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Persbericht
22 september 2022

PB Holding meldt H1-2022 resultaten
PB Holding (voorheen Stern Groep NV), houder van een belang van 5,3% in certificaten van
aandelen in Bovemij NV (Bovemij), maakt bekend dat het resultaat voor belastingen H1-2022 is
uitgekomen op € 191.000 positief. Vanwege het nog aanwezige niet gewaardeerde fiscaal
compensabele verlies is het resultaat voor en na belastingen gelijk. Op 19 augustus 2022 heeft
PB Holding de H1-2022 resultaten van Bovemij met een persbericht bekendgemaakt. Dat
persbericht is bijgesloten.
Resultaten PB Holding H1-2022
De opbrengst uit kapitaalbelangen van € 234.000 is voornamelijk het saldo van het van Bovemij
ontvangen dividend 2021 van € 705.500 en het bedrag van de afwaardering van financiële vaste
activa van € 471.500. De afwaardering is voornamelijk het gevolg van de lagere waardering van
515.000 certificaten van aandelen in Bovemij. De bedrijfskosten zijn beperkt gebleven tot € 40.000.
Het resultaat voor en na belastingen van € 191.000 is gelijk vanwege het nog aanwezige niet
gewaardeerde fiscaal compensabele verlies.
Financiële positie ultimo H1-2022
De balans per 30 juni 2022 laat een eigen vermogen zien van € 20,1 miljoen. De liquide middelen
belopen per 30 juni 2022 een bedrag van € 1,6 miljoen. PB Holding heeft geen bankschulden. De
intrinsieke waarde per aandeel PB Holding per 30 juni 2022 bedraagt € 3,54.
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Bijlage 1: Financieel Verslag over de periode 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022

(bedragen x € 1.000)

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

H1-2022

H1-2021

VOORT TE ZETTEN ACTIVITEITEN
Netto-omzet
Kostprijs van de omzet
Brutowinst
Opbrengsten uit kapitaalbelangen
Personeelskosten
Bijzondere waardevermindering goodwill
Afschrijving immateriële vaste activa
Afschrijving materiële vaste activa
Afschrijving geleasede activa
Overige bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat (EBIT)
Resultaat geassocieerde deelnemingen
Financiële baten en lasten
Resultaat voor belastingen
Belastingen resultaat
Resultaat uit voort te zetten activiteiten

-

-

234
(12)
(28)

1.462
(25)
-

194

1.437

(3)

-

191

1.437

-

-

191

1.437

-

3.690

191

5.127

5.675.000

5.675.000

€ 0,03
€ 0,00
€ 0,03

€ 0,25
€ 0,65
€ 0,90

NIET VOORT TE ZETTEN ACTIVITEITEN
Resultaat uit niet voort te zetten activiteiten
Resultaat na belastingen (toe te rekenen aan de Aandeelhouders)
Resultaat per aandeel
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen
Resultaat per aandeel voort te zetten activiteiten
Resultaat per aandeel niet voort te zetten activiteiten
Totaal resultaat per aandeel
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(bedragen x € 1.000)

Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en
niet-gerealiseerde resultaten

H1-2022
Resultaat na belastingen (toe te rekenen aan de Aandeelhouders)

H1-2021

191

5.127

-

119
(30)
89

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten na
belastingen (toe te rekenen aan de Aandeelhouders)

191

5.216

Totaal resultaat toe te rekenen aan:
Voort te zetten activiteiten
Niet voort te zetten activiteiten
Totaal resultaat

191
191

1.437
3.779
5.216

Niet-gerealiseerde resultaten
Niet-gerealiseerde resultaten die in volgende perioden naar de
winst-en-verliesrekening worden overgeboekt:
Effectief deel van mutaties in de kasstroom hedge
Effect winstbelasting
Baten en lasten niet verwerkt in de winst-en-verliesrekening
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(bedragen x € 1.000)

Geconsolideerde balans per 30 juni 2022
30 juni 2022

31 december 2021

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Certificaten van aandelen in Bovemij N.V.
Uitgestelde belastingvorderingen

Vlottende activa
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

Activa aangehouden voor verkoop
Totaal activa
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10
18.952
-

19.364
-

18.962

19.364

12
1.603

109
5

1.615

114

-

362.583

20.577

382.061
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30 juni 2022

31 december 2021

Passiva
Eigen vermogen (toekomend aan de aandeelhouders
van PB Holding N.V.)

