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1                BALANS PER 31 DECEMBER
(na voorgestelde bestemming van het saldo van baten en lasten)
(x € 1.000)

2016 2015

ACTIVA

Beleggingen voor risico pensioenfonds  (1) 2.641.929 2.428.043

Beleggingen voor risico deelnemers  (2) 350.603 359.300

Herverzekeringsdeel technische
voorzieningen  (3) 19 49

Vorderingen en overlopende activa  (4) 49 3.031

Overige activa  (5) 5.837 14.196

 2.998.437 2.804.619

PASSIVA

Stichtingskapitaal en reserves  (6) 106.614 177.173

Technische voorzieningen voor risico
pensioenfonds  (7) 2.119.291 1.952.138

Voorzieningen voor risico deelnemers  (8) 350.603 359.300

Langlopende schulden  (9) 1.446 1.507

Overige schulden en overlopende
passiva  (10) 420.483 314.501

 2.998.437 2.804.619

(*) De nummering verwijst naar de toelichting

2016 2015

Dekkingsgraad op basis van FTK (in %)
Actuele dekkingsgraad 104,3 107,7
Beleidsdekkingsgraad 100,9 108,1
Reële dekkingsgraad 84,6 89,5
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN

(x € 1.000)
2016 2015

BATEN

Premiebijdragen voor risico
deelnemers  (11) 61 64

Beleggingsresultaten voor risico
pensioenfonds  (12) 117.305 32.253

Beleggingsresultaten voor risico
deelnemers  (13) 9.513 11.280

Overige baten  (14) 32 400

126.911 43.997

LASTEN

Pensioenuitkeringen  (15) 33.455 29.921

Pensioenuitvoeringskosten  (16) 1.160 1.275

Mutatie technische voorzieningen voor
risico pensioenfonds  (17)

Rentetoevoeging -684 3.208
Onttrekkingen voor pensioenuitkeringen -33.427 -29.914
Onttrekkingen voor uitvoeringskosten -1.160 -1.275
Wijziging uit hoofde van overdracht van
rechten -3.794 -7.985
Wijziging DNB rentetermijnstructuur 185.739 113.139
Wijziging actuariële grondslagen 3.287 -
Resultaat op sterfte 1.111 2.482
Resultaat op arbeidsongeschiktheid -297 -454
Pensioeninkoop uit beschikbare
premieregeling 16.541 17.275
Overige resultaten -163 -609

167.153 95.867

Mutatie voorzieningen voor risico
deelnemers  (18) -8.697 -8.299

Mutatie herverzekeringsdeel
technische voorzieningen  (19) 30 113

Saldo waardeoverdrachten voor risico
pensioenfonds  (20) 3.246 6.246

Saldo waardeoverdrachten voor risico
deelnemers  (21) 1.143 2.165
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Herverzekeringen  (22) -20 -3.126

197.470 124.162

Saldo van baten en lasten -70.559 -80.165

(*) De nummering verwijst naar de toelichting
2016 2015

Bestemming van het saldo van baten en
lasten

Mutatie reserve algemene risico's 6.600 3.714
Mutatie beleggingsreserves 1.816 102.384
Mutatie overige reserves -78.975 -186.263

-70.559 -80.165
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3                KASSTROOMOVERZICHT

(x € 1.000)

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.

2016 2015

Kasstroom uit pensioenactiviteiten

Ontvangen premiebijdragen voor risico
pensioenfonds 60 136
Ontvangen premiebijdragen voor risico deelnemers 61 64
Ontvangen waardeoverdrachten voor risico
pensioenfonds 553 64
Ontvangen waardeoverdrachten voor risico
deelnemers 107 206
Betaalde pensioenuitkeringen -32.859 -29.121
Betaalde/ontvangen herverzekeringen 3.120 24
Betaalde waardeoverdrachten voor risico
pensioenfonds -3.732 -6.429
Betaalde waardeoverdrachten voor risico
deelnemers -1.143 -2.504
Betaalde pensioenuitvoeringskosten -1.314 -1.381
Overige baten en lasten 32 400
Langlopende schulden -61 -71

-35.176 -38.612

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten

Ontvangen inzake verkopen/aflossingen
beleggingen 1.540.025 1.138.495
Betaald inzake aankopen/verstrekkingen
beleggingen -1.515.243 -1.175.517
Ontvangen directe beleggingsopbrengsten 46.886 61.542
Overige ontvangsten en uitgaven inzake
beleggingen -40.878 19.425
Betaalde kosten van vermogensbeheer -3.973 -5.729

26.817 38.216

Mutatie liquide middelen -8.359 -396

Samenstelling geldmiddelen

2016 2015

Liquide middelen per 1 januari 14.196 14.592

Mutatie liquide middelen -8.359 -396

Liquide middelen per 31 december 5.837 14.196
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4                ALGEMENE TOELICHTING

Inleiding

Het doel van Stichting Pensioenfonds Atos, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
41184442, feitelijk en statutair gevestigd te Amstelveen (hierna 'het pensioenfonds'), is het nu en in de toekomst
verstrekken van uitkeringen aan gepensioneerden en nabestaanden ter zake van ouderdom en overlijden; tevens
verstrekt het pensioenfonds uitkeringen aan arbeidsongeschikte deelnemers. Deze doelstelling is nader uitgewerkt in
onder andere de statuten, het pensioenreglement en de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN) van Stichting
Pensioenfonds Atos.

Vanaf 1 januari 2014 is er geen actieve pensioenopbouw meer. Er zijn geen actieve deelnemers meer en er wordt geen
premie meer door de sponsor afgedragen.

Overeenstemmingsverklaring

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals deze zijn opgenomen in Titel 9,
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en met inachtneming van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder
Richtlijn 610.
De bedragen opgenomen in de jaarrekening zijn vermeld in duizenden euro's, tenzij anders is aangegeven.

Het bestuur heeft op 29 juni 2017 de jaarrekening opgemaakt.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaand
jaar, met uitzondering van de toegepaste schattingswijzigingen zoals opgenomen in paragraaf 'Schattingswijzigingen'.

Presentatiewijzigingen

De vergelijkende cijfers 2015 zijn voor een beperkt aantal beleggingsposten anders gepresenteerd in de specificaties in
de toelichting op de balans dan in de jaarrekening 2015. Dit is gebeurd voor een verbeterd inzicht.

Schattingswijzigingen

Prognosetafel
De actuariële grondslagen en/of methoden worden periodiek beoordeeld en mogelijk herzien ten behoeve van de
berekening van de actuele waarde van de pensioenverplichtingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interne en externe
actuariële deskundigheid. Dit betreft onder meer de vergelijking van veronderstellingen ten aanzien van sterfte, langleven
en arbeidsongeschiktheid met werkelijke waarnemingen voor zowel de gehele bevolking als specifiek voor de populatie
van het pensioenfonds. 
In september 2016 heeft het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) de nieuwe Prognosetafel AG2016 gepubliceerd. Het
pensioenfonds heeft besloten de voorziening pensioenverplichtingen vanaf september 2016 te baseren op deze tafel. De
algemene sterftekansen die volgen uit de tafel worden voor het pensioenfonds gecorrigeerd in verband met
ervaringssterfte. Dit heeft geleid tot een verhoging van de voorziening pensioenverplichtingen van € 3,3 miljoen per 
31 december 2016. Dit resultaat is via de staat van baten en lasten als 'wijziging actuariële grondslagen' in het verslagjaar
verantwoord.

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Opname van een actief of een verplichting

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar
het pensioenfonds zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt
in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom
van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

___________________________________________________________________________________________________________
Stichting Pensioenfonds Atos

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
71



Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle
risico's met betrekking tot een actief of een verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de
verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans
opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de
toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. Dit betekent dat transacties
worden verwerkt op handelsdatum en niet op afwikkelingsdatum. Als gevolg hiervan kan sprake zijn van een post 'nog af
te wikkelen transacties'. Deze post kan zowel een actief als een passief zijn.

Verantwoording van baten en lasten

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel,
samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden,
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting,
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Saldering van een actief en een verplichting

Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als nettobedrag in de balans opgenomen indien
sprake is van een wettelijke of contractuele bevoegdheid om het actief en de verplichting gesaldeerd en gelijktijdig af te
wikkelen en bovendien de intentie bestaat om de posten op deze wijze af te wikkelen. De met de gesaldeerd opgenomen
financiële activa en financiële verplichtingen samenhangende rentebaten en rentelasten worden eveneens gesaldeerd
opgenomen.

Schattingen en veronderstellingen

De opstelling van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vereist dat het
bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van
grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten.
De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende
andere factoren die gegeven de omstandigheden als redelijk worden beschouwd. De uitkomsten hiervan vormen de basis
voor het oordeel over de boekwaarde van activa en verplichtingen die niet op eenvoudige wijze uit andere bronnen blijkt.
De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen
worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien, indien de herziening alleen voor die periode
gevolgen heeft, of in de periode van herziening en toekomstige perioden, indien de herziening gevolgen heeft voor zowel
de verslagperiode als toekomstige perioden. 

Verwerking van waardeveranderingen van beleggingen

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen.
Alle waardeveranderingen van beleggingen, inclusief transactiekosten, provisies, valutakoersverschillen, e.d. worden als
beleggingsopbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen.

Vreemde valuta

Activa en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend naar euro's tegen de koers per balansdatum. Deze
waardering is onderdeel van de waardering tegen reële waarde. Baten en lasten voortvloeiende uit transacties in vreemde
valuta's worden omgerekend tegen de koers per transactiedatum. Alle valutakoersverschillen zijn verwerkt in de staat van
baten en lasten.

31-12-2016 31-12-2015

Australische Dollar (AUD) 1,46 1,49
Canadese Dollar (CAD) 1,41 1,51
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Zwitserse Frank (CHF) 1,07 1,09
Deense Kroon (DKK) 7,44 7,46
Brits Pond Sterling (GBP) 0,85 0,74
Hongkongse Dollar (HKD) 8,18 8,42
Japanse Yen (JPY) 123,02 130,68
Noorse Kroon (NOK) 9,08 9,62
Zweedse Kroon (SEK) 9,58 9,16
Singaporese Dollar (SGD) 1,52 1,54
US Dollar (USD) 1,05 1,09

SPECIFIEKE GRONDSLAGEN

Beleggingen voor risico pensioenfonds

Algemeen

De beleggingen worden gewaardeerd tegen reële waarde. Slechts indien de reële waarde van een belegging niet
betrouwbaar kan worden vastgesteld, vindt waardering plaats op basis van rekenmodellen. Overlopende activa en
passiva worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Het verschil met reële waarde is bij deze activa en passiva
in het algemeen gering. De liquiditeiten vermogensbeheer worden gewaardeerd tegen reële waarde zijnde de nominale
waarde.
Participaties in beleggingspools en -instellingen die gespecialiseerd zijn in een bepaald soort beleggingen, worden
gerubriceerd en gewaardeerd volgens de grondslagen voor die onderliggende beleggingen ("look-through"-benadering).
Bij gemengde beleggingsfondsen wordt aangesloten bij de hoofdcategorie, bepaald op basis van reële waarde.

Financiële instrumenten worden gebruikt ter afdekking van beleggingsrisico's en het realiseren van het vastgelegde
beleggingsbeleid. De derivatenposities zijn opgenomen als een afzonderlijke beleggingscategorie. 

Reële waarde

De beleggingen van het pensioenfonds worden gewaardeerd tegen de reële waarde per balansdatum. Voor de
meerderheid van de financiële instrumenten van het pensioenfonds kan gebruik worden gemaakt van genoteerde
marktprijzen. Derivaten worden gewaardeerd door gebruik te maken van netto contante waardeberekeningen of met
behulp van marktconforme en toetsbare waarderingsmodellen. Bepaalde instrumenten, zoals participaties in
beleggingsfondsen, worden gewaardeerd door gebruik te maken van de intrinsieke waarde. Het is gebruikelijk en mogelijk
om de reële waarde binnen een aanvaardbare bandbreedte van schattingen vast te stellen. Slechts indien de reële
waarde van een beleggingen niet betrouwbaar kan worden vastgesteld, vindt waardering plaats op basis van
geamortiseerde kostprijs rekening houdend met mogelijke waardevermindering.

