2014 in het kort
Afgelopen juli verscheen ons jaarverslag over 2014.
Een uitgebreid document met financiële analyses en
verslagen van het bestuur. Een aantal opvallende zaken
lichten we er voor u uit in dit verkort jaarverslag.

Aantal deelnemers en werkgevers
31 december
2014

2013

31 december
2014

2013

Wilt u het hele jaarverslag lezen?
Kijk op pensioenhoutindustriejachtbouw.nl/downloads.
Vragen over uw pensioen?
Neem contact op met ons Klant Contact Center via 088 008 40 14.
Of kijk op pensioenhoutindustriejachtbouw.nl.

Op 31 december 2014 bouwden 4.670
werknemers pensioen bij ons pensioenfonds op.

4.670
4.595
DEELNEMERS*

10.451
10.484
OUD-DEELNEMERS

2.836
2.774
GEPENSIONEERDEN

697
706
WERKGEVERS**

* 	Inclusief deelnemers die premievrije opbouw bij arbeidsongeschiktheid
hebben (in 2014: 256).
** Inclusief werkgevers zonder personeel

Onze financiële situatie

Wat is de dekkingsgraad?

De dekkingsgraad bedroeg eind 2014
111,0%. Dat is hoger dan eind 2013. Toen
was de dekkingsgraad 104,4%. De stijging
van de dekkingsgraad heeft vooral te maken
met het goede beleggingsresultaat in 2014.
Desondanks konden de (opgebouwde)
pensioenen niet verhoogd worden. De
dekkingsgraad was hiervoor niet hoog
genoeg.

De dekkingsgraad is een percentage dat
laat zien hoe gezond een pensioenfonds
is. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe
gezonder een pensioenfonds is.
Bij 100% hebben we precies genoeg
geld om alle pensioenen te kunnen
betalen, nu en in de toekomst. Volgens
de wet moest onze dekkingsgraad mini
maal 108,0% zijn.

Resultaat van de beleggingen positief
Beleggen levert op de lange termijn vaak meer op dan sparen. Daarom belegt het
pensioenfonds zijn geld. Het afgelopen jaar zorgde dit ervoor dat het vermogen om
iedereen pensioen uit te keren 25,2% groter werd.

+25,2%

Bestuur en toezicht anders ingericht
Ons bestuur veranderde op 1 juli 2014. In ons bestuur en ons
verantwoordingsorgaan zijn nu niet alleen werkgevers en werk
nemers vertegenwoordigd, maar ook pensioengerechtigden.
Ook kreeg ons pensioenfonds een Raad van Toezicht en is de
Deelnemersraad opgegaan in een Verantwoordingsorgaan.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en op de
algemene gang van zaken. Het Verantwoordingsorgaan ziet toe
op een juiste uitvoering van de pensioenregeling en adviseert
het bestuur op onderdelen van het beleid.
Bestuursleden vanaf 1 juli 2014

3 namens
werknemers
1 namens
gepensioneerden

4 namens
werkgevers

Hoeveel kostte het pensioen?
Een pensioenregeling kost geld. Niet alleen de pensioenuitkeringen
zelf. Maar ook zaken als administratie, advies en bestuur. Deze kosten
voor pensioenbeheer waren in 2014 € 1.724.000. Rekenen we terug
naar de kosten per deelnemer en gepensioneerde, dan komen we
voor 2014 uit op een bedrag van € 230. Het bestuur blijft voortdurend
toezien op kostenreductie.
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2014 in cijfers
Verkorte winst-en-verliesrekening over 2014 (x € 1.000)

Verkorte balans per 31 december 2014 (x € 1.000)
31 december 2014

31 december 2013

31 december 2014

31 december 2013

16.055

16.466

104.561

-17.596

43

1.704

120.659

554

Pensioenuitkeringen

6.956

7.586

Kosten pensioenfonds

1.737

1.582

80.332

-7.788

781

831

34

39

Totaal

89.840

2.250

Saldo

30.819

-1.696

Bezittingen

Winst/opbrengsten

Beleggingen voor
risico pensioenfonds

Premiebijdragen

Vorderingen
Banksaldo
Herverzekering
Totaal

519.942

382.273

4.622

5.311

645

424

53

61

525.262

388.069

Opbrengsten
beleggingen
Overige opbrengsten
Totaal
Verlies/kosten

Schulden
Langlopende schulden
Overige reserves
Technische voorzienin
gen voor risico fonds
Overige schulden
Totaal

3.069

2.380

45.194

14.375

410.274

329.950

66.725

41.364

525.262

388.069

Mutatie technische
voorzieningen
Waardeoverdrachten
Overige lasten