Geplaatst kapitaal
Reserves

Langlopende verplichtingen
Rentedragende leningen
Voorzieningen

Kortlopende verplichtingen
Rentedragende leningen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

Passiva behorende bij activa aangehouden voor
verkoop
Totaal passiva
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593
19.506
20.099

593
101.602
102.195

-

-

478
478

17.909
118
1.451
19.478

-

260.388

20.577

382.061
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Mutaties in het eigen vermogen
Periode 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022
Geplaatst
kapitaal
Saldo 1 januari 2022
Resultaat na belastingen
Niet-gerealiseerde
resultaten
na belastingen
Gerealiseerd en nietgerealiseerd resultaat
Resultaatbestemming
Dividenduitkering
Saldo 30 juni 2022

Agioreserve

Overige
reserves

Herwaarderings- Onverdeeld
reserve
resultaat

Totaal

593

114.734

92

11.032

(24.256)

102.195

-

-

-

(472)

663

191

-

-

-

-

-

-

593

(82.287)
32.447

(24.256)
(24.164)

(472)
10.560

663
24.256
663

191
(82.287)
20.099

Periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021
Geplaatst
kapitaal
Saldo 1 januari 2021
Resultaat na belastingen
Niet-gerealiseerde
resultaten
na belastingen
Gerealiseerd en nietgerealiseerd resultaat
Resultaatbestemming
Saldo 30 juni 2021
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Agioreserve

Overige
reserves

Herwaar- Onverdeel
deringsd
reserve
resultaat

Totaal

593

114.734

31.710

9.968

(31.618)

125.387

-

-

-

901

4.266

5.127

-

-

-

89

-

89

593

114.734

(31.618)
92

990
10.958

4.226
31.618
4.226

5.216
130.603
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Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht over
de periode 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022
H1-2022
Resultaat voor belastingen
Voort te zetten activiteiten
Niet voort te zetten activiteiten

Aanpassingen voor:
Netto rentelasten
Afschrijving immateriële vaste activa
Afschrijving materiële vaste activa
Afschrijving geleasede activa
Dotatie/ (onttrekking) voorzieningen
Overige mutaties
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
Ontvangst uit verkoop bedrijfsonderdelen
Netto investeringen in vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Betaalde dividenden
Mutatie rentedragende leningen
Aflossing leaseverplichtingen
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

191
191

1.437
3.690
5.127

7
1.220
2.495
(71)
(4.233)

(120)
22
6.811
7.176
(17)
9.263
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28.262

(391)
(9.774)

102.195
(10)

(9.774)

102.185
(10.897)
(7.131)

(82.287)
(17.909)
-

Mutatie liquide middelen
Stand liquide middelen aanvang jaar
Stand liquide middelen ultimo periode
Mutatie liquide middelen

H1-2021

(100.196)

(18.028)

1.598

460
283
743

5
1.603
1.598

460
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Toelichting op het Financieel verslag over de
periode 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022
Algemeen
PB Holding N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland. Dit tussentijdse financiële bericht is
opgesteld in overeenstemming met IAS 34 ‘Tussentijdse financiële verslaggeving’ zoals aanvaard
binnen de Europese Unie. Het bevat niet alle informatie, die vereist is voor een volledige
jaarrekening en dient in combinatie met de geconsolideerde jaarrekening 2021 te worden gelezen.
De grondslagen voor financiële verslaggeving die PB Holding N.V. in dit Financieel verslag heeft
toegepast, zijn gelijk aan de toegepaste grondslagen in de geconsolideerde jaarrekening 2021, met
uitzondering van de wijzigingen in IFRS die vanaf 1 januari 2022 van kracht zijn. De jaarrekening 2021
van PB Holding NV is beschikbaar via www.pb-holding.nl.
Dit Financieel Verslag is opgesteld door de Directie op 22 september 2022. Op deze cijfers is geen
accountantscontrole toegepast. Alle bedragen luiden in duizenden euro’s.
Toekomstige wijzingen IFRS
Op de datum van publicatie van dit Financieel Verslag van PB Holding N.V. zijn geen nieuwe
standaarden uitgegeven die een materiële impact zullen hebben op het resultaat en vermogen van
PB Holding N.V.

