
Pensioenfonds Vidanova sluit het jaar 2019 met 
een positief resultaat en bevestigt daarmee  
de sterke financiële positie van het fonds.

Bovenstaande tabel laat zien dat, alleen al het premie-inkomen voldoende is om de pensioenbetalingen probleemloos te dekken, iets 
wat al jaren het geval is. Bovendien toont het bovenstaande overzicht de zeer positieve ontwikkeling van het Fonds in de afgelopen 
5 jaar, waarbij het Fonds een zeer sterke dekkingsgraad heeft behouden, zelfs in zeer moeilijke tijden op de internationale financiële 
markten zoals in 2008 het geval was.

Het Fonds blijft dus genieten van een zeer solide dekkingsgraad die veel hoger is dan zowel het minimum voorgeschreven door de 
Centrale Bank (100%) maar ook veel hoger dan het minimaal vereiste vermogen zoals door het Fonds zelf bepaald (105%). De realiteit 
van de cijfers bevestigen dus dat het Fonds altijd de pensioenbetalingen nu en in de toekomst probleemloos heeft kunnen en blijft 
garanderen. Het bestuur zal zich, zoals altijd, blijven inspannen om de financiële positie van het Fonds te behouden en te versterken.

Ontwikkelingen internationale investeringsportefeuille  
Om de activa van het Fonds zo prudent en gediversifieerd mogelijk te beleggen, belegt het Fonds zowel lokaal als op de 
internationale financiële markten. Omdat het Fonds zich realiseert dat elke belegging een bepaald risico met zich meebrengt, heeft 
het bestuur gekozen voor een internationale beleggingsportefeuillemix die relatief conservatief is gepositioneerd. De internationale 
beleggingsportefeuille van het fonds is gespreid over landen, regio's, activaklassen, sectoren en valuta's

Lokale investeringsportefeuille
Het Fonds heeft gedurende het jaar verschillende investeringsverzoeken geanalyseerd en heeft zich voor een aantal projecten 
gecommitteerd. Het gebrek aan economische groei gecombineerd met de felle concurrentie, maakt de lokale investeringsmarkt 
uitdagend. Het Fonds blijft hopen dat volgend jaar, en de jaren daarna, de lokale economie eindelijk zal aantrekken.

Fondsrendement
Gedurende 2019 heeft het Fonds (zonder volledige consolidatie van Vidanova Bank N.V. en Vidanova Life Insurance N.V.) een 
rendement op de totale beleggingsportefeuille behaald van 8,44% (2018: -0,17%). Op geconsolideerde basis heeft het Fonds een 
totaalrendement behaald van 6.84% (2018: 1.31%).

Risicobeheersing
Een van de belangrijkste activiteiten die de Raad van Bestuur en het Management regelmatig uitvoeren, is het analyseren en 
goedkeuren van de algemene risicostrategie en de risicobereidheid van het Fonds. In 2019 zette het Fonds zijn risicoanalyse  
en risicobewakingsproces voort. Een van de belangrijkste criteria waarmee het fonds altijd rekening houdt, is het gezegde: Geen 
risico, Geen rendement. Dit betekent dat als er geen risico wordt genomen, de doelstellingen van het Fonds, namelijk de betaling 
van pensioen op lange termijn, niet kunnen worden behaald. Het betekent ook dat het soms kan gebeuren dat een investering, 
zowel lokaal als internationaal, mis kan gaan. Echter, in het overgrootste deel van de gevallen zal het Fonds een goed rendement 
behalen aangezien een pensioenfonds een lange termijn horizon heeft en niet belegt voor één jaar, maar wel op een gediversifieerde 
wijze. Daarom is het belangrijkste doelstelling van het Fonds om, met zijn bestaande en toekomstige risicobeheersingsmechanisme, 
zijn belanghebbenden een redelijke maar niet absolute zekerheid te bieden dat de bedrijfsdoelstellingen van de entiteit worden 
bereikt.

Ons streven voor u
Vidanova vindt het van uitermate groot belang dat haar klanten tevreden zijn met onze service en prestaties. Het Fonds heeft zich 
ertoe verbonden om voortdurend te beoordelen of dit het geval is. Het Fonds voert jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit, 
middels een representatieve steekproef van onze sponsors en gepensioneerden, op basis van het ISO 9001 kwaliteitssysteem. Dit 
onderzoek is ook in 2019 uitgevoerd. De aangesloten bedrijven hebben de dienstverlening van het Fonds met een 8,4 gescoord en 
de gepensioneerden een 8,5. We zijn erg blij met deze score en zullen ernaar blijven streven deze te behouden en indien mogelijk te 
verhogen.

Het Fonds en Vidanova Pension Management (“VPM”), zijnde de dienstverlenende entiteit van het Fonds, ondergaan jaarlijks 
een kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001-audit, dat wordt uitgevoerd door een externe onafhankelijke ISO-auditor van Dekra 
Certification B.V. Elke 3 jaar wordt ook een verlengingsaudit uitgevoerd door Dekra. Dit jaar hebben de twee entiteiten hun verlenging 
van de ISO-audit ondergaan. We zijn verheugd te melden dat beide entiteiten wederom de test met vlag en wimpel hebben doorstaan. 
Daarom behouden het Fonds en zijn dochteronderneming VPM de komende 3 jaar het ISO 9001: 2015-certificaat. Het bestuur is 
trots op de aanhoudende geweldige prestaties in dit opzicht en feliciteert management en medewerkers met wederom goed werk. 
Directie en Raad van Bestuur blijven streven naar excellentie in het beheersen van alle processen vna het fonds en zullen er alles aan 
doen om de huidige voortgang vast te houden en hierin zo mogelijk uit te blinken.
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Independent auditors’ report on the audit of the consolidated financial highlights

Opinion
The accompanying 2019 consolidated financial highlights, 
which comprise the consolidated balance sheet as per 31 
December 2019 and consolidated profit and loss statement 
for the year then ended are derived from the audited 
consolidated financial statements of Vidanova Pension 
Fund Foundation for the year ended 31 December 2019.

In our opinion, the 2019 consolidated financial highlights 
have been derived consistently, in all material respects, 
from the 2019 consolidated financial statements of 
Vidanova Pension Fund Foundation. 

Consolidated Financial Highlights
The consolidated financial highlights do not contain all the 
disclosures required by the Accounting principles Generally 
Accepted in the Netherlands. Reading the consolidated 
financial highlights and the auditor’s report thereon is 

not a substitute for reading the audited consolidated 
financial statements and the auditor’s report thereon. The 
consolidated financial highlights do not reflect the effects 
of events that occurred subsequent to the date of our 
report on the audited consolidated financial statements.

The audited consolidated financial statements
We expressed an unmodified audit opinion on these 2019 
consolidated financial statements of Vidanova Pension 
Fund Foundation in our report dated 24 April 2020. 

Other information
Other information consists of the Board of managing 
directors report. Management is responsible for other 
information. Our opinion on the consolidated financial 
highlights does not cover the other information and we 
do not express any form of assurance conclusion thereon. 
In connection with our audit of the consolidated financial 

highlights of Vidanova Pension Fund Foundation our 
responsibility is to read the other information and, in 
doing so, consider whether the other information is 
materially inconsistent with the audited consolidated 
financial statements of Vidanova Pension Fund 
Foundation or our knowledge obtained in the audit or 
otherwise appears to be materially misstated. If based 
on the work we have performed, we conclude that there 
is a material misstatement of this information we are 
required to report that fact. We have nothing to report in 
this regard. 

Management’s responsibility for the consolidated 
financial highlights
Management is responsible for the preparation of the 
consolidated financial highlights in accordance with the 
accounting policies as applied in the 2019 consolidated 
financial statements. 

Auditors’ responsibility
Our responsibility is to express an opinion on whether 
these consolidated financial highlights are consistent, 
in all material respects, with the audited consolidated 
financial statements based on our procedures, which were 
conducted in accordance with International Standard on 
Auditing (ISA) 810 (Revised), Engagement to Report on 
Summary Financial Statements.

Curaçao, 1 July 2020
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2019 2018
(In thousands Antillean guilders)

Income

Total premium income  98,651  43,414 

Investment income  73,248  (3,479)

Bank Operating Income  25,610  23,085 

Other income  5,254  2,420 

TOTAL INCOME  202,763  65,440 

Expenses

Pension payments  34,197  28,927 

Organizational expenses  27,468  27,402 

Re- insurance (DC coverage)  2,330  1,424 

Amortization Intangible Assets  1,712  2,046 

Addition to bad debt provision  (37)  1,837 

TOTAL EXPENSES  65,670  61,636 

Minority interest   (18)  150 

Net operational income before additions to provisions  137,075  3,954 

Total additions to provision and savings capital  97,984  41,560 

Net income (loss) after additions to provisions   39,091  (37,606)

Income Tax Expenses  (1,224)  430 

Net income after (loss) additions to provisions  
and after tax   37,867   (37,176) 

(Na winstdeling) 2019 2018
(figures in thousands Antillean guilders)

All risks are for the fund

Assets

Non Current assets:

Investments:
Bonds and Foreign Fixed Income Instruments  257,930  262,826 
Shares  275,370  225,158 
Alternative investments  1,089  1,630 
Loans & advances  488,089  367,137 
Time Deposits  165,652  148,532 

 1,188,130  1,005,283 

Investment property  38,986  36,583 

Intangible fixed assets  13,486  13,914 

Tangible fixed assets  12,276  12,117 

Current assets:

Loans & Advances  79,212  89,570 

Receivables  32,938  30,670 

Liquid assets  53,664  76,045 

Due from Banks  164,653  64,594 

TOTAL FUND ASSETS   1,583,345   1,328,776 

Pension Capital and Liabilities

Total technical and other designated reserves:   100,892  63,094 
Minority interest third parties   5,010   4,987 
Total Provisions and savings capital (Spaarkapitaal)  945,329  847,345 

Long term debt  2,343   2,704 

Total Non-current Liabilities:   153,613   80,473 
Total Current Liabilities:  366,648 323,668

Other short term liabilities and accrued expenses   9,510  6,505 

Total Pension Capital and Liabilities   1,583,345   1,328,776 

Voorwoord
Het jaar 2019 was een jaar waarin het Fonds zich herstelde van de negatieve beleggingsresultaten op de internationale financiële 
markten over het jaar 2018. Vooral de Amerikaanse aandelenmarkten, maar ook bijna alle andere belangrijke markten, sloten het 
jaar af met stevig positieve cijfers. In totaal sloten 10 nieuwe werkgevers zich aan bij het Fonds.

Ontwikkelingen binnen het fonds gedurende de afgelopen 5 jaar

(Amounts in thousands Antillean guilders) 2019 2018 2017 2016 2015

Assets and Liabilities

Total assets 1,583,345 1,328,776 1,303,099 1,286,180 835,140

Total investments  1,306,328  1,131,436  1,095,863  1,073,567  742,628 

Provision and reserves  1,046,221  910,439  905,981  846,731  817,036 

Total premium income  98,651  43,414  33,203  27,748  33,191 

Pension payments  34,197  28,927  25,996  24,256  22,688 

2019 2018 2017 2016 2015

Solvency 111% 107% 112% 111% 113%