Voor financiële instrumenten, zoals beleggingsvorderingen en -schulden, geldt dat de boekwaarde de reële waarde
benadert als gevolg van het korte termijn karakter van de vorderingen en schulden. De boekwaarde van alle activa en de
financiële verplichtingen op balansdatum benadert de reële waarde.

Participaties in vastgoedbeleggingsinstellingen

Participaties in vastgoedbeleggingsinstellingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde per balansdatum. Voor zover
deze instellingen aan de beurs genoteerd zijn, is dit de beurswaarde per balansdatum. Indien deze niet-beursgenoteerd
zijn, is de waardering gebaseerd op het aandeel dat het pensioenfonds heeft in het eigen vermogen van de niet-
beursgenoteerde vastgoedbelegging per balansdatum. 

Aandelen

Aandelen worden gewaardeerd tegen reële waarde. Voor beursgenoteerde aandelen is dit de beurswaarde. Voor niet-
beursgenoteerde participaties in aandelenfondsen is dit de intrinsieke waarde, die de reële waarde van de onderliggende
beleggingen representeert.

___________________________________________________________________________________________________________
Stichting Pensioenfonds Atos

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
73



Vastrentende waarden

Vastrentende waarden worden gewaardeerd tegen reële waarde inclusief opgelopen rente. Voor beursgenoteerde
vastrentende waarden is dit de beurswaarde per balansdatum (mid price). Voor niet-beursgenoteerde participaties in
vastrentende waardenfondsen is dit de intrinsieke waarde, die de reële waarde van de onderliggende beleggingen
representeert.

Derivaten

Derivaten worden gewaardeerd tegen reële waarde, te weten de relevante marktnotering of, als die er niet is, de waarde
die wordt bepaald met behulp van marktconforme en toetsbare waarderingsmodellen. 
Derivaatcontracten met een negatieve waarde worden in de balans onder de overige schulden en overlopende passiva
verantwoord.

Overige beleggingen

Onder overige beleggingen worden opgenomen die beleggingen die niet als een van de hiervoor opgesomde beleggingen
geclassificeerd kunnen worden. Tevens worden onder de overige beleggingen opgenomen nog af te wikkelen
beleggingstransacties en liquide middelen die beheerd worden door de vermogensbeheerder.

Overige beleggingen worden gewaardeerd tegen reële waarde, zijnde de marktwaarde. 

Positieve posities uit hoofde van collateral ultimo verslagjaar zijn gepresenteerd onder overige beleggingen.
Negatieve posities uit hoofde van collateral ultimo verslagjaar zijn gepresenteerd onder de overige schulden en
overlopende passiva.

Securities lending

Het pensioenfonds neemt deel aan een securities-lendingprogramma, waarbij bepaalde effecten voor een korte periode
worden uitgeleend aan andere marktpartijen. Beleggingen die in het kader van een securities-lendingcontract worden
uitgeleend, blijven deel uitmaken van de balans en worden gewaardeerd conform de grondslag voor waardering en
resultaatbepaling zoals die geldt voor deze beleggingen. Als onderpand ontvangen geldmiddelen worden opgenomen
onder beleggingen. Indien als onderpand ontvangen geldmiddelen zijn herbelegd, worden deze beleggingen opgenomen
onder de desbetreffende beleggingencategorie. De schuld uit hoofde van de ontvangen zekerheden is opgenomen onder
de overige schulden. Indien uit hoofde van een secutities-lendingprogramma beleggingen als zekerheid zijn ontvangen
worden deze beleggingen en de daarmee samenhangende verplichtingen niet in de balans van het pensioenfonds
opgenomen maar in de toelichting vermeld. Alle uit het securities-lendingprogramma voortvloeiende baten en lasten
worden volgens het toerekenbeginsel over de looptijd van de desbetreffende transacties verantwoord en in de rentebaten
of -lasten in de staat van baten en lasten. 

Beleggingen voor risico deelnemers

Beleggingen voor rekening en risico deelnemers zijn middelen die aangehouden worden op rekeningen ten behoeve van
deelnemers die zelf het beleggingsrisico dragen in het kader van de beschikbare premieregeling. 

De grondslagen voor de waardering van de beleggingen voor risico deelnemers zijn gelijk aan die voor de beleggingen
die voor rekening van het pensioenfonds worden aangehouden.

Herverzekeringsdeel technische voorzieningen

Dit betreft de contante waarde van de ingegane premiedervingsuitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid bij
Zwitserleven. Deze herverzekerde aanspraken zijn berekend tegen dezelfde grondslagen als van toepassing op de
voorziening pensioenverplichtingen.
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Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen en overlopende activa worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Na de eerste
verwerking worden vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs (gelijk aan de nominale waarde indien geen
sprake is van transactiekosten) onder aftrek van eventuele bijzondere waardeverminderingen, indien sprake is van
oninbaarheid.

Overige activa

Onder overige activa worden onder meer liquide middelen opgenomen voor zover dit onmiddelijk opeisbare
banktegoeden betreft. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Zij worden onderscheiden van
tegoeden in verband met beleggingstransacties. Liquide middelen uit hoofde van beleggingstransacties worden
gepresenteerd onder de beleggingen.

Stichtingskapitaal en reserves

Stichtingskapitaal en reserves worden bepaald door het bedrag dat resteert nadat alle actiefposten en posten van het
vreemd vermogen, inclusief de voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds en overige
technische voorzieningen, volgens de van toepassing zijnde waarderingsgrondslagen in de balans zijn opgenomen. De
reserves worden gevormd door de:

� Reserve algemene risico's: de reserve algemene risico's is gelijk aan het minimaal vereist vermogen. 

� Beleggingsreserve: de beleggingsreserve is maximaal gelijk aan het vereist eigen vermogen.

� Overige reserve: de overige reserve is het reservetekort of -overschot van het pensioenfonds, dat voortvloeit uit de
toepassing van de rekenregels uit de ABTN.

In de toelichting wordt opgenomen het krachtens de Pensioenwet minimaal vereiste eigen vermogen volgens de in het
Besluit financieel toetsingskader voorgeschreven berekeningsmethodiek en het surplusvermogen.

Technische voorzieningen voor risico pensioenfonds

Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pens ioenfonds

De voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds wordt gewaardeerd tegen reële waarde conform de
grondslagen van het pensioenfonds. De reële waarde wordt bepaald op basis van de contante waarde van de beste
inschatting van toekomstige kasstromen die samenhangen met de op balansdatum onvoorwaardelijke
pensioenverplichtingen. Onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn de opgebouwde nominale aanspraken en de
onvoorwaardelijke (toeslag)toezeggingen. De contante waarde wordt bepaald met gebruikmaking van de door DNB
gepubliceerde rentetermijnstructuur. 

Bij de berekening van de voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds is uitgegaan van de op de
balansdatum geldende ABTN en van de over de verstreken deelnemersjaren verworven aanspraken. Jaarlijks wordt door
het bestuur besloten of op de opgebouwde pensioenaanspraken toeslagverlening kan worden toegepast. Alle per
balansdatum bestaande toeslagbesluiten (ook voor toeslagbesluiten na balansdatum voor zover sprake is van ex ante
condities) zijn in de berekening begrepen. 

Bij de berekening van de voorziening wordt rekening gehouden met premievrije pensioenopbouw in verband met
invaliditeit op basis van de contante waarde van de toekomstige opbouw waarvoor vrijstelling is verleend wegens
arbeidsongeschiktheid.

Bij de bepaling van de actuariële uitgangspunten wordt uitgegaan van voor de toezichthouder acceptabele grondslagen,
waarbij rekening wordt gehouden met de voorzienbare trend in overlevingskansen.
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In de voorziening voor pensioenverplichtingen is ook een herverzekeringsdeel technische voorzieningen opgenomen.
Deze heeft betrekking op de uitkeringen door Zwitserleven uit hoofde van het risicoherverzekeringscontract (geclaimde
arbeidsongeschiktheidsschade). Aan de activazijde van de balans is een vordering op de herverzekeraar Zwitserleven
opgenomen ter grootte van hetzelfde bedrag.

Sinds 2011 is een voorziening voor de C&P-garantie opgenomen. Dit is een extra voorziening voor de indexatiegarantie
die bepaalde oud-Philips-medewerkers hebben verkregen in het verleden, maar waarvoor tot 2011 geen voorziening was
opgenomen.

Tenslotte is sinds 2016 een voorziening opgenomen voor de Akzo-garantie. Dit is een extra voorziening voor de
voorwaardelijke aanspraken die bepaalde oud-Akzo-medewerkers hebben verkregen in het verleden, maar waarvoor tot
2016 geen voorziening was opgenomen.

De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de volgende actuariële grondslagen en veronderstellingen per 
31 december 2016:

Rekenrente
Per 31 december 2016 was de gemiddelde rekenrente voor de vaststelling van de verplichtingen 1,3% (31 december
2015: 1,7%). 

Overlevingstafels
De door het Koninklijk Actuarieel Genootschap gepubliceerde Prognosetafel AG2016, startkolom 2017 (2015:
Prognosetafel AG2014, startkolom 2016). Deze tafel is gecorrigeerd voor het verschil tussen de gehele Nederlandse
bevolking en de gewezen deelnemerspopulatie van het pensioenfonds door gebruik te maken van de
ervaringssterftetabel "Mercer Hoog".

Partnerschap
Alle gewezen deelnemers jonger dan 65 jaar worden geacht gehuwd te zijn. In de overige gevallen wordt uitgegaan van
de feitelijke burgerlijke staat.

Leeftijdsverschil man-vrouw
De partner van de mannelijke gewezen deelnemer wordt drie jaar jonger verondersteld. De partner van de vrouwelijke
gewezen deelnemer wordt drie jaar ouder verondersteld.

Voorziening voor uitgesteld wezenpensioen
De voorziening voor uitgesteld wezenpensioen is gelijk aan 5% van de voorziening voor uitgesteld nabestaanden-
pensioen voor de slapers.

Voorziening voor toekomstige pensioenopbouw arbeidsongeschikten
De contante waarde van de vrijgestelde pensioenopbouw is voor 100% opgenomen in de voorziening pensioen-
verplichtingen.

Voorziening voor uitvoeringskosten
De voorziening voor uitvoeringskosten is opgebouwd uit 2% van de netto voorziening pensioenverplichtingen tezamen
met een vanaf 2013 opgenomen additionele kostenvoorziening. 

Leeftijdsbepaling
De leeftijdsbepaling geschiedt in maanden nauwkeurig.

Voorzieningen voor risico deelnemers

De waardering van de voorzieningen voor risico van deelnemers wordt bepaald door de waardering van de tegenover
deze voorzieningen aangehouden beleggingen.
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Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn
toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen.
Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden en overlopende passiva worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Na de
eerste verwerking worden schulden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs (gelijk aan de nominale waarde indien
geen sprake is van transactiekosten).

Dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds wordt berekend door op balansdatum het balanstotaal minus de
kortlopende en langlopende schulden te delen op het totaal van de technische voorzieningen voor risico pensioenfonds
en voorzieningen voor risico deelnemers, zoals opgenomen in de balans. 
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden en is daarmee
minder afhankelijk van dagkoersen dan de actuele dekkingsgraad. Onder het FTK is de beleidsdekkingsgraad leidend
voor alle beleidsmaatregelen. 
In de reële dekkingsgraad wordt de verwachte stijging van de prijzen meegenomen als pensioenverplichting. Een reële
dekkingsgraad van 100% wil zeggen dat het pensioenfonds theoretisch voldoende vermogen heeft om aan de
pensioenverplichtingen te voldoen én om de pensioenen volledig te verhogen met de verwachte stijging van de prijzen.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. De in de staat van baten en
lasten opgenomen posten zijn in belangrijke mate gerelateerd aan de in de balans gehanteerde waarderingsgrondslagen
voor beleggingen en de voorzieningen pensioenverplichtingen. Zowel gerealiseerde als ongerealiseerde resultaten
worden rechtstreeks verantwoord in het resultaat.