Belangrijke oordelen en schattingen
Verkoop SternFacilitair B.V., de uitgangspunten voor verwerking en naamswijziging
PB Holding N.V. heeft in december 2021 aangekondigd dat zij in onderhandeling was met Hedin
Mobility Group AB over de verkoop van alle aandelen in SternFacilitair B.V. De transactie betreft alle
bedrijfsactiva en de kernactiviteiten van PB Holding N.V., die bestonden uit de dealeractiviteiten, de
schadeherstelactiviteiten, de autoverhuuractiviteiten en holdingactiviteiten (hierna:
Verkoopgroep).
Op 10 januari 2022 is overeenstemming bereikt met Hedin Mobility Group over de verkoop van alle
aandelen in SternFacilitair B.V. en is de koopovereenkomst getekend. Alleen het door PB Holding
N.V. gehouden (indirecte) 5,06% belang in Bovemij is achtergebleven bij PB Holding N.V.
De Transactie is tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering op 23 februari 2022 goedgekeurd
door de aandeelhouders en op 16 maart 2022 geëffectueerd.
Op de Buitengewone Algemene Vergadering op 23 februari 2022 hebben de aandeelhouders de
naamswijziging van Stern Groep N.V. naar PB Holding N.V. goedgekeurd. Deze statutaire
naamswijzigingen heeft op 16 maart 2022 plaatsgevonden.
Alle kernactiviteiten van PB Holding N.V. kwalificeren als niet voort te zetten activiteiten. Het
resultaat in H1-2021 en H1-2022 van Verkoopgroep is, tot aan het moment van daadwerkelijke
afstoting op 16 maart 2022, gepresenteerd als resultaat uit niet voort te zetten activiteiten. De activa
en passiva van Verkoopgroep zijn gepresenteerd als aangehouden voor verkoop. Voor een
uitgebreide toelichting wordt verwezen naar jaarrekening 2021 die via www.pb-holding.nl
beschikbaar is.
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Het resultaat uit niet voort te zeten activiteiten in H1-2022 bestaat uit:

Operationeel resultaat SternFacilitair B.V.
Resultaat herwaardering naar reële waarde
Resultaat verkoop SternFacilitair B.V.
Resultaat voor belastingen

H1-2022
903
(903)
-

H1-2021
3.690
3.690

-

3.690

Belastingen resultaat
Resultaat uit niet voort te zetten activiteiten

In onderstaand overzicht is de verkorte winst-en-verliesrekening van de niet voort te zetten
activiteiten weergegeven, tot aan het moment van daadwerkelijke afstoting op 16 maart 2022:

Netto omzet
Resultaat verkoop SternFacilitair B.V.
Resultaat herwaardering naar reële waarde
Kosten
Resultaat voor belastingen

H1-2022
152.776
(903)
(151.873)
-

(415.783)
3.690

-

3.690

Belastingen resultaat
Resultaat uit niet voort te zetten activiteiten

H1-2021
419.473
-

Resultaat verkoop SternFacilitair B.V.
De met de verkoop gemoeide activa en passiva en de daarvoor ontvangen bedragen zijn hieronder
weergegeven:

Activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Geleasede activa
Overige financiële activa
Uitgestelde belastingvorderingen
Voorraden
Handelsvorderingen
Overige activa
Liquide middelen
Verkochte activa

100.375
79.174
130
8.840
125.070
25.955
5.147
19.821
364.512

Passiva
Voorzieningen
Rentedragende leningen
Leaseverplichtingen
Terugkoopverplichtingen
Crediteuren
Overige verplichtingen
Passiva behorende bij verkochte activa

