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De middelen
beheren
2017 stond volledig in het teken van middelen. Meer bepaald de middelen die we opgebouwd hebben
voor onze leden in de vorm van pensioen- en spaarreserves en de middelen waaruit Integrale is gaan
putten om onze uitdagingen te overwinnen en onze doelstellingen te behalen.

Resultaten waar we fier op kunnen zijn

Inbreng van eigen vermogen

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.

Om rekening te houden met de prudentiële vereisten, heeft
Integrale in december 2017 beslist om haar eigen vermogen
te versterken met een kapitaalverhoging van € 165,6 miljoen.

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 personeelsbestand, maar ook van de voortdurende beheersing van
onze algemene kosten die tot de laagste van de markt behoren.
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Incasso

Deze kapitaalverhoging werd volledig onderschreven door onze
voornaamste aandeelhouder, Nethys N.V. Deze eerste kapitaalverhoging werd gevolgd door een tweede van € 15 miljoen in
mei 2018. Deze kapitaalverhoging werd volledig onderschreven
door Apicil Prévoyance.
Door deze aanzienlijke inbreng van eigen vermogen is Integrale
vrijgesteld van de aanleg van een bijkomende knipperlichtvoorziening en benadert de Solvency II-ratio de 150 %.
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Investering van bijna 25 %
van haar activa in vastgoed

Lancering van
Perspective – Immo

Op 31 december 2017 telde Integrale meer
dan 70 vastgoedprojecten (huurgebouwen
en gebouwen onder leasingcontracten)
en 40 sites met zonnepanelen voor een
productie gelijk aan 27.342 kWh. Integrale
i n v e s t e e r t o o k i n vastgoed met een
sociaal doeleinde. Ze heeft een deelneming
in Inclusio en in rusthuizen en serviceresidenties met Orpea, Triamant en Vulpia.

Het eerste tak
23-product voor
particulieren
(levensverzekering
zonder rendementsg a r a n t i e ) w e rd
i n 2 0 1 7 b ove n
de doopvont
gehouden. 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. Andere tak 23-producten
zijn in voorbereiding.

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

Integrale heeft in 2017 de IPE Award gewonnen in de categorie Real Estate voor de
regio België – Frankrijk. De jury waardeerde de strategische aanpak, de prestatie
en het risicobeheer van de vastgoedportefeuille.

Belgium/France

WINNER

Actief
(x 1.000 €)
B. Immateriële activa
C. Beleggingen
D. Beleggingen betreffende de verrichtingen verbonden aan een beleggingsfonds*
E. Vorderingen
F. Overige activabestanddelen
G. Overlopende rekeningen
TOTAAL

2017
1.173
3.519.552
19.955
36.958
76.194
37.838
3.691.671

2016
840
3.332.443
11.503
36.237
109.404
42.598
3.533.025

2017
160.112
139.100
13.122
3.263.030
19.955
3.757
82.403
10.192
3.691.671

2016
137.161
139.100
13.555
3.152.164
11.503
7.328
56.661
15.553
3.533.025

Passief
(x 1.000 €)
A. Eigen vermogen
B. Achtergestelde schulden
Bbis. Fonds voor toekomstige toewijzingen
C. Technische voorzieningen
D. Technische voorzieningen betreffende de verrichtingen verbonden aan een beleggingsfonds*
E. Voorzieningen voor overige risico’s en kosten
G. Schulden
H. Overlopende rekeningen
TOTAAL
* van de groep activiteiten ‘Leven’ en waarbij het beleggingsrisico niet gedragen wordt door de onderneming
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Meer informatie via www.integrale2017.be
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