Premiebijdragen voor risico pensioenfonds (van werkg ever en werknemers)

Onder premiebijdragen van werkgever en werknemers wordt verstaan de aan hen in rekening gebrachte c.q. te brengen
bedragen voor de in het verslagjaar verzekerde pensioenen. Premies zijn toegerekend aan de periode waarop ze
betrekking hebben. Vanaf 1 januari 2014 is er geen actieve pensioenopbouw meer. Er zijn geen actieve deelnemers meer
en er wordt geen premie meer door de sponsor afgedragen. 

Premiebijdragen voor risico deelnemers

Premiebijdragen voor risico deelnemers betreffen in het verslagjaar ontvangen bijdragen van werkgever en deelnemers in
het kader van de beschikbare premieregeling.

Beleggingsresultaten voor risico pensioenfonds en r isico deelnemers

De beleggingsresultaten voor risico pensioenfonds en risico deelnemers worden op dezelfde wijze vastgesteld. 
(In)directe beleggingsresultaten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
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Indirecte beleggingsopbrengsten

Onder de indirecte beleggingsopbrengsten worden verstaan de gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen
en valutaresultaten. In de jaarrekening wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en ongerealiseerde
waardeveranderingen van beleggingen. Alle waardeveranderingen van beleggingen, inclusief valutakoersverschillen,
worden als indirecte beleggingsopbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen. Aankoopkosten zijn verwerkt in
de reële waarde van de beleggingen. Verkoopkosten worden verantwoord als onderdeel van de gerealiseerde
herwaarderingen.

Directe beleggingsopbrengsten

Onder de directe beleggingsopbrengsten worden verstaan rentebaten en -lasten, dividenden, huuropbrengsten en
soortgelijke opbrengsten. Dividend wordt verantwoord op het moment van betaalbaarstelling. 

Kosten van vermogensbeheer

Onder kosten van vermogensbeheer worden de externe en de daaraan toegerekende interne kosten verstaan. 

Verrekening van kosten

Met de directe en indirecte beleggingsopbrengsten zijn verrekend de aan de opbrengsten gerelateerde transactiekosten,
provisies, valutaverschillen, e.d.

Pensioenuitkeringen

De pensioenuitkeringen betreffen de aan gewezen deelnemers uitgekeerde bedragen inclusief afkopen. De
pensioenuitkeringen zijn berekend op actuariële grondslagen en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben. 

Pensioenuitvoeringskosten

De pensioenuitvoeringskosten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 

Mutatie technische voorzieningen voor risico pensio enfonds

De mutatie technische voorzieningen voor risico pensioenfonds betreft de wijzigingen in de waarde van de technische
voorzieningen voor risico pensioenfonds, onder meer door:

Pensioenopbouw

De pensioenopbouw is de contante waarde van de pensioenaanspraken die toegekend zijn in het boekjaar. Vanaf 
1 januari 2014 is er geen actieve pensioenopbouw meer.

Rentetoevoeging

De pensioenverplichtingen worden contant gemaakt tegen de nominale marktrente op basis van de door DNB
gepubliceerde rentetermijnstructuur. De voorziening pensioenverplichtingen is in het boekjaar opgerent met -0,060% 
(2015: 0,159%). Dit is de éénjaarsrente uit de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur per 31 december 2015.

Ontrekkingen voor pensioenuitkeringen

Verwachte toekomstige pensioenuitkeringen worden vooraf actuarieel berekend en opgenomen in de technische
voorzieningen. De onder dit hoofd opgenomen afname van de voorzieningen betreft het bedrag dat vrijkomt ten behoeve
van de financiering van de pensioenen in de verslagperiode.

Ontrekkingen voor uitvoeringskosten

In de voorziening pensioenverplichtingen is een voorziening opgenomen ter dekking van toekomstige excasso- en
uitvoeringskosten. Een deel van deze voorziening valt vrij door het doen van uitkeringen en door het maken van kosten in
het boekjaar.
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Saldo overdrachten van rechten

Hieronder zijn opgenomen de aan het verslagjaar toe te rekenen overdrachtswaarde van de overgenomen respectievelijk
overgedragen pensioenaanspraken met betrekking tot de actuariële waarde.

Wijziging DNB rentetermijnstructuur

Jaarlijks wordt per 31 december de actuele waarde van de technische voorzieningen herrekend door toepassing van de
actuele rentetermijnstructuur. Het effect van de verandering van de rentetermijnstructuur wordt hieronder verantwoord.

Wijziging actuariële grondslagen

Hieronder is opgenomen de overgang in het boekjaar op de grondslag voor overlevingskansen gebaseerd op de
Prognosetafel AG2016 zoals gepubliceerd door het Koninklijk Actuarieel Genootschap.

Mutatie voorzieningen voor risico deelnemers

De mutatie voorzieningen voor risico van deelnemers wordt bepaald door de mutatie in de waardering van de tegenover
deze voorzieningen aangehouden beleggingen.

Mutatie herverzekeringsdeel technische voorzieninge n

De mutatie herverzekeringsdeel technische voorzieningen betreft de wijzigingen in de waarde van het herverzekerings-
deel technische voorzieningen.

Saldo waardeoverdrachten voor risico pensioenfonds e n risico deelnemers

De post saldo waardeoverdrachten bevat het saldo van bedragen uit hoofde van overgenomen dan wel overgedragen
pensioenverplichtingen.

Herverzekeringen

Uitgaande herverzekeringspremies worden verantwoord in de periode waarop de herverzekering betrekking heeft. 
Vorderingen uit herverzekeringscontracten op risicobasis worden verantwoord op het moment dat de verzekerde
gebeurtenis zich voordoet. Bij de waardering worden de herverzekerde uitkeringen contant gemaakt tegen de
rentetermijnstructuur, onder toepassing van de actuariële grondslagen van het pensioenfonds.
Het pensioenfonds had tot en met 2013 een risicoherverzekeringscontract met Zwitserleven voor de overlijdens- en
arbeidsongeschiktheidsrisico's. Het betrof een combinatie van een stop-loss contract met daarboven een volledige
herverzekering. Het stop-loss contract kende een eigen behoud van 150% van de normale risicoherverzekeringspremie 
(tot de vastgestelde grenzen van het risicokapitaal). Het contract met Zwitserleven is in 2013 door het pensioenfonds
opgezegd. Op het contract was onder bepaalde voorwaarden een winstdelingsregeling van toepassing.

Overige baten en lasten

De overige baten en lasten worden opgenomen voor de aan het verslagjaar toe te rekenen bedragen.

GRONDSLAGEN KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld overeenkomstig de directe methode. Alle ontvangsten en uitgaven worden hierbij als
zodanig gepresenteerd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kasstromen uit pensioen- en beleggingsactiviteiten.

___________________________________________________________________________________________________________
Stichting Pensioenfonds Atos

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
79



5                TOELICHTING OP DE BALANS

(x € 1.000)

ACTIVA

1. Beleggingen voor risico pensioenfonds

Verloopoverzicht per beleggingscategorie
Participaties
in vastgoed-
beleggings-
instellingen Aandelen

Vastrentende
waarden Derivaten

Overige
beleggingen Totaal

Stand per 1 januari 2016 22.197 585.288 1.540.536 41.825 26.611 2.216.457
Aankopen 7.303 336.322 1.132.369 12.053 26.515 1.514.562
Verkopen -7.137 -381.943 -1.093.539 -17.996 -20.519 -1.521.134
Overige mutaties - - -2.687 -131 69.609 66.791
Waardemutaties 977 39.774 50.919 -18.161 2.255 75.764

Stand per 31 december 2016 23.340 579.441 1.627.598 17.590 104.471 2.352.440

Bij: Derivaten met een negatieve waarde 289.489

2.641.929

Participaties
in vastgoed-
beleggings-
instellingen Aandelen

Vastrentende
waarden Derivaten

Overige
beleggingen Totaal

Stand per 1 januari 2015 18.544 526.061 1.520.759 100.609 48.307 2.214.280
Aankopen 11.544 245.214 893.750 11.898 11.862 1.174.268
Verkopen -9.456 -212.882 -887.387 -1.491 -6.451 -1.117.667
Overige mutaties - - -4.813 -1.365 -25.505 -31.683
Waardemutaties 1.565 26.895 18.227 -67.826 -1.602 -22.741

Stand per 31 december 2015 22.197 585.288 1.540.536 41.825 26.611 2.216.457

Bij: Derivaten met een negatieve waarde 211.586

2.428.043

Overige mutaties zijn mutaties die niet het gevolg zijn van aankopen, verkopen en waardemutaties en wel betrekking
hebben op mutaties in beleggingsdebiteuren, -crediteuren en -liquide middelen beheerd door de vermogensbeheerder.
Dit betreffen bijvoorbeeld te vorderen dividend(-belasting), nog af te wikkelen transacties en lopende interest.

Derivaten en collateral met een negatieve waarde zijn verantwoord onder de overige schulden en overlopende passiva.
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De beleggingen zijn als volgt op de balans verantwoord: 

        31-12-2016  31-12-2015 

           
-onder beleggingen voor risico pensioenfonds        2.641.929  2.428.043 

-onder overige schulden en overlopende passiva (derivaten)        -289.489  -211.586 

Subtotaal        2.352.440  2.216.457 

-onder overige schulden en overlopende passiva (collateral)        -122.725  -96.812 

           
        2.229.715  2.119.645 

 
Onderpand (collateral) met betrekking tot derivaten

Het pensioenfonds belegt in derivaten. Afhankelijk van de waarde van de derivaten ontvangt of verstrekt het
pensioenfonds onderpand (collateral). Bij een positieve waarde van de derivaten ontvangt het pensioenfonds onderpand,
bij een negatieve waarde verstrekt het pensioenfonds onderpand.

Het pensioenfonds heeft ultimo 2016 € 122,7 miljoen (2015: € 99,5 miljoen) aan onderpand ontvangen in de vorm van
liquiditeiten als gevolg van positieve waardeontwikkeling van de derivaten. Het ontvangen onderpand staat niet ter vrije
beschikking.
Het pensioenfonds heeft ultimo 2016 € 99,3 miljoen (2015: € 63,8 miljoen) aan onderpand verstrekt in de vorm van
liquiditeiten (€ 2,4 miljoen) en (staats)obligaties (€ 96,9 miljoen) als gevolg van negatieve waardeontwikkeling van de
derivaten. De verstrekte (staats)obligaties zijn verantwoord onder de vastrentende waarden.

Securities lending

Het pensioenfonds stelt een deel van de aandelen- en obligatiebeleggingen beschikbaar voor het in bruikleen geven van
effecten. Het pensioenfonds behoudt het economisch eigendom en de in bruikleen gegeven effecten zijn derhalve
opgenomen op de balans onder de betreffende categorie. 

Reële waarde

Afgezien van de beleggingsvorderingen en -schulden zijn de beleggingen van het pensioenfonds gewaardeerd tegen
reële waarde per balansdatum. Het is over het algemeen mogelijk en gebruikelijk om de reële waarde binnen een
aanvaardbare bandbreedte van schattingen vast te stellen. De boekwaarde van alle activa en de financiële verplichtingen
op balansdatum benadert de reële waarde.

Voor de meerderheid van de beleggingen van het pensioenfonds kan gebruik worden gemaakt van marktnoteringen.
Echter, bepaalde beleggingen zijn gewaardeerd door middel van gebruikmaking van waarderingsmodellen en 
-technieken, inclusief verwijzing naar de huidige reële waarde van vergelijkbare instrumenten:

� Beleggingen met genoteerde marktprijzen worden verhandeld aan een effectenbeurs of betreffen liquide middelen.
Hieronder vallen aandelen, obligaties, onderpanden en banktegoeden.

� Onafhankelijke taxaties worden toegepast voor de waardering van onroerend goed in bezit van het pensioenfonds.
Alle vastgoedobjecten worden jaarlijks getaxeerd door externe taxateurs waarvan de onafhankelijkheid ten opzichte
van de waardering onbetwist is. De juistheid en volledigheid van de gebruikte informatie voor de taxatie wordt
gecontroleerd.