1.940
79.386
101.246
12.002
39.826
27.917
262.317

Netto activa

102.195

Overnamesom

102.195

Netto boekwinst
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Belastinglatenties
Voor zover het waarschijnlijk is dat er sprake zal zijn van belastbare winst waartegen de verliezen
kunnen worden afgezet, worden voor niet verrekende fiscale verliezen en voor tijdelijke verschillen
tussen commerciële en fiscale waardering van activa uitgestelde belastingvorderingen opgenomen.
Om het bedrag aan uitgestelde belastingvorderingen te bepalen dat kan worden verantwoord, is
een aanzienlijke mate van beoordeling door het management nodig van de omvang van
toekomstige belastbare winsten en het moment waarop zij naar verwachting beschikbaar komen.
De werkelijke belastbare winsten waartegen compensabele verliezen kunnen worden afgezet,
kunnen afwijken van de inschattingen van het management. Na de verkoop van SternFacilitair B.V.
beschikt PB Holding N.V. over circa € 4,0 miljoen compensabele verliezen, die per 30 juni 2022 niet
zijn gewaardeerd omdat de resterende dividendinkomsten uit het kapitaalbelang in Bovemij onder
de deelnemingsvrijstelling vallen en fiscaal dus onbelast zijn.
Kapitaalbelang in Bovemij
In verband met het ontbreken van een actieve financiële markt voor deze aandelen is het belang in
Bovemij N.V. gewaardeerd op basis van een, in opdracht de directie van Bovemij Verzekeringen N.V.,
door PwC Consulting uitgevoerde waardering van Bovemij N.V. Deze waardering is gebaseerd op
het ongewogen gemiddelde van de waarde op basis van een Dividend Discount Methode (DDM) en
een waardering-multiples benadering (Price/Earnings multiple) op basis van vergelijkbaar geachte
Europese beursvennootschappen. Aanpassing van de assumpties die zijn gebruikt in de
waarderingsmodellen, kunnen leiden tot materiële verschillen in de waardering.
Gesegmenteerde informatie
Na de verkoop van SternFacilitair B.V. heeft PB Holding N.V. geen apart rapporterende segmenten
meer.
NOW Loonkostencompensatie
PB Holding heeft, voor de verkoop van SternFacilitair B.V., samen met haar groepsmaatschappijen
in 2020 en 2021 gebruik gemaakt van NOW. De in 2020 en 2021 verantwoorde NOW
Loonkostencompensatie is een inschatting van de afrekening. De definitieve afrekening moet nog
plaatsvinden nadat de accountantscontrole is afgerond.
Informatie over verbonden partijen
Gedurende H1-2022 zijn geen materiële transacties met verbonden partijen geweest. Alle transacties
tussen PB Holding N.V. en verbonden partijen geschieden op basis van marktconforme prijzen.
Schattingen en oordeelsvorming door de leiding
De opstelling van tussentijdse berichten vereist oordeelsvorming door de Directie, die schattingen
en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van de grondslagen van
financiële verslaggeving en de gerapporteerde waarden van activa en verplichtingen en de omvang
van baten en lasten. De werkelijke uitkomsten kunnen van deze schattingen afwijken. Tussentijdse
resultaten voorspellen niet noodzakelijkerwijs de resultaten voor de rest van het jaar.
Bij het opstellen van dit Financieel verslag zijn de gebruikelijke, door de Directie gevormde, oordelen
bij de toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving van PB Holding N.V. en de
gebruikte schattingsbronnen gelijk aan de oordelen en bronnen die zijn toegepast bij het opstellen
van de geconsolideerde jaarrekening 2021. Eveneens wordt verwezen naar toelichting 26 in de
jaarrekening 2021 van PB Holding N.V. waar wordt ingegaan op het financieel risicobeheer binnen
PB Holding N.V. In het eerste halfjaar van 2022 hebben geen significante wijzigingen
plaatsgevonden.
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Bestuurdersverklaring
Ingevolge wettelijke bepalingen verklaart de Directie dat, voor zover haar bekend:
1.

2.

Het Financieel Verslag is opgesteld op basis van IAS 34 en geeft een getrouw beeld van de
activa, de passiva, de financiële positie en het resultaat over de periode 1 januari 2022 tot en met
30 juni 2022 van PB Holding N.V. en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen
ondernemingen;
Het Financieel Verslag een getrouw beeld geeft van de belangrijke gebeurtenissen die zich over
de periode 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 hebben voorgedaan en het effect daarvan op
het Financieel Verslag, alsmede van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee PBHolding N.V. wordt geconfronteerd.
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Persbericht
19 augustus 2022

