Samenvatting
van het jaarverslag
2014

Een jaar van uitzonderlijke resultaten
Toekenning van een winstverdeling
Gewogen
nettorendement
van 3,41 %

Integrale boekte in 2014 het beste resultaat uit haar geschiedenis. Hierdoor kan
Integrale niet alleen haar voortbestaan verzekeren, ze kan aan haar aangeslotenen
ook een winstverdeling toekennen om het minimum rendement van 3,25 % te
behalen.

Meer informatie vindt u op:
www.integrale2014.be/nl

Groei van het incasso

Integrale zet haar groeidynamiek verder met een incassoniveau dat stijgt met 18 %.
Het Luxemburgse filiaal gaat er in Europa sterk op vooruit. IIServices krijgt meer
en meer aanvragen in het domein van interne audits en IAS 19-berekeningen.

Incasso van

€ 303 miljoen

Versterking van het eigen vermogen
Dekkingsgraad
van de
nettoverbintenissen
beduidend hoger
dan 100 %

Om te voldoen aan de toekomstige prudentiële vereisten van Solvency II heeft
Integrale een beroep gedaan op de formule van de achtergestelde lening zonder
evenwel van identiteit of manier van werken te veranderen. Haar dekkingsgraad
van de nettoverbintenissen is beduidend hoger dan 100 %.

Versterking van het personeelsbestand

De versterking van het personeelsbestand in aantal en in competenties ondersteunt
de groei van de activiteiten en beantwoordt tegelijkertijd aan de toenemende
wettelijke vereisten.

117
medewerkers

Onderscheidingen

Na de Global Pension Funds Award 2014 uitgereikt door het magazine World
Finance, heeft Integrale de IPE Award - Country Belgium van Investment &
Pensions Europe gewonnen. Dit gespecialiseerde tijdschrift is gerenommeerd
in de pensioenwereld.

Integraal in uw belang

Ons vak? Uw pensioen!
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Evolutie van het gemiddeld nettorendement voor de aangeslotenen

6%

Representatieve nettowaarden die de verbintenissen dekken, in
marktwaarde per belangrijkste activaklasse (in %) in 2014
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Vastrentende beleggingen
Onroerende goederen en aanverwanten
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Evolutie van de technische voorzieningen in € miljoen
(België en Luxemburg)
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De vastgoedbeleggingen leveren een degelijk rendement op zonder
buitensporige risico’s te nemen. Integrale geeft de voorkeur aan
langlopende huurcontracten, huurders van goede kwaliteit en
gebouwen die voldoen aan de BREAAM-milieunorm. Haar selectie
van gebouwen werd bovendien bekroond met een Belgische award
voor haar duurzame en milieuvriendelijke karakter.

Actief (x 1.000 €)
B. Onroerend actief (staat nr. 1)
C. Beleggingen
D. Beleggingen betreffende de verrichtingen verbonden aan een beleggingsfonds*
E. Vorderingen
F. Overige activabestanddelen
G. Overlopende rekeningen
TOTAAL

2014

Passief (x 1.000 €)
A. Eigen vermogen (staat nr. 5)
B. Achtergestelde schulden (staten nr. 7 en 18)
Bbis. Fonds voor toekomstige dotaties, bruto
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

2014

473
2.592.183
10.785
24.139
248.734
39.404
2.915.718
46.691
150.900
7.166
2.595.830
10.785
35.163
64.192
4.991
2.915.718

2013
111
2.412.665
9.634
27.321
70.844
42.711
2.563.286
2013
46.691
105.000
752
2.302.555
9.634
35.582
60.321
2.751
2.563.286

* van de groep activiteiten “leven” en waarbij het beleggingsrisico niet gedragen wordt door de verzekeringsonderneming (Tak 23 of producten in
rekeneenheden).