� De netto contante waarde methode wordt bepaald door de te ontvangen kasstromen contant te maken op basis van
de geldende marktrente. In de waardering is rekening gehouden met het oninbaarheidsrisico.

� Andere methode: marktwaardebepaling niet gebaseerd op marktdata, maar gebaseerd op aannames en schattingen
die de prijs significant beïnvloeden. Hieronder vallen de equity linked swaptions en inflations swaps, swaptions,
options OTC en de deelnemingen.

Het pensioenfonds belegt zelf in beleggingsfondsen, maar met het oog op de transparantie inzake de beleggingen is de
informatie in deze toelichting gebaseerd op de beleggingen in de portefeuilles van deze beleggingsfondsen (“look-
through”).
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Gehanteerde waarderingsystematiek op basis van Rich tlijn 290

Genoteerde
marktprijzen

Onafhankelijke
taxaties

NCW-
berekeningen

Andere
methode(n) Totaal

Per 31 december 2016

Participaties in vastgoed-
beleggingsinstellingen 23.340 - - - 23.340
Aandelen 579.441 - - - 579.441
Vastrentende waarden 1.627.598 - - - 1.627.598
Derivaten 361 - 17.229 - 17.590
Overige beleggingen 104.471 - - - 104.471

Totaal 2.335.211 - 17.229 - 2.352.440

Genoteerde
marktprijzen

Onafhankelijke
taxaties

NCW-
berekeningen

Andere
methode(n) Totaal

Per 31 december 2015

Participaties in vastgoed-
beleggingsinstellingen 22.197 - - - 22.197
Aandelen 585.288 - - - 585.288
Vastrentende waarden 1.062.208 - 448.621 29.707 1.540.536
Derivaten 174 - 41.651 - 41.825
Overige beleggingen 26.611 - - - 26.611

Totaal 1.696.478 - 490.272 29.707 2.216.457

In 2016 is voor de waardering van vastrentende waarden volledig gebruik gemaakt van marktnoteringen. In 2015 is deels
hiervoor gebruik gemaakt van NCW-berekeningen en andere methoden.

Participaties in vastgoedbeleggingsinstellingen

De vastgoedbeleggingen ultimo 2016 en 2015 bestaan volledig uit participaties in beursgenoteerde beleggingsfondsen in
vastgoedmaatschappijen.

Per balansdatum zijn geen vastgoedbeleggingen uitgeleend.

Aandelen

De aandelen ultimo 2016 en 2015 bestaan volledig uit beursgenoteerde aandelen.

Ultimo 2016 is een bedrag van € 85,0 miljoen (2015: € 119,8 miljoen) aan aandelen uitgeleend (securities lending). Voor
het risico van niet-teruglevering zijn zekerheden in aandelen ontvangen tot een bedrag van € 30,1 miljoen (2015: € 541,9
miljoen) en zekerheden in obligaties tot een bedrag van € 210,0 miljoen (2015: € 49,9 miljoen).

Per balansdatum heeft het pensioenfonds een positie van € 60,5 (2015: € 93,8 miljoen) in aandelen Atos SE (de
moedermaatschappij van Atos in Nederland). Deze positie is het gevolg van de overeenkomst met Atos in Nederland bij
de sluiting van het pensioenfonds. Atos betaalde in februari 2014 het overeengekomen bedrag (€ 113,2 miljoen) in
aandelen Atos SE (3 vrijwel gelijke tranches met een lock up van 1, 2 en 3 jaar). De aandelen Atos SE met een lock up
van 1 jaar zijn in 2015 en van 2 jaar in 2016 verkocht. De overige aandelen Atos SE zijn volledig gehedged, zodat er geen
financieel risico over wordt gelopen. 
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Vastrentende waarden

De vastrentende waarden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

31-12-2016

In %

31-12-2015

In %

Specificatie naar soort:

Staatsobligaties 854.254 52,5 1.053.412 68,4
Bedrijfsobligaties 637.817 39,2 456.314 29,6
Hypotheken 5.990 0,4 14.115 0,9
Inflation linked bonds 106.139 6,5 8.265 0,5
Kortlopende vorderingen op banken 23.398 1,4 8.430 0,6

1.627.598 100,0 1.540.536 100,0

De vastrentende waarden ultimo 2016 en 2015 bestaan volledig uit genoteerde vastrentende waarden. De vergelijkende
cijfers 2015 zijn anders gepresenteerd dan in de jaarrekening 2015. Dit is gebeurd voor een verbeterd inzicht.

Ultimo 2016 is een bedrag van € 155,0 miljoen (2015: € 447,0 miljoen) aan obligaties uitgeleend (securities lending). Voor
het risico van niet-teruglevering zijn zekerheden in aandelen ontvangen tot een bedrag van € 30,1 miljoen (2015: € 541,9
miljoen) en zekerheden in obligaties tot een bedrag van € 210,0 miljoen (2015: € 49,9 miljoen).

Derivaten

31-12-2016 31-12-2015

Specificatie naar soort:

Rentederivaten (renteswaps) 44.598 52.528
Aandelenderivaten (index opties) 361 174
Aandelenderivaten (total return swaps) -22.339 -13.743
Valutaderivaten (valutatermijncontracten) -5.030 2.866

17.590 41.825

De vergelijkende cijfers 2015 zijn voor wat betreft de total return swaps anders gepresenteerd (aandelenderivaten) dan in
de jaarrekening 2015 (overige derivaten). Dit is gebeurd voor een verbeterd inzicht. 

Voor de uitvoering van het beleggingsbeleid wordt gebruikgemaakt van financiële derivaten. Als hoofdregel geldt dat
derivaten uitsluitend worden gebruikt voor zover dit passend is binnen het algemene beleggingsbeleid. De
portefeuillestructuur en het risicoprofiel, berekend inclusief de economische effecten van derivaten, dienen zich binnen de
door het bestuur vastgestelde grenzen (limieten) te bevinden. 
Het pensioenfonds gebruikt derivaten voornamelijk om het valutarisico en het renterisico af te dekken. Eén van de
belangrijkste risico's bij derivaten is het kredietrisico. Dit is het risico dat tegenpartijen niet aan hun betalingsverplichtingen
kunnen voldoen. Dit risico wordt beperkt door alleen transacties aan te gaan met te goeder naam en faam bekend
staande partijen. Bovendien geldt dat zoveel mogelijk wordt gewerkt met onderpand.
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Gebruik wordt gemaakt van onder meer de volgende instrumenten:

� Renteswaps: dit betreft met individuele banken afgesloten contracten waarbij de verplichting wordt aangegaan tot het
uitwisselen van rentebetalingen over een nominale hoofdsom. Door middel van swaps kan het pensioenfonds de
rentegevoeligheid van de portefeuille beïnvloeden.

� Index opties: deze opties geven de koper het recht de onderliggende index te kopen (call) of te verkopen (put) tegen
een afgesproken prijs en voor een afgesproken datum. Door middel van index opties kunnen prijsrisico's worden
afgedekt. 

� Total return swaps: in een total return swap garandeert de ene partij de andere partij alle opbrengsten van een
bepaalde asset en ontvangt hiervoor vaste afgesproken betalingen, zoals rente en dividend. De total return swaps
betreft de eerder vermelde hedge van de aandelen Atos SE.

� Valutatermijncontracten: dit zijn met individuele banken afgesloten contracten waarbij de verplichting wordt
aangegaan tot het verkopen van een valuta en de aankoop van een andere valuta, tegen een vooraf vastgestelde prijs
en op een vooraf vastgestelde datum. Door middel van valutatermijncontracten worden valutarisico's afgedekt.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de derivatenposities per 31 december 2016:

Type contract
Contract-
omvang Activa Passiva

Rentederivaten (renteswaps) 1.841.350 305.696 261.098
Aandelenderivaten (index opties) 61 498 137
Aandelenderivaten (total return swaps) 42.248 - 22.339
Valutaderivaten EUR/GBP 31.451 1 31
Valutaderivaten EUR/USD 461.578 682 5.782
Valutaderivaten overig 26.413 202 102

307.079 289.489

Onderstaande tabel geeft inzicht in de derivatenposities per 31 december 2015:

Type contract
Contract-
omvang Activa Passiva

Rentederivaten (renteswaps) 1.854.785 248.688 196.160
Aandelenderivaten (index opties) 301 609 435
Aandelenderivaten (total return swaps) 82.376 - 13.743
Valutaderivaten EUR/GBP 37.769 1.607 -
Valutaderivaten EUR/USD 291.588 2.143 1.222
Valutaderivaten overig 24.519 364 26

253.411 211.586

Derivaten met een negatieve waarde zijn verantwoord onder de overige schulden en overlopende passiva.

De derivaten zijn als volgt op de balans verantwoord: 

        31-12-2016  31-12-2015 

           
-onder beleggingen voor risico pensioenfonds        307.079  253.411 

-onder overige schulden en overlopende passiva        -289.489  -211.586 

                   17.590  41.825 
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Overige beleggingen

De overige beleggingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

31-12-2016 31-12-2015

Specificatie naar soort:

Cash collateral 2.449 507
Commodities 18.121 9.871
Liquide middelen 182.435 16.099
Beleggingsdebiteuren: Nog af te wikkelen transacties 31 8
Beleggingsdebiteuren: Dividend 126 136
Beleggingsdebiteuren: Overige 2.901 -1
Beleggingscrediteuren: Nog af te wikkelen transacties -101.592 -9

104.471 26.611

Collateral met een negatieve waarde is verantwoord onder de overige schulden en overlopende passiva.

Het collateral is als volgt op de balans verantwoord: 

        31-12-2016  31-12-2015 

           
-onder beleggingen voor risico pensioenfonds        2.449  507 

-onder overige schulden en overlopende passiva        -122.725  -96.812 

                   -120.276  -96.305 

 
2. Beleggingen voor risico deelnemers

2016 2015

Stand per 1 januari 359.300 367.599
Premie en stortingen 681 1.249
Uitkeringen en onttrekkingen -18.891 -20.828
Beleggingsresultaten voor risico deelnemers 9.513 11.280

Stand per 31 december 350.603 359.300

De beleggingen voor risico deelnemers kunnen als volgt worden gespecificeerd:

31-12-2016 31-12-2015

Aandelenfonds 93.424 100.700
Obligatiefonds 155.039 159.076
Liquiditeitenfonds 104.027 101.000
Beleggingsdebiteuren en -crediteuren -1.887 -1.476

350.603 359.300
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3. Herverzekeringsdeel technische voorzieningen

2016 2015

Verloopoverzicht herverzekeringsdeel technische voorzieningen:

Stand per 1 januari 49 162
Onttrekkingen -30 -113

  
Stand per 31 december 19 49

4. Vorderingen en overlopende activa

31-12-2016 31-12-2015

Vordering op sponsor inzake premie 5 65
Verzekeringsmaatschappij - 2.922
Waardeoverdrachten voor risico pensioenfonds 44 44

49 3.031

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar.

5. Overige activa

31-12-2016 31-12-2015

Liquide middelen 5.837 14.196

Onder de liquide middelen worden opgenomen die kasmiddelen en tegoeden op bankrekeningen, die onmiddellijk
opeisbaar zijn en niet het karakter van beleggingen hebben. 
Daarnaast is onder de liquide middelen opgenomen de Escrowrekening ING-hiaat. Het totaalbedrag van het
pensioenhiaat van alle ingestroomde medewerkers is door ING beschikbaar gesteld aan het pensioenfonds. Deze heeft
het totaalbedrag ondergebracht in een depot, de Escrowrekening ING-hiaat. Het pensioenfonds zal zorg dragen voor een
overheveling van het pensioenhiaat, inclusief renteopbrengsten, vanuit het depot naar de pensioenvoorziening van de
medewerkers.

Bankrekeningen die beheerd worden door de vermogensbeheerder zijn onder de overige beleggingen opgenomen.