PB Holding meldt H1-2022 resultaten van Bovemij
PB Holding (voorheen Stern Groep NV), houder van een belang van 5,3% in certificaten van
aandelen in Bovemij NV (Bovemij), maakt bekend dat Bovemij heden de H1-2022 resultaten en
de financiële positie per 30 juni 2022 heeft gepubliceerd. De operationele resultaten waren
solide. De beleggingsresultaten waren echter negatief door dalende aandelenmarkten en
stijgende rentes op de kapitaalmarkten, waardoor de waardering van de beleggingsportefeuille
met 5% is gedaald. Het betreft overigens uitsluitend niet gerealiseerde beleggingsresultaten.
Ondanks goede operationele resultaten is het resultaat voor belastingen H1-2022 daardoor per
saldo negatief uitgekomen. Het heden door Bovemij uitgebrachte persbericht inzake H1-2022
wordt integraal bijgesloten.
Resultaten H1-2022
Bovemij heeft in H1-2022 een solide resultaat van € 22,2 miljoen behaald uit haar bedrijfsvoering.
Dat is ruim boven het niveau van voor het uitbreken van de corona crisis. Het technisch resultaat uit
verzekeringen lag op een goed niveau. De beleggingsresultaten waren met een niet-gerealiseerde
waardedaling van de beleggingsportefeuille met € 27,1 miljoen echter meer negatief dan het positieve
operationele resultaat uit bedrijfsvoering. Per saldo is in H1-2022 een verlies voor belastingen geboekt
van € 5 miljoen.
Financiële positie ultimo H1-2022
Het eigen vermogen van Bovemij nam H1-2022 af met € 33,8 miljoen. Het eigen vermogen daalde
vooral door het in mei 2022 uitgekeerde dividend (€ 13,9 miljoen) en door het in juni 2022 afgeronde
inkoopprogramma van certificaten van aandelen Bovemij (€ 16,2 miljoen). Het inkoopprogramma
behelsde in totaal een bedrag van € 20,2 miljoen, waarvan € 4,0 miljoen is doorgeplaatst bij BOVAG.
Het negatieve resultaat in H1-2022 had maar beperkte invloed op het eigen vermogen. De solvabiliteit
van Bovemij bleef stevig.
Resultaten PB Holding H1-2022
PB Holding zal de H1-2022 resultaten en de intrinsieke waarde per ultimo H1-2022 bekend maken op
23 september 2022.
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Bekijk online

Bovemij boekt solide resultaten uit
bedrijfsvoering met een lager
beleggingsresultaat
Goede resultaten uit bedrijfsvoering over het eerste halfjaar
ter grootte van € 22,2 miljoen, ruim boven het niveau voor
corona
Combined ratio met 83,8% op een goed niveau (H1 2021:
76,7%)
Stijgende rente en dalende aandelenkoersen in het huidige
onstabiele geopolitieke klimaat hebben geleid tot een negatief
rendement op beleggingen van 5%
Resultaat voor belastingen komt uit op -/- € 5,0 miljoen,
volledig toe te schrijven aan het lagere resultaat uit
beleggingen
Gezonde solvabiliteitsratio van het verzekeringsbedrijf van
204%

NIJMEGEN, 19 augustus 2022 - Bovemij, dienstverlener van
en voor de mobiliteitsbranche, behaalt in de eerste helft van
2022 een solide resultaat van € 22,2 miljoen uit haar
bedrijfsvoering. Dat is ruim boven het niveau voor corona.
Stijgende rentes en dalende aandelenkoersen in het huidige
onstabiele geopolitieke klimaat hebben geleid tot een
negatief rendement op beleggingen van 5%. Het resultaat
voor belastingen over het eerste halfjaar van 2022 komt
daarmee op -/- € 5,0 miljoen. De solvabiliteitsratio van het
verzekeringsbedrijf is met 204% gezond.

Hans Coffeng (CEO):
'In de eerste helft van 2022 hebben we goede operationele
resultaten behaald, ruim boven het niveau van voor corona. Wel is
ons beleggingsresultaat in het eerste half jaar negatief beïnvloed
door het verslechterende beursklimaat, stijgende rentes en hogere
inflatie, mede als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen. Hierdoor
komt het resultaat voor belastingen uit op -/- € 5,0 miljoen.'
'Op strategisch vlak zijn belangrijke stappen gezet. In het voorjaar
is Bovemij Zakelijke Verzekeringen overgegaan op een nieuw
automatiseringssysteem, met nieuwe mogelijkheden voor digitale
toepassingen. Ook zijn er nieuwe producten geïntroduceerd. Zo
kwam ENRA met de verlengde fietsgarantie die de groei van
fietsverzekeringen ondersteunt. Autotrust zag haar activiteiten
toenemen door een verlenging naar 12 maanden van de BOVAG
Garantie. En ook op het gebied van autovoorraadfinanciering zijn de
eerste contracten afgesloten. Tenslotte steunt Bovemij de
carrosseriebedrijven met een tegemoetkoming per schadeherstel
voor de flink hogere energiekosten.'

