Loyalis NV 2018 2017 

 
Loyalis Global Funds 
Beheerfee 
 
Loyalis NV 
Algemene kosten  

 
 

79 
 
 

271 

 
 

98 
 
 

200 
Agiostorting  - 750 
Schulden  114 50 
 
 
 

Verwerking van het verlies 2018 
 

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zal het verlies ad 655 over 2018 in het boekjaar 2019 
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. 
 
 

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum 
 

De huidige aandeelhouder Loyalis NV bevindt zich in een overnametraject waarbij, na 
goedkeuring door DNB, de aandelen van APG Groep NV in Loyalis NV naar ASR Nederland NV 
overgaan. 
Daarbij zullen de activa en passiva uiteindelijk binnen Loyalis NV achterblijven, terwijl de 
aandelen zullen overgaan naar APG Groep NV. 
 
 
 
 
 
 

Heerlen, 26 april 2019     
     
       
       
Loyalis NV 
 
 
 
P.N. van Wageningen  
 
 
W.R.H. Vliex  
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Overige gegevens 
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OVERIGE GEGEVENS 

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

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat 
 

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.  
 
 

Vaststelling jaarrekening 2018 
 
In de algemene vergadering van aandeelhouders van 29 april 2019 is de jaarrekening over 2018 
vastgesteld. 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
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