Het kredietrisico van banken is door de crisis meer significant naar voren gekomen. Dit risico wordt voornamelijk
gemitigeerd door het stellen van een zo hoog mogelijke rating aan de banken die gebruikt worden. Door de sectorbrede
ratingverlaging van banken kan daar niet meer AAA voor worden gehanteerd, simpel omdat er dan te weinig partijen zijn
om de vereiste transacties (m.n. swaps) mee te verrichten. Wel wordt, naast het feit dat ze minimaal A-rated zijn, er
gespreid zaken gedaan (meerdere tegenpartijen) en dat betreffen dan slechts de zeer grote, gerenommeerde banken. 
De banktegoeden worden zo laag mogelijk gehouden.
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PASSIVA

6. Stichtingskapitaal en reserves

Mutatieoverzicht eigen vermogen

Beleggings-
reserve Overige reserve

Reserve
algemene

risico's Totaal

Stand per 1 januari 2016 234.311 -138.815 81.677 177.173
Uit bestemming saldo van baten en lasten 1.816 -78.975 6.600 -70.559

Stand per 31 december 2016 236.127 -217.790 88.277 106.614

Beleggings-
reserve Overige reserve

Reserve
algemene

risico's Totaal

Stand per 1 januari 2015 131.927 47.448 77.963 257.338
Uit bestemming saldo van baten en lasten 102.384 -186.263 3.714 -80.165

Stand per 31 december 2015 234.311 -138.815 81.677 177.173

31-12-2016

In %

31-12-2015

In %

Solvabiliteit

Aanwezig vermogen (totaal activa - schulden) 2.576.508 104,3 2.488.611 107,7
Af: Technische voorzieningen voor risico
pensioenfonds én voorzieningen voor risico
deelnemers 2.469.894 100,0 2.311.438 100,0

Eigen vermogen 106.614 4,3 177.173 7,7
Af: vereist eigen vermogen 307.649 12,5 315.991 13,7

Vrij vermogen -201.035 -8,2 -138.818 -6,0

Minimaal vereist eigen vermogen 88.277 3,6 81.677 3,5

Actuele dekkingsgraad 104,3 107,7
Beleidsdekkingsgraad 100,9 108,1
Reële dekkingsgraad 84,6 89,5

Voor het bepalen van het vereist eigen vermogen (de solvabiliteitstoets) maakt het pensioenfonds gebruik van het
standaardmodel van DNB, waarbij uitgegaan wordt van het vereist vermogen in evenwichtssituatie, gebaseerd op de
strategische asset mix. Het bestuur acht het gebruik van het standaardmodel passend voor de risico's van het
pensioenfonds. De uitkomsten van de solvabiliteitstoets zijn opgenomen onder toelichting Risicobeheer en derivaten.

De actuele dekkingsgraad is als volgt berekend: (Totale activa -/- schulden) / (Technische voorzieningen voor risico
pensioenfonds +/+ voorzieningen voor risico deelnemers) * 100%. 

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De
beleidsdekkingsgraad is bepalend voor de financiële positie van het pensioenfonds.
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Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad, dan bevindt het pensioenfonds zich in een
situatie van dekkingstekort. Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad, maar wel tenminste
gelijk is aan de minimaal vereiste dekkingsgraad, dan bevindt het pensioenfonds zich in een situatie van reservetekort.

Ultimo 2016 is er sprake van een dekkings- en reservetekort.

Het verloop van de actuele dekkingsgraad kan als volgt worden gespecificeerd:

2016

%

2015

%

Dekkingsgraad per 1 januari 107,7 113,9
Uitkeringen 0,1 0,2
Beleggingsresultaat 5,1 1,5
Wijziging DNB rentetermijnstructuur -8,0 -6,5
Overige oorzaken -0,6 -1,4

Dekkingsgraad per 31 december 104,3 107,7

Onder "overige oorzaken" is in 2016 onder meer het effect van de overgang van het pensioenfonds op de Prognosetafel
AG2016 verantwoord. 
Voor de toelichting van de overige posten wordt verwezen naar de toelichting van de mutatie technische voorzieningen in
de staat van baten en lasten.

Reële dekkingsgraad

In de reële dekkingsgraad wordt de verwachte stijging van de prijzen meegenomen als pensioenverplichting. Een reële
dekkingsgraad van 100% wil zeggen dat het pensioenfonds theoretisch voldoende vermogen heeft om aan de
pensioenverplichtingen te voldoen én om de pensioenen volledig te verhogen met de verwachte stijging van de prijzen.
De reële dekkingsgraad ultimo 2016 bedraagt 84,6%.

Herstelplan

Het pensioenfonds heeft op 30 juni 2015 een herstelplan ingediend bij DNB, omdat het eigen vermogen per die datum
wel hoger was dan het minimaal vereist eigen vermogen, maar minder dan het vereist eigen vermogen dat DNB op basis
van haar risicomodellen vereiste. Bij de laatste evaluatie van het herstelplan heeft het pensioenfonds aangegeven welke
maatregelen worden ingezet om binnen 4 jaar het vereist eigen vermogen te behalen. Het pensioenfonds heeft zich ten
doel gesteld om in 2020 een beleidsdekkingsgraad van ongeveer 117,9% te hebben. Bij het opstellen van het herstelplan
en de evaluatie heeft het bestuur zich laten ondersteunen door externe adviseurs. Voor dit herstel zijn geen extra
maatregelen nodig. Het herstel kan volledig uit de rendementen en het achterwege laten van de indexatie gerealiseerd
worden.
Ultimo mei 2017 bedraagt de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds 103,0%.

7. Technische voorzieningen voor risico pensioenfon ds

Mutatieoverzicht technische voorzieningen

Voorziening
pensioen-

verplichtingen

Stand per 1 januari 2016 1.952.138
Mutatie technische voorzieningen 167.153

Stand per 31 december 2016 2.119.291
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Voorziening
pensioen-

verplichtingen

Stand per 1 januari 2015 1.856.271
Mutatie technische voorzieningen 95.867

Stand per 31 december 2015 1.952.138

Mutatie technische voorzieningen

2016 2015

Rentetoevoeging -684 3.208
Onttrekkingen voor pensioenuitkeringen -33.427 -29.914
Onttrekkingen voor uitvoeringskosten -1.160 -1.275
Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten -3.794 -7.985
Wijziging DNB rentetermijnstructuur 185.739 113.139
Wijziging actuariële grondslagen 3.287 -
Resultaat op sterfte 1.111 2.482
Resultaat op arbeidsongeschiktheid -297 -454
Pensioeninkoop uit beschikbare premieregeling 16.541 17.275
Overige resultaten -163 -609

167.153 95.867

Voor de toelichting op de verschillende posten wordt verwezen naar de toelichting in de staat van baten en lasten.

Het effect door de overgang van het pensioenfonds op de Prognosetafel AG2016 is verantwoord onder "wijziging
actuariële grondslagen". Dit heeft geleid tot een verhoging van de voorziening pensioenverplichtingen van € 3,3 miljoen. 

Specificatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds:

31-12-2016 31-12-2015

Arbeidsongeschikten 30.485 34.209
Gewezen deelnemers 1.415.601 1.333.057
Pensioentrekkenden 651.824 563.566
Schadereserve 6.684 7.014
Voorziening C&P-garantie 6.223 6.263
Voorziening Akzo-garantie 462 -
Additionele kostenvoorziening 8.012 8.029

2.119.291 1.952.138

Vanaf 1 januari 2014 is er geen actieve pensioenopbouw meer en zijn er geen actieve deelnemers meer.

Naar hun aard hebben de technische voorzieningen in het algemeen een langlopend karakter.

Korte beschrijving van de pensioenregeling en toesl agverlening

Stichting Pensioenfonds Atos voert een viertal gesloten pensioenregelingen uit. 
Twee regelingen zijn zogenoemde hybride regelingen: de Atos ML 65 (voorheen Oriflex ML) en de Atos BP 65 (voorheen
Oriflex BP) regeling alsmede de Atos ML 62,5 en de Atos BP 62,5. 
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Atos ML 65 is een middelloonregeling tot een inkomen van € 43.080 per jaar (grens per 2016, inclusief vakantiegeld en
eventueel eindejaarsuitkering) met een voorwaardelijke toeslag. Daarboven geldt een beschikbare premieregeling (Atos
BP 65). De pensioenrichtleeftijd is 65 jaar, maar het is mogelijk om eerder of later met pensioen te gaan. 
De Atos ML 62,5 en de Atos BP 62,5 regeling heeft eenzelfde opzet maar een pensioenrichtleeftijd van 62,5 jaar. 
Voorts zijn er nog twee eindloonregelingen: een met een pensioenrichtleeftijd van 65 jaar en een met een flexibele
pensioenrichtleeftijd tussen 60 en 65 jaar.

De pensioenregelingen van het pensioenfonds voorzien in een ouderdomspensioen en onder voorwaarden een
wezenpensioen. Bovendien bestaat de mogelijkheid om het overlijdensrisico voor de partner af te dekken door middel van
uitruil van ouderdomspensioen in nabestaandenpensioen. De pensioenregeling Atos BP bood de mogelijkheid om bij te
sparen om mogelijke pensioengaten te repareren, maar is nu ook gesloten. 

De pensioenregeling kende een lage franchise (het bedrag waarover je geen pensioen opbouwt in verband met de AOW)
en een relatief hoog opbouwpercentage met zo veel mogelijk pensioengevende inkomenselementen. Dit gebeurde mede
om hieruit een mogelijk nabestaandenpensioen (na pensionering) te financieren. 

Voor de toeslag (indexatie) is gekozen voor de zogenoemde D1-variant uit de Toeslagmatrix van De Nederlandsche Bank
(DNB). Deze variant houdt in dat de toeslag (indexatie) van het pensioen voorwaardelijk is. Er bestaat geen recht op
toeslag en het is niet zeker óf en in hoeverre in de toekomst toeslag plaatsvindt. Er wordt geen geld voor de toeslag
gereserveerd en er wordt geen premie betaald voor de toeslag; de toeslag wordt uit het beleggingsrendement
gefinancierd.

In de pensioenreglementen, die de verhouding tussen de gewezen deelnemers, gepensioneerden en het pensioenfonds
regelt, zijn de rechten en plichten voortvloeiend uit de oude, indertijd geldende, pensioenovereenkomst vastgelegd. 
 

8. Voorzieningen voor risico deelnemers

2016 2015

Stand per 1 januari 359.300 367.599
Premie en stortingen 681 1.249
Uitkeringen en onttrekkingen -18.891 -20.828
Beleggingsresultaten voor risico deelnemers 9.513 11.280

Stand per 31 december 350.603 359.300

9. Langlopende schulden

31-12-2016 31-12-2015

Escrowrekening ING-hiaat 1.446 1.507

Onder de liquide middelen is opgenomen de Escrowrekening ING-hiaat. Het totaalbedrag van het pensioenhiaat van alle
ingestroomde medewerkers is door ING beschikbaar gesteld aan Stichting Pensioenfonds Atos. Deze heeft het
totaalbedrag ondergebracht in een depot, de Escrowrekening ING-hiaat. Het pensioenfonds zal zorg dragen voor een
overheveling van het pensioenhiaat, inclusief renteopbrengsten, vanuit het depot naar de pensioenvoorziening van de
medewerkers. 

Het merendeel van de schuld heeft een looptijd van langer dan 5 jaar.
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10. Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2016 31-12-2015

Derivaten 289.489 211.586
Ontvangen collateral 122.725 96.812
Reservering omzetbelasting 3.907 3.471
Afdracht loonheffing en premies 809 736
Uitkeringen 187 100
Te betalen administratiekosten 54 193
Te betalen adviseurskosten 57 78
Te betalen vermogensbeheerkosten 2.894 1.522
Te betalen overige kosten 9 3
Verzekeringsmaatschappij 178 -
Waardeoverdrachten voor risico pensioenfonds 67 -
Waardeoverdrachten voor risico deelnemers 107 -

420.483 314.501

De derivaten betreffen met name renteswaps die voor de rentehedge worden gebruikt. Deze hebben door rentedalingen
een negatieve waarde (2016: € -289,5 miljoen; 2015: € -211,6 miljoen). Daarentegen waren er voor diezelfde rentehedge
ook renteswaps afgesloten die bij een rentedaling een positieve waardeontwikkeling laten zien (2016: € +307,1 miljoen;

2015: € +253,4 miljoen). Het saldo van de twee posities is in 2016 verder afgenomen (2016: € +17,6 miljoen; 2015: 
€ +41,8 miljoen).
Afhankelijk van de waarde van de derivaten ontvangt of verstrekt het pensioenfonds onderpand (collateral). Het
pensioenfonds heeft ultimo 2016 € 122,7 miljoen aan onderpand in de vorm van liquiditeiten ontvangen en voor € 2,4
miljoen aan onderpand in de vorm van liquiditeiten verstrekt. Het ontvangen onderpand dient alleen als zekerheid en
moet dus weer terugbetaalt worden indien het contract netjes wordt nagekomen en de zekerheid niet ingeroepen hoeft te
worden. Om die reden staat deze zekerheid ook als schuld op de balans.