Ageeth Bakker (CFRO):
'Het technisch resultaat uit verzekeringen is de basis van ons
resultaat en ligt op een goed niveau aan het einde van het eerste
halfjaar van 2022. De stormschades van eerder dit jaar hebben door
de herverzekering ervan een beperkte invloed op het operationeel
resultaat.'

'De stijgende rente en dalende beurskoersen hebben impact op de
marktwaarde van onze beleggingen in aandelen, hypotheken en
staatsobligaties, en daarmee op het resultaat omdat de beleggingen
tegen de actuele marktwaarde worden geboekt. Dit leidt bij flinke
marktbewegingen tot een grotere volatiliteit van het resultaat, zoals
we die ook in 2021 hebben kunnen waarnemen toen ons
beleggingsresultaat positief werd beïnvloed als gevolg van juist
sterk gestegen beurskoersen.'
'Inherent aan de wijze waarop we onze beleggingsportefeuille
hebben opgebouwd, heeft de stijgende rente enkel een negatief
effect op het resultaat en nagenoeg geen impact op de ontwikkeling
van de solvabiliteit. Daarnaast heeft de stijgende rente slechts een
tijdelijk effect op de marktwaarde van de hypotheken en
staatsobligaties die zichzelf met de tijd corrigeert naarmate de
einddatum van de huidige hypotheken en staatsobligaties dichterbij
komt.'
'Onze financiële buffers zijn - ook na de succesvolle afronding van
het certificateninkoopprogramma - op orde. Echter, de economische
onzekerheden en de huidige geopolitieke ontwikkelingen vragen om
waakzaamheid.'

Kerncijfers

Resultaat voor belastingen
Het resultaat uit de bedrijfsvoering bedraagt € 22,2 miljoen in het
eerste halfjaar van 2022 en ligt daarmee nog steeds op een goed
niveau. Ten opzichte van het eerste halfjaar van 2021 daalde het
resultaat uit de bedrijfsvoering. In 2021 werd de winstgevendheid
van de verzekeringsactiviteiten gunstig beïnvloed door de
afgekondigde coronamaatregelen; er werd minder gereden met
minder schades als gevolg. Het resultaat voor belastingen van
Bovemij is in het eerste halfjaar van 2022 € 5,0 miljoen negatief
(eerste halfjaar 2021: € 41,9 miljoen positief). Het verschil ten
opzichte van het eerste halfjaar van 2021 is het gevolg van een
negatief resultaat uit beleggingen van € 27,1 miljoen in 2022 versus
een positief resultaat uit beleggingen van € 9,6 miljoen in 2021.

Eigen vermogen
In het eerste halfjaar van 2022 nam het eigen vermogen af met €
33,8 miljoen naar een omvang van € 221,9 miljoen per 30 juni
2022. Naast de afname met het resultaat na belastingen, daalde het
eigen vermogen in het eerste halfjaar van 2022 door de inkoop van
certificaten van aandelen Bovemij NV en de uitkering van het in het
boekjaar 2021 toegekende en in 2022 uitgekeerde dividend.

Bruto premies
De bruto geboekte premie van Bovemij bedraagt in het eerste
halfjaar van 2022 € 229,3 miljoen en ligt daarmee € 4,5 miljoen
lager dan de bruto geboekte premie in het eerste halfjaar van 2021
(€ 233,8 miljoen). Genormaliseerd is de premie gestegen met € 8,6
miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2021. Het verschil
van € 13,1 miljoen komt door een boekhoudkundig effect. In 2022
wordt een groter deel van de bruto geboekte premie gelijkmatig
over het jaar verantwoord, waar deze vorig jaar grotendeels in de
eerste helft van het jaar werd verantwoord.
De bruto geboekte premie neemt in 2022 met name toe in de
particuliere tweewieler- en autoportefeuilles door stijgende
verkoopaantallen. Daarnaast ligt de premie in de zakelijke
portefeuille in 2022 op een hoger niveau dan in 2021, doordat
klanten die in 2021 een zakelijk schadeverzekeringspakket
(garagepolis of wagenparkverzekering) bij Bovemij afnamen, in
2021 een eenmalige korting op de jaarpremie ontvingen.
De verdiende premie voor eigen rekening over het eerste halfjaar
van 2022 kwam uit op € 174,6 miljoen en is daarmee € 11,3
miljoen hoger dan de verdiende premie voor eigen rekening over
het eerste halfjaar van 2021. De stijging van de verdiende premie is
het gevolg van groei in de portefeuilles en een afname van de
herverzekeringspremies in 2022.

