
Pensioenfonds Vidanova doorstaat de Pandemie 
en behoudt haar dekkingsgraad van 111%

Belangrijke ontwikkelingen binnen Vidanova Pensioenfonds gedurende 2020
• Tijdens de pandemie gingen de activiteiten van het Fonds, behoudens enkele kleine vertragingen, zonder onderbrekingen door 

en konden we onze klanten op een bevredigende manier blijven bedienen. 
• Het Fonds is overgestapt op meer prudente sterftetafels: GBM-GBV 2014-2019 
• Gezien de grote volatiliteit op de financiële markten de afgelopen jaren en de lagere rentes die over de hele linie behaald kunnen 

worden, is uit prudentie overwegingen de rekenrente verlaagd van 4% naar 3.75%
• Het Fonds onderging zijn jaarlijkse ISO-audit en slaagde met vlag en wimpel voor de test en behoudt zo het ISO 9001:2015-certificaat. 
• Jaarlijks voert een onafhankelijke partij een klanttevredenheidsonderzoek uit onder een representatieve steekproef van 

aangesloten bedrijven en gepensioneerden van het Fonds op basis van het ISO 9001 kwaliteitssysteem. Dit was in 2020 wederom 
het geval. De aangesloten bedrijven hebben de dienstverlening van het Fonds met een 8,6 gescoord en ook de gepensioneerden 
gaven een score van 8,6.

Ontwikkeling Internationale Beleggingsportefeuille  
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.
 
Het Fonds heeft zijn beginsel van downside protection gehandhaafd als een belangrijk criterium voor de portefeuille om zoveel mogelijk 
beschermd te zijn tegen grote verliezen. Op tactisch niveau kan het Fonds, indien nodig, een aantal wijzigingen in de portefeuille 
doorvoeren, zodat het beter in staat is om het gewenste rendement te behalen doch met behoud van de bescherming tegen grote 
verliezen op de financiële markten. Ook in 2020 heeft deze strategie goed gewerkt.

Ontwikkeling Lokale beleggingsportefeuille
De lokale markt vertoont al lange tijd vele uitdagingen en door de pandemie zijn deze uitdagingen alleen maar groter geworden. Het 
Fonds heeft niet besloten om nieuwe financieringen aan te houden. Er is echter wel extra voorzichtigheid betracht bij het analyseren 
van nieuwe financieringsverzoeken.
 
Alle lokale investeringen zijn gedurende het jaar nauwlettend in de gaten gehouden gezien de grote impact van de crisis op zowel 
individuele bedrijven als op de gehele economie. Het Fonds heeft aan de meerderheid van zijn kredietnemers, met name in de 
toeristische sector, uitstel van betaling van hoofdsom en rente verleend. Dit was echter geen automatische actie; elk verzoek is op zijn 
eigen merites beoordeeld. 

Rendement van het fonds
Gedurende 2020 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 5,71% (2019: 8,44%). Op geconsolideerde basis heeft het Fonds een totaalrendement 
behaald van 5,39% (2019: 6,84%.).

Ontwikkeling deelnemers en sponsoren
Het aantal actieve deelnemers daalde in 2020 van 2.988 naar 2.816, terwijl het aantal premievrije deelnemers steeg van 2.952 naar 
3.072. Dit komt vooral door ontslagrondes bij bepaalde sponsoren. Het aantal gepensioneerden groeide naar 1.402 ten opzichte van 
1.303 het jaar daarvoor. Het aantal aangesloten bedrijven is gestegen van 85 naar 86.

Risicobeheer
Vidanova Pensioenfonds heeft in het kader van haar risicobeheersing een Enterprise Risk Management Framework ontwikkeld 
gericht op het behalen van de door de organisatie gestelde bedrijfsdoelstellingen. Dit houdt in dat de verschillende risico's worden 
geïdentificeerd, de risico's worden begrepen, de blootstelling van het Fonds aan elk risico wordt bepaald evenals de waarschijnlijkheid 
van nadelige resultaten met betrekking tot elk risico. Voorts is het vaststellen van aanvaardbare risiconiveaus, het meten, monitoren 
en beheersen van deze risico's, en het waarborgen van een adequaat en doeltreffend interne controlesysteem, belangrijke onderdelen 
van deze Risk Management Framework.
 
Het lijdt geen twijfel dat een van de belangrijkste risico's waarmee iedereen wereldwijd in 2020 te maken heeft gehad, het Corona-
19-virus was. Vidanova heeft tijdig de verschillende risico’s gerelateerd aan de Covid-pandemie geëvalueerd en waar nodig de nodige 
maatregelen genomen. De belangrijkste aandachtsgebieden hierbij waren het mogelijke effect op:

• De bedrijfsvoering van het Fonds
• Onze aangesloten bedrijven en dus op onze premie-inkomsten
• De investeringen zowel lokaal als internationaal

 
We zijn blij te melden dat het Fonds en onze zijn werknemers gelukkig geen grote negatieve gevolgen van de pandemie hebben gehad.

Onze toewijding aan u
Vidanova vindt het van het groot belang dat het Fonds financieel solide en sterk blijft en dat onze klanten tevreden zijn over onze 
prestaties en dienstverlening. We zijn ons er terdege van bewust dat al onze deelnemers ons hun financiële toekomst toevertrouwen. 
We leggen de lat dan ook erg hoog voor ons zelf wanneer het gaat om het dienen van de belangen van onze deelnemers, doch altijd 
met een realistische kijk op zaken en het zeer prudent omgaan met onze risico’s. De verlaging van de rekenrente van 4% naar 3,75% 
is een duidelijk voorbeeld van hoe we de nodige maatregelen nemen om de financiële stabiliteit van het Fonds te waarborgen. We 
zijn dan ook zeer tevreden over het feit dat het Fonds ondanks de verlaging van de rekenrente het jaar 2020 afsloot met een solide 
dekkingsgraad van 111%.
 
De Raad van Bestuur bedankt directie en personeel voor wederom goed werk. Vidanova blijft streven naar excellentie in het beheersen 
van alle processen van het fonds en zal alles aan blijven doen om voortuitgang te behouden en hierin zo mogelijk uit te blinken.

Stichting Vidanova Pensioenfonds
 
De Raad van Bestuur

Geconsolideerde balans per 31 december 2020

Geconsolideerde Winst en Verliesrekening  
voor het jaar eindigend 31 december 2020

Geconsolideerde financiële hoogtepunten 2020

Opinion
The accompanying 2020 consolidated financial highlights, which comprise the consolidated balance 
sheet as per 31 December 2020 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 2020.

In our opinion, the 2020 consolidated financial highlights are consistent, in all material respects, with the 
audited consolidated financial statements 2020 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 our 
report thereon, therefore, is not a substitute for reading the audited consolidated financial statements 
and our 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 and our auditor’s opinion thereon
We expressed an unmodified audit opinion on consolidated financial statements 2020 of Vidanova 
Pension Fund Foundation in our auditor’s report dated 7 May 2021. 

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 2020 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, 30 June 2021
12045203 120/23326 

Ernst & Young Accountants

drs. R.J.W. van Nimwegen RA

(figures in thousands Antillean guilders) 2020 2019

Income
Total premium income  34,931  98,651 

Investment income  54,919  73,248 

Bank Operating Income  23,700  25,610 

Other income  11,814  5,254 

TOTAL INCOME   125,364   202,763 

Expenses

Pension payments  37,004  34,197 

Organizational expenses  27,509  27,468 

Re- insurance (DC coverage)  2,172  2,330 

Amortization Intangible Assets  2,069  1,712 

Addition to bad debt provision  490  (37)

TOTAL EXPENSES  69,244  65,670 

Minority interest  (155)  (18)

Net operational income before additions to provisions  55,965  137,075 

Total additions to provision and  savings capital  (53,197)  (97,984)

Net income  after additions to provisions  2,768  39,091 

Income Tax Expenses  (1,021)  (1,224)

Net income after additions to provisions and after tax   1,747   37,867  

(Na winstdeling) (figures in thousands Antillean guilders) 2020 2019
All risks are for the Fund

Assets

Non Current assets:

Investments:
Bonds and Foreign Fixed Income Instruments  230,212  257,930 
Shares  307,489  275,370 
Alternative investments  1,010  1,089 
Loans & advances  539,323  488,089 
Time Deposits  158,580  165,652 

  1,236,614    1,188,130

Investment property   42,133   38,986 

Intangible fixed assets  12,997  13,486 

Tangible fixed assets  11,614  12,276 

Current assets:

Loans & advances  79,509   79,212 

Receivables   45,862   32,938 

Liquid assets   45,759   53,664 

Due from Banks   134,376   164,653 

TOTAL FUND ASSETS   1,608,864  1,583,345  

Pension Capital and Liabilities
Total technical and other designated reserves  103,373  100,892 
Minority interest third parties  4,714  5,010 
Total provisions and savings capital  998,037  945,329 

Long term debt  1,815  2,343 
Total non-current liabilities  105,908  153,613 
Total Current Liabilities  377,910  366,648 
Other short term liabilities and accrued expenses  17,107  9,510 

Total Pension Capital and Liabilities   1,608,864  1,583,345 

Voorwoord
Het jaar 2020 zal worden herinnerd als het jaar van de Covid-crisis met alle gevolgen van dien.
Het Fonds was ook niet immuun voor de gevolgen van de pandemie en zag in het eerste kwartaal van het jaar een aanzienlijke daling 
van het rendement op de internationale beleggingsportefeuille. Het Fonds heeft echter ook geprofiteerd van de opwaartse trend van 
de markt welke daarna volgde en heeft een zeer sterke financiële positie weten te behouden. Uiteindelijk sloot Vidanova het jaar af 
met een dekkingsgraad van 111%.

Ontwikkelingen binnen het fonds gedurende de afgelopen 5 jaar

(Amounts in thousands Antillean guilders) 2020 2019 2018 2017 2016

Assets and Liabilities

Total assets  1,608,864 1,583,345 1,328,776 1,303,099 1,286,180 

Total investments  1,358,256  1,306,328  1,131,436  1,095,863  1,073,567 

Provision and reserves  1,101,410  1,046,221  910,439  905,981  846,731 

Total premium income  37,547  98,651  43,414  33,203  27,748 

Pension payments  37,004  34,197  28,927  25,996  24,256 

Solvency 111% 111% 107% 112% 111%

Independent auditors’ report on the audit of 
the consolidated financial highlights