Alle schulden hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar.

Risicobeheer en derivaten

Solvabiliteitsrisico

Het pensioenfonds wordt bij het beheer van de pensioenverplichtingen en de financiering daarvan geconfronteerd met
risico's. De belangrijkste doelstelling van het pensioenfonds is het nakomen van de pensioentoezeggingen. Voor het
realiseren van deze doelstelling wordt gestreefd naar een toereikende solvabiliteit op basis van de reële waarde van de
pensioenverplichtingen.

Het belangrijkste risico voor het pensioenfonds betreft het solvabiliteitsrisico, ofwel het risico dat het pensioenfonds niet
beschikt over voldoende vermogen ter dekking van de pensioenverplichtingen. De solvabiliteit wordt gemeten zowel op
basis van algemeen geldende normen als ook naar de specifieke normen welke door de toezichthouder worden
opgelegd. Indien de solvabiliteit van het pensioenfonds zich negatief ontwikkelt, bestaat het risico dat er geen ruimte
beschikbaar is voor een eventuele toeslag van opgebouwde pensioenrechten. In het uiterste geval kan het noodzakelijk
zijn dat het pensioenfonds verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten moet verminderen.
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31-12-2016 31-12-2015

Het tekort op FTK-grondslagen is als volgt:

Technische voorzieningen voor risico pensioenfonds én voorzieningen voor risico
deelnemers 2.469.894 2.311.438
Buffers:
S1 Renterisico 119.101 124.955
S2 Risico zakelijke waarden 154.112 156.685
S3 Valutarisico 73.974 67.007
S4 Grondstoffenrisico - 3.331
S5 Kredietrisico 92.271 97.385
S6 Verzekeringstechnisch risico 65.268 60.426
S7 Liquiditeitsrisico - -
S8 Concentratierisico - -
S9 Operationeel risico - -
S10 Actief beheerrisico 27.763 37.331
Diversificatie effect -224.840 -231.129

Totaal S (vereiste buffers) 307.649 315.991

Vereist vermogen (artikel 132 Pensioenwet) 2.777.543 2.627.429
Aanwezig vermogen (totaal activa - schulden) 2.576.508 2.488.611

Tekort -201.035 -138.818

Het pensioenfonds heeft ter afdekking van risico's derivatencontracten afgesloten. Hiermee is bij het bepalen van de
vereiste buffers rekening gehouden. Bij de berekening van de buffers past het pensioenfonds het standaardmodel van
DNB toe, waarbij uitgegaan wordt van het vereist vermogen in evenwichtssituatie, gebaseerd op de strategische asset
mix. Verondersteld wordt dat niet alle risico's zich op hetzelfde moment zullen manifesteren (diversificatie). Dit
diversificatie-effect zorgt voor een vermindering van het totaal aan vereiste buffers.

Beleid en risicobeheer

In de Pensioenwet zijn solvabiliteitsregels bepaald. De toezichthouder (DNB) geeft invulling aan deze regels, bijvoorbeeld
hoe de solvabiliteit wordt getoetst. Het pensioenfonds loopt het risico dat de solvabiliteit als onvoldoende wordt
beschouwd door DNB, wat weer tot andere risico's leidt, zoals een premieverhoging en/of een (tijdelijke) verlaging van de
kans op toeslag. 
Het pensioenfonds heeft op basis van een ALM-studie een beleidskader ontworpen, gebaseerd op de doelstellingen van
het pensioenfonds. Het beleidskader geeft de maatregelen aan als de solvabiliteit verbeterd dient te worden. Het
beleidskader is integraal opgezet (risico's worden niet afzonderlijk beoordeeld maar in relatie tot elkaar) en geeft de
ruimte (ook wel risicobudget genoemd) aan voor het beleggingsbeleid. De beleggingscommissie geeft verder uitvoering
aan het beleggingsbeleid, zoals richtlijnen en rapportagestructuren.

Het solvabiliteitsrisico wordt als één van de belangrijkste risico's gezien. Het is vooral de beweging van de marktrente die
de solvabiliteit (in de zin van de door DNB voorgeschreven beleidsdekkingsgraad) van het pensioenfonds in gevaar kan
brengen; dit wordt renterisico genoemd. De beleggingsportefeuille is gesplitst in twee delen. Een deel van de portefeuille,
de Risk Control-portefeuille (RC-portefeuille) heeft als doel de waardeontwikkeling van de pensioenverplichting voor een
bepaald percentage te volgen. Het andere deel van de portefeuille, de Return-portefeuille, heeft als doel waarde toe te
voegen aan de totale portefeuille.
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Door de opzet en inrichting van de RC-portefeuille wordt het renterisico, dat deel uitmaakt van het marktrisico, voor een 
(strategisch) deel beperkt (zie ook de paragraaf over derivaten). Omdat na 2015 de kans dat de rente zal gaan stijgen op
de wat langere termijn hoger wordt ingeschat dan de kans op een daling, was het renterisico in de portefeuille ultimo 2016
voor 20% (UFR) afgedekt. Er wordt daarmee om strategische redenen bewust een korte termijn solvabiliteitsrisico
gelopen. 
Een risico binnen de RC-portefeuille is dat de pensioenverplichting zich anders ontwikkelt dan de RC-portefeuille. Dit
risico wordt beperkt door minimaal een keer per kwartaal de actuele kasstromen te berekenen, die dan als actuele
benchmark gelden. Aan de beleggingskant wordt het risico dat de beleggingsportefeuille zich anders gedraagt dan de
verplichtingen, beperkt door deze actualisatie van de benchmark en door slechts een beperkt aantal staatsobligaties toe
te staan in de RC-portefeuille. De ontwikkeling van de verplichtingen en de RC-portefeuille wordt gevolgd aan de hand
van verschillende rapportages waarbij bezien wordt of de strategische renteafdekking netjes werkt en wat de effecten zijn
geweest van de diverse bronnen die ex post afwijkingen kunnen veroorzaken (zoals spread-ontwikkelingen). 

De Return-portefeuille heeft als doel een extra rendement te realiseren ten opzichte van de RC-portefeuille. Het extra
rendement dient behaald te worden binnen de grenzen van het risicobudget (de tracking error) van het mandaat. De
Return-portefeuille heeft als doelstelling een totaal verwacht minimum rendement van 2,8% (na kosten) boven de yield.
Om het risico van een (te) eenzijdige visie op de markten te voorkomen is de Return-portefeuille verspreid over meer dan
één vermogensbeheerder en vijf portefeuilles.

Over de beleggingsportefeuille wordt marktrisico gelopen.

Marktrisico's (S1 - S4)

Het marktrisico omvat het renterisico, het prijs(koers)risico en het valutarisico. Marktrisico omvat de mogelijkheden voor
winst of verlies en door een verandering van marktfactoren. Marktfactoren kunnen bijvoorbeeld marktprijzen zijn van
aandelen, grondstoffen, vastgoed en private equity (prijsrisico), maar ook valutakoersen (valutarisico) of rentes 
(renterisico). 

De strategie van het pensioenfonds met betrekking tot het beleggingsrisico wordt bepaald door de
beleggingsdoelstellingen. Het marktrisico wordt op dagelijkse basis beheerst in overeenstemming met de aanwezige
beleidskaders en richtlijnen. De overallmarktposities worden periodiek gerapporteerd aan het bestuur. 

De mate waarin de beleggingsportefeuille van het pensioenfonds gevoelig is voor het prijs- en renterisico is in de
volgende alinea weergegeven, vervolgens worden de overige risico's die het pensioenfonds loopt nader toegelicht.

S1 Renterisico

Het renterisico is het risico dat de waarden van de portefeuille vastrentende waarden en de pensioenverplichtingen
wijzigen als gevolg van veranderingen in de marktrente. Dit risico bestaat doordat beleggingen en verplichtingen niet in
dezelfde mate gevoelig zijn voor rentebewegingen. Het renterisico neemt af naarmate de looptijd van de beleggingen
meer overeenkomt met de looptijd van de verplichtingen.

De rentegevoeligheid kan worden gemeten door middel van de duration. De duration is de (met de contante waarde van
de kasstromen) gewogen gemiddelde resterende looptijd in jaren. De duration geeft aan hoeveel procent bij benadering
de reële waarde verandert bij een parallelle verschuiving van de rentecurve met 1%-punt. Een hoge duration geeft een
hoge gevoeligheid voor veranderingen in de rente weer. 

Balanswaarde

31-12-2016

Duration Balanswaarde

31-12-2015

Duration

Vastrentende waarden (voor derivaten) 1.627.598 5,3 1.540.536 6,5
Vastrentende waarden (na derivaten) 1.667.166 5,0 1.595.930 6,8
Technische voorzieningen voor risico
pensioenfonds 2.119.291 19,3 1.952.138 19,3
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Op balansdatum is de duration van de beleggingen aanzienlijk korter dan de duration van de verplichtingen. Er is daarom
sprake van een zogenaamde "duration-mismatch". Dit betekent dat bij een rentestijging de waarde van de beleggingen
minder snel daalt dan de waarde van de verplichtingen (bij toepassing van de reële marktrentestructuur), waardoor de
dekkingsgraad stijgt. Bij een rentedaling zal de waarde van de beleggingen minder snel stijgen dan de waarde van de
verplichtingen, waardoor de dekkingsgraad daalt. 

Het pensioenfonds kan in het kader van het beleggingsbeleid gebruikmaken van derivaten. Derivaten worden gebruikt om
risico's af te dekken. Zoals aangegeven wordt het renterisico om strategische redenen gedeeltelijk afgedekt in de RC-
portefeuille.
Het pensioenfonds heeft de afdekking van het renterisico per het eerste kwartaal 2016 verlaagd naar 20% van de UFR-
verplichtingen. De afdekking vindt plaats met vastrentende waarden en met behulp van derivaten, de zogenoemde
interest rate swaps.

Rentegevoeligheidsanalyse: Eén procent verschuiving naar beneden of naar boven van de gemiddelde rente betekent
voor het pensioenfonds een verandering van de omvang van de berekende verplichtingen van circa 19,3% (2015: circa
19,3%).

De samenstelling van de vastrentende waarden naar looptijd is als volgt:

31-12-2016

In %

31-12-2015

In %

Resterende looptijd < 1 jaar 664.332 40,8 622.421 40,4
Resterende looptijd > 1 en < 5 jaar 274.735 16,9 38.164 2,5
Resterende looptijd > 5 jaar 688.531 42,3 879.951 57,1

1.627.598 100,0 1.540.536 100,0

S2 en S4 Prijsrisico

Het prijsrisico is het risico van waardewijzigingen door de ontwikkeling van marktprijzen, die wordt veroorzaakt door
factoren gerelateerd aan een individuele belegging, de uitgevende instelling of generieke factoren. Omdat alle
beleggingen worden gewaardeerd tegen reële waarde waarbij waardewijzigingen onmiddellijk in het saldo van baten en
lasten worden verwerkt, zijn alle wijzigingen in marktomstandigheden direct zichtbaar in het beleggingsresultaat. Getracht
wordt de effecten van dit risico op de portefeuille te beperken door de wijze waarop het beleggingsbeleid is vormgegeven,
met name door spreiding en beperking van het risicobudget.

31-12-2016

In %

31-12-2015

In %

Specificatie participaties in
vastgoedbeleggingsinstellingen naar aard:

Kantoren 1.204 5,2 1.070 4,8
Winkels 1.805 7,7 1.604 7,2
Woningen 385 1,6 342 1,6
Participaties in vastgoedmaatschappijen 19.946 85,5 19.181 86,4

23.340 100,0 22.197 100,0
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31-12-2016

In %

31-12-2015

In %

Specificatie participaties in
vastgoedbeleggingsinstellingen naar regio:

Europa (Euro-zone) 3.556 15,2 3.984 17,9
Europa (niet Euro-zone) 231 1,0 510 2,3
Azië - - 5.418 24,4
Noord-Amerika 13.345 57,2 12.285 55,4
Oceanië 6.040 25,9 - -
Overige 168 0,7 - -

23.340 100,0 22.197 100,0

31-12-2016

In %

31-12-2015

In %

Specificatie aandelen naar sector:

Financiële instellingen (w.o. banken en
verzekeraars) 117.575 20,3 100.440 17,2
Nijverheid en industrie 58.846 10,0 38.634 6,5
Handel 167.960 29,0 129.959 22,2
Communicatie diensten 51.257 8,9 35.698 6,1
Energie 28.162 4,9 34.796 6,0
Nutsbedrijven 12.293 2,1 16.192 2,8
Grondstoffen 27.153 4,7 20.824 3,6
Technologie 109.739 18,9 153.518 26,2
Gezondheidszorg 877 0,2 46.866 8,0
Overige 5.579 1,0 8.361 1,4

579.441 100,0 585.288 100,0

31-12-2016

In %

31-12-2015

In %

Specificatie aandelen naar regio:

Nederland 21.558 3,7 15.567 2,7
België 3.990 0,7 6.351 1,0
Duitsland 42.683 7,4 39.753 6,8
Finland 3.644 0,6 2.293 0,4
Frankrijk 104.390 18,0 133.555 22,8
Ierland 6.231 1,1 4.554 0,8
Italië 8.748 1,5 10.918 1,9
Spanje 12.519 2,2 14.802 2,5
Overige Europa (Euro-zone) 67.410 11,6 39.772 6,8
Europa (niet Euro-zone) 30.747 5,3 41.657 7,1
Azië 65.350 11,3 57.435 9,8
Midden- en Zuid-Amerika 6.422 1,1 10.323 1,8
Noord-Amerika 129.946 22,4 135.263 23,1
Oceanië 68.897 11,9 45.272 7,7
Overige 6.906 1,2 27.773 4,8

579.441 100,0 585.288 100,0
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S3 Valutarisico

Het valutarisico is het risico dat de waarde van de vreemde valuta van het pensioenfonds (dus ten opzichte van de euro)
daalt. Dit geldt voor de beleggingen waarvan de prijs niet in euro's is. 

Het beleid van het pensioenfonds voor de middelloon- en eindloonregeling is dat deze risico's zoals eerder aangegeven
een onderdeel vormen van het uit de ALM-studie voortvloeiende risicobudget.

Het beleid van het pensioenfonds voor de beschikbare premieregeling is de risico's voor de Amerikaanse Dollar, de
Japanse Yen en het Britse Pond volledig af te dekken door het afsluiten van valutatermijncontracten. De actuele waarde
van de valutatermijncontracten is opgenomen onder derivaten. Het resultaat van de valutatermijncontracten is verwerkt
onder indirecte beleggingsopbrengsten.

De beleggingen in vreemde valuta na afdekking kunnen per categorie als volgt worden gespecificeerd:

31-12-2016 31-12-2015

Participaties in vastgoedbeleggingsinstellingen 20.850 19.221
Aandelen 377.745 358.418
Vastrentende waarden 368.235 323.309
Derivaten -409.862 -325.260
Overige beleggingen 62.947 23.917

419.915 399.605

De valutapositie voor en na afdekking door valutaderivaten is als volgt weer te geven:

Positie voor
afdekking

Valuta-
derivaten

Nettopositie na
afdekking 2016

Nettopositie na
afdekking 2015

Euro (EUR) 1.404.666 405.134 1.809.800 1.720.040
Australische Dollar (AUD) 12.371 -3.032 9.339 6.375
Canadese Dollar (CAD) 4.287 -5.159 -872 5.821
Zwitserse Frank (CHF) 16.036 -5.035 11.001 10.826
Deense Kroon (DKK) 4.472 -3.163 1.309 4.214
Brits Pond Sterling (GBP) 57.459 -26.930 30.529 28.830
Hongkongse Dollar (HKD) 24.916 -7.075 17.841 12.991
Japanse Yen (JPY) 43.151 -11.532 31.619 27.404
Noorse Kroon (NOK) 3.226 2.289 5.515 1.991
Fillipijnse Peso (PHP) - 3.068 3.068 3.233
Zweedse Kroon (SEK) 8.617 -1.888 6.729 8.170
Singaporese Dollar (SGD) 2.587 -469 2.118 2.378
US Dollar (USD) 577.607 -342.240 235.367 237.245
Zuid Afrikaanse Rand (ZAR) 2 -2.211 -2.209 490
Overige 75.348 -6.787 68.561 49.637

2.234.745 -5.030 2.229.715 2.119.645

De specificatie van de valutaposities is weergegeven inclusief de negatieve posities uit hoofde van collateral (2016: 
€ -122,7 miljoen; 2015: € -96,8 miljoen).
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S5 Kredietrisico

Het kredietrisico is het risico dat een tegenpartij niet in staat is aan zijn (betalings)verplichting te voldoen. Het risico speelt
vooral bij vastrentende waarden. Het pensioenfonds heeft zijn vermogensbeheer volledig uitbesteed. In het
uitbestedingsbeleid van het vermogensbeheer van het pensioenfonds worden de maatregelen genoemd om dit risico te
beperken c.q. uit te sluiten. De kredietwaardigheid van de tegenpartij en de spreiding over meer partijen is bijvoorbeeld
een belangrijke voorwaarde om dit risico te beperken.

31-12-2016

In %

31-12-2015

In %

Specificatie vastrentende waarden naar sector:

Nationale overheid 620.685 38,1 792.751 51,4
Banken 8.291 0,5 7.272 0,5
Obigatiebeleggingsfondsen 998.622 61,4 740.513 48,1

1.627.598 100,0 1.540.536 100,0

31-12-2016

In %

31-12-2015

In %

Specificatie vastrentende waarden naar regio:

Nederland 22.380 1,2 106.940 7,0
België 150.082 9,2 146.065 9,5
Duitsland 4.295 0,3 69.693 4,5
Frankrijk 135.904 8,4 226.429 14,7
Italië 116.705 7,2 111.313 7,2
Oostenrijk 208.018 12,8 191.123 12,4
Spanje 7.382 0,5 101.548 6,6
Overige Europa (Euro-zone) 94.757 5,8 206.650 13,4
Midden- en Zuid-Amerika 20.586 1,3 17.605 1,1
Noord-Amerika 230.617 14,2 221.923 14,4
Overige 24.926 1,5 55.100 3,6
Niet gespecificeerd: BlackRock ICS Euro Liquidity
Fund 365.833 22,5 134 -
Niet gespecificeerd: BlackRock ICS USD Liquidity
Fund 38.144 2,3 - -
Niet gespecificeerd: GMO Asset Allocation Bond
Fund III 52.474 3,2 71.017 4,6
Niet gespecificeerd: Institutional Cash Series plc 139.752 8,6 - -
Niet gespecificeerd: Overige beleggingsfondsen 15.743 1,0 14.996 1,0

1.627.598 100,0 1.540.536 100,0

"Niet gespecificeerd" betreft in 2016 met name de BlackRock ETF's, zeer liquide en breed gespreid beursgenoteerde
beleggingsfondsen.
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Ten aanzien van de kredietwaardigheid van de debiteuren van de vastrentende portefeuille kan het volgende overzicht
worden gegeven:

31-12-2016

In %

31-12-2015

In %

AAA 67.511 4,2 144.661 9,4
AA 928.253 57,0 780.868 50,7
A 363.554 22,3 283.052 18,4
BBB 183.867 11,3 237.753 15,4
Lager dan BBB 69.054 4,3 83.687 5,4
Geen rating 15.359 0,9 10.515 0,7

1.627.598 100,0 1.540.536 100,0

Kredietrisico speelt ook een grote rol bij het gebruik van derivaten. Dit risico wordt onder meer beperkt door strikte
toepassing van het uitbestedingsbeleid. Daarnaast heeft het pensioenfonds in het mandaat van de beheerder van de RC-
portefeuille voorwaarden opgenomen die de risico's bij gebruik van derivaten voldoende beperken. Een belangrijke
voorwaarde daarbij is het vereiste van collateral (onderpand) m.b.t. de openstaande positie. Het pensioenfonds heeft
ultimo 2016 € 122,7 miljoen aan onderpand ontvangen in de vorm van liquiditeiten. Het pensioenfonds heeft ultimo 2016
€ 99,3 miljoen aan onderpand verstrekt in de vorm van liquiditeiten (€ 2,4 miljoen) en (staats)obligaties (€ 96,9 miljoen).

S6 Actuariële/verzekeringstechnische risico's

De belangrijkste actuariële/verzekeringstechnische risico's zijn de risico's van langleven, overlijden en het toeslagrisico.

Langlevenrisico

Het langlevenrisico is het belangrijkste actuariële/verzekeringstechnische risico. Langlevenrisico is het risico dat
deelnemers langer blijven leven dan gemiddeld verondersteld wordt bij de bepaling van de voorziening
pensioenverplichtingen. Als gevolg hiervan volstaat de opbouw van het pensioenvermogen niet voor de uitkering van de
pensioenverplichting. Door toepassing van Prognosetafel AG2016 met adequate correcties voor ervaringssterfte 
(ervaringssterfte-tabel "Mercer Hoog") is het langlevenrisico zo goed mogelijk verdisconteerd in de waardering van de
pensioenverplichtingen.

Overlijdensrisico

Het overlijdensrisico betekent dat het pensioenfonds in geval van overlijden mogelijk een nabestaandenpensioen moet
toekennen waarvoor door het pensioenfonds geen voorzieningen zijn getroffen. Dit risico kan worden uitgedrukt in
risicokapitalen. Het overlijdensrisico is niet herverzekerd.

Toeslagrisico

Het toeslagrisico omvat het risico dat de ambitie van het bestuur om toeslagen op pensioenrechten en -aanspraken te
geven niet kan worden gerealiseerd. Uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat de toeslagverlening voorwaardelijk is.

S7 Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico is het risico dat beleggingen niet tijdig en/of niet tegen een aanvaardbare prijs kunnen worden
omgezet in liquide middelen. Hierdoor kan het pensioenfonds op korte termijn niet aan zijn verplichtingen voldoen. Waar
de overige risicocomponenten vooral de langere termijn betreffen (solvabiliteit), gaat het hierbij om de kortere termijn. Dit
risico wordt beheerst door in het strategische en tactische beleggingsbeleid voldoende ruimte aan te houden voor de
liquiditeitsposities. Er wordt eveneens rekening gehouden met de directe beleggingsopbrengsten en andere inkomsten.
De beleggingsportefeuille is heel liquide.
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S8 Concentratierisico

In het algemeen geldt dat concentratierisico kan optreden als een adequate spreiding van activa en passiva ontbreekt.
Concentratierisico’s kunnen optreden bij een concentratie van de portefeuille in regio’s, economische sectoren of
tegenpartijen. Een portefeuille van beleggingen die sterk sectorgebonden is, kan door deze sectorconcentratie een
verhoogd risico lopen. Indien aandelen in dezelfde sector worden aangehouden is sprake van een cumulatief
concentratierisico. 
Grote posten zijn aan te duiden als een vorm van concentratierisico. Om te bepalen welke posten hieronder vallen,
moeten per beleggingscategorie alle instrumenten met dezelfde debiteur worden gesommeerd. Als grote post wordt
aangemerkt elke post die meer dan 2% van het balanstotaal uitmaakt. Concentratierisico is gemeten naar concentratie
van een land of bij een tegenpartij. 

Dit betreft per 31 december 2016 de volgende posten (percentage ten opzichte van het balanstotaal ultimo 2016
respectievelijk ultimo 2015):

31-12-2016 31-12-2015

Belgische staat 149.796 145.408
Franse staat 122.430 112.157
Italiaanse staat 107.017 109.176
Nederlandse staat - 67.451
Oostenrijkse staat 207.893 190.886
Spaanse staat - 100.897
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund (Vastrentende waarden) 381.832 448.091
BlackRock Global Funds (Vastrentende waarden) 99.941 -
GMO Asset Allocation Bond Fund III (Vastrentende waarden) 129.567 95.969
GMO US Treasury Fund (Vastrentende waarden) 64.509 48.479
Institutional Cash Series plc (Vastrentende waarden) 149.628 -
GMO US Equity Allocation Fund (Aandelen) - 65.647
GMO International Intrinsic Value Fund IV (Aandelen) 134.379 97.913
GMO Emerging Markets Fund V (Aandelen) 70.661 -
Atos SE (Aandelen) 60.522 93.785

Dit betreffen weliswaar beleggingen die aan de definitie van grote post voldoen, maar die niet leiden tot een
concentratierisico waarvoor extra buffers of maatregelen nodig zijn. Het betreffen immers fondsen die zeer liquide en
breed gespreid belegd zijn, een liquiditeitenfonds en zeer degelijke staatsobligaties.
Het pensioenfonds had in 2016 een hoge concentratie van beleggingen in enkele BlackRock ETF's (€ 381,8 miljoen),
zeer liquide en breed gespreid beursgenoteerde beleggingsfondsen. Deze concentratie in drie beleggingsfondsen is
feitelijk cash gespreid in meer dan 3000 kortlopende titels. Van een materiële concentratie is daarom geen sprake. 
Hetzelfde geldt voor de positie in Atos SE aandelen (€ 60,5 miljoen). Deze positie is volledig gehedged. 
De risico's van deze concentraties werden lager ingeschat dan de risico's van verdere spreiding, die immers beleggen in
minder veilige landen zou betekenen of in landen waar de rente extreem laag was geworden. Het kredietrisico en
marktrisico van alternatieve landen werd als meer bezwaarlijk gezien dan het concentratierisico.

S9 Operationeel risico

Het operationeel risico is het risico van een onjuiste afwikkeling van transacties, fouten in de verwerking van gegevens,
het verloren gaan van informatie, fraude en dergelijke. Dergelijke risico's worden door het pensioenfonds beheerst door
het stellen van hoge kwaliteitseisen aan de organisaties die bij de uitvoering betrokken zijn op gebieden zoals interne
organisatie, procedures, processen en controles, kwaliteit geautomatiseerde systemen, enzovoorts. Deze kwaliteitseisen
worden periodiek getoetst door het bestuur.
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De beleggingsportefeuille is ondergebracht bij BlackRock (70,5% van de portefeuille), Grantham, Mayo Van Otterloo 
(GMO; 25,5% van de portefeuille) en overige vermogensbeheerders en bankrekeningen (4,0% van de portefeuille). Met
deze partijen zijn overeenkomsten en service level agreements (SLA) gesloten. De afhankelijkheid van deze partijen
wordt beheerst doordat de bewaring van de stukken uit de portefeuille is ondergebracht bij KAS BANK N.V.

De pensioenuitvoering is uitbesteed aan Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Met Syntrus Achmea Pensioenbeheer
N.V. is een uitvoeringsovereenkomst en een SLA gesloten. 

Het bestuur beoordeelt jaarlijks de kwaliteit van de uitvoering van de vermogensbeheerders, custodian en
pensioenuitvoerder door middel van performancerapportages (alleen vermogensbeheerders), SLA-rapportages en
onafhankelijk getoetste internebeheersingsrapportages (ISAE 3402-rapportages).

Aangezien hiermee sprake is van adequate beheersing van de operationele risico's worden door het pensioenfonds
hiervoor geen buffers aangehouden in de solvabiliteitstoets.

Systeemrisico

Het systeemrisico betreft het risico dat het mondiale financiële systeem (de internationale markten) niet langer naar
behoren functioneert waardoor beleggingen van het pensioenfonds niet langer verhandelbaar zijn en zelfs, al dan niet
tijdelijk, hun waarde kunnen verliezen. Net als voor andere marktpartijen, is dit risico voor het pensioenfonds niet
beheersbaar.

S10 Actief beheerrisico

Het actief beheerrisico heeft betrekking op de ruimte om bij de uitvoering van het beleggingsbeleid af te wijken van de
strategisch nageleefde portefeuille. De mate van actief beheer is bepaald aan de hand van de tracking error ten opzichte
van de voor de portefeuille vastgestelde benchmark. 

Verbonden partijen

Identiteit van verbonden partijen

Er is sprake van een relatie tussen het pensioenfonds en Atos Nederland B.V. De belangrijkste afspraken die sinds 27
november 2014 tussen de onderneming Atos en het pensioenfonds nog gelden, zijn enkele afspraken over de
samenwerking, informatie-uitwisseling en het faciliteren van diverse materiële en immateriële ondersteuning.

Transacties met bestuurders

De bestuurders ontvangen geen beloning van het pensioenfonds. Er zijn geen leningen verstrekt aan en er zijn geen
vorderingen op (voormalige) bestuurders.

Overige transacties met verbonden partijen

Per balansdatum heeft het pensioenfonds voor € 60,5 miljoen aan aandelen in Atos SE (de moedermaatschappij van
Atos in Nederland).

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichting en

Langlopende contractuele verplichtingen

Het pensioenfonds heeft per 1 januari 2017 een nieuwe uitbestedingsovereenkomst afgesloten met Syntrus Achmea
Pensioenbeheer N.V. voor een periode van 7 jaar. Deze overeenkomst eindigt per 31 december 2023. De vorige
overeenkomst liep van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2016. Het pensioenfonds heeft de mogelijkheid tot het
tussentijds opzeggen van deze overeenkomst bij een besluit tot ontbinding en heeft een lagere jaarprijs afgesproken voor
het geval het pensioenfonds een gesloten pensioenfonds zou worden. De jaarlijks te betalen vaste vergoeding bedroeg in
2016 € 0,5 miljoen (2015: € 0,5 miljoen). De totale verplichting voor de resterende looptijd is ultimo 2016 nihil (ultimo
2015: € 0,5 miljoen).

___________________________________________________________________________________________________________
Stichting Pensioenfonds Atos

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
100



Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn na de balansdatum geen gebeurtenissen geweest van dien aard dat een wezenlijk ander beeld zou ontstaan van
de financiële positie per einde 2016 dan op grond van dit verslag kan worden verkregen.

Concentratie beleggingen

Het pensioenfonds had in 2016 een hoge concentratie van beleggingen in enkele BlackRock ETF's (€ 381,8 miljoen),
zeer liquide en breed gespreid beursgenoteerde beleggingsfondsen. Deze concentratie in drie beleggingsfondsen is
feitelijk cash gespreid in meer dan 3000 kortlopende titels. Van een materiële concentratie is daarom geen sprake. In de
eerste helft van 2017 is de grootste positie zo'n € 292 miljoen in een zeer breed gespreid liquiditeitsfonds van BlackRock,
gevolgd door het Euro Short Duration fonds van BlackRock waarin € 245 miljoen is belegd. Ook dit betreft een zeer breed
gespreid fonds dat ook zeer liquide is, maar een iets langere duration heeft dan de liquiditeitsfondsen van BlackRock en
daarom ook een wat hoger rendement geeft. In beide gevallen is er geen sprake van een materiële concentratie.
Hetzelfde geldt voor de positie in Atos SE aandelen (€ 60,5 miljoen). Deze positie is volledig gehedged. In de eerste helft
van 2017 is deze positie tot nul teruggebracht.
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6                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

(x € 1.000)

11. Premiebijdragen voor risico deelnemers

2016 2015

Premiebijdragen van werknemers 61 64

De premiebijdragen van werknemers betreffen de overheveling van het pensioenhiaat, inclusief renteopbrengsten, vanuit
het depot, de Escrowrekening ING-hiaat, naar de pensioenvoorziening van de medewerkers. 

12. Beleggingsresultaten voor risico pensioenfonds

2016

Directe
beleggings-
opbrengsten

Indirecte
beleggings-
opbrengsten

Kosten van
vermogens-

beheer Totaal

Participaties in vastgoedbeleggingsinstellingen 669 977 -142 1.504
Aandelen 19.771 39.774 -1.206 58.339
Vastrentende waarden 24.814 50.919 -1.935 73.798
Derivaten -988 -18.161 - -19.149
Overige beleggingen 2.541 2.255 -104 4.692
Overige opbrengsten en lasten 79 - -1.958 -1.879

46.886 75.764 -5.345 117.305

2015

Directe
beleggings-
opbrengsten

Indirecte
beleggings-
opbrengsten

Kosten van
vermogens-

beheer Totaal

Participaties in vastgoedbeleggingsinstellingen 639 1.565 -135 2.069
Aandelen 16.932 26.895 -2.141 41.686
Vastrentende waarden 35.030 18.227 -2.494 50.763
Derivaten 590 -67.826 - -67.236
Overige beleggingen 8.353 -1.602 -59 6.692
Overige opbrengsten en lasten -2 - -1.719 -1.721

61.542 -22.741 -6.548 32.253

De kosten van vermogensbeheer omvatten de kosten die door de custodian en vermogensbeheerder(s) direct bij het
pensioenfonds in rekening zijn gebracht. De kosten voor 2016 bestaan voor € 4,1 miljoen (2015: € 5,4 miljoen) uit
beheervergoedingen en voor € 1,2 miljoen (2015: € 1,1 miljoen) uit overige vermogensbeheerkosten (o.a. kosten voor
advies, bewaarloon en beleggingsadministratie).

De transactiekosten zijn de kosten die gemaakt worden om de effectentransactie tot stand te brengen en uit te voeren.
Deze zijn onderdeel van de indirecte beleggingsopbrengsten en bedragen over 2016 € 0,7 miljoen (2015: € 1,3 miljoen).
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13. Beleggingsresultaten voor risico deelnemers

2016

Directe
beleggings-
opbrengsten

Indirecte
beleggings-
opbrengsten

Kosten van
vermogens-

beheer Totaal

Beleggingsresultaten voor risico deelnemers - 11.878 -2.365 9.513

2015

Directe
beleggings-
opbrengsten

Indirecte
beleggings-
opbrengsten

Kosten van
vermogens-

beheer Totaal

Beleggingsresultaten voor risico deelnemers - 11.338 -58 11.280

In 2016 is voor € 1,4 miljoen aan management en performance fee ingehouden over 2015 en voor € 0,7 miljoen over
2014. In 2015 is er geen management en performance fee ingehouden.

14. Overige baten

2016 2015

Overige baten overeenkomst werkgever - 100
Overige baten kostenbesparing aan- en verkopen beleggingen risico deelnemers 32 -
Vrijval reservering onvoorziene kosten IBNR - 300

32 400

15. Pensioenuitkeringen

2016 2015

Vroegpensioen 174 236
Ouderdomspensioen 28.140 24.741
Partnerpensioen 4.115 3.932
Wezenpensioen 353 362
Arbeidsongeschiktheidspensioen 486 598
Afkopen 187 52

33.455 29.921

De post afkopen betreft de afkoop van pensioenen die lager zijn dan € 465,94 (2015: € 462,88) per jaar overeenkomstig
de Pensioenwet (artikel 66).

De toeslag op de uitkeringen per 1 januari 2016 zoals vastgesteld door het bestuur bedraagt 0% (2015: 0%).

16. Pensioenuitvoeringskosten

2016 2015

Salaris- en administratiekosten 795 897
Adviseurs- en controlekosten 114 140
Overige kosten 251 238

1.160 1.275
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Honoraria onafhankelijke accountant

Onafhankelijke
accountant Overig netwerk Totaal

2016
Controle van de jaarrekening 40 - 40
Andere controlewerkzaamheden - - -
Fiscale advisering - - -
Andere niet-controle diensten - - -

40 - 40

Onafhankelijke