Combined ratio
De combined ratio (bestaande uit het schade- en kostenpercentage)
is in het eerste halfjaar van 2022 uitgekomen op 83,8% (eerste
halfjaar 2021: 76,7%). De stijging van de combined ratio is het
gevolg van een hogere schadelast dan het eerste halfjaar van 2021,
waarin de schadelast gunstig werd beïnvloed door minder
asfaltkilometers als gevolg van de coronamaatregelen. Ondanks de
stijging ligt de combined ratio met 83,8% nog steeds op een goed
niveau.

Resultaat beleggingen
In het eerste halfjaar van 2022 is het rendement op beleggingen
5% negatief, waarmee het beleggingsresultaat uitkomt op
€ 27,1 miljoen negatief (eerste halfjaar 2021: € 9,6 miljoen
positief). Het negatieve resultaat uit beleggingen in het eerste
halfjaar van 2022 is het gevolg van de stijgende rente op de
financiële markten waardoor de staatsobligaties en
hypotheekfondsen waarin door Bovemij is belegd, sterk in
marktwaardering zijn gedaald. Dit betreft ongerealiseerde, tijdelijke
verliezen die de komende jaren zullen worden ingelopen. Daarnaast
is in het eerste halfjaar van 2022 de waarde van de
aandelenportefeuille van Bovemij sterk gedaald als gevolg van
wereldwijd dalende beurskoersen, terwijl de waarde van de
aandelenportefeuille van Bovemij in het eerste halfjaar van 2021
juist steeg.

SCR-ratio NV Schadeverzekering-Maatschappij
Bovemij

De solvabiliteit van N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij,
uitgedrukt als percentage van het beschikbaar eigen vermogen
afgezet tegen het minimaal benodigde vermogen berekend onder
Solvency II, is op 30 juni 2022 uitgekomen op een ratio van 204%
(30 juni 2021: 195%). De toename van de solvabiliteit per 30 juni
2022 ten opzichte van 30 juni 2021 komt doordat in de
tussenliggende periode het beschikbaar eigen vermogen een grotere
stijging kende dan de stijging van het minimaal benodigde
vermogen.

Uitstaande financieringen
Op 30 juni 2022 bedraagt de boekwaarde van de uitstaande
financieringen van Bovemij € 278,0 miljoen (30 juni 2021: €
316,3 miljoen). In het eerste halfjaar van 2022 daalde de
boekwaarde van de uitstaande financieringen met € 24,0 miljoen
doordat afscheid werd genomen van een aantal
leasemaatschappijen en doordat het aantal nieuw ingezette
financieringscontracten in het eerste halfjaar van 2022 afnam. Na
de sanering van klanten met een slecht risicoprofiel in de laatste
jaren, verleggen we de focus voor de komende jaren op een
gezonde groei in de financieringsportefeuille.

Omzet data-activiteiten
De omzet uit data-activiteiten over het eerste halfjaar van 2022
bedraagt € 13,2 miljoen (eerste halfjaar 2021: € 13,6 miljoen). Ten
opzichte van het eerste halfjaar van 2021 daalde de omzet doordat
niet-strategische diensten zijn afgestoten en daardoor in 2022 geen
omzet meer genereren. Gecorrigeerd voor de afgestoten diensten,
nam de omzet uit data-activiteiten in het eerste halfjaar van 2022
met € 0,3 miljoen toe ten opzichte van het eerste halfjaar van 2021
door een hogere omzet van Autotrust en viaBOVAG.nl.
Disclaimer
Op de in dit bericht opgenomen cijfers is geen accountantscontrole
toegepast en er heeft geen beperkte beoordeling door een
accountant plaatsgevonden. Dit bericht bevat koersgevoelige
informatie en dus voorwetenschap in de zin van artikel 7 van de
verordening marktmisbruik. Bovemij heeft alle redelijke zorg
besteed aan de betrouwbaarheid en juistheid van de inhoud van dit
persbericht. Toch is het mogelijk dat de informatie in dit bericht
onvolledig of onjuist is. De informatie in dit persbericht kan ook
(mede) gebaseerd zijn op overtuigingen, aannames en
verwachtingen van toekomstige prestaties, waarbij rekening is
gehouden met informatie die beschikbaar was voor Bovemij op het
moment van opstellen van dit bericht. Bovemij aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van dit
persbericht in het geval informatie onjuist of onvolledig is.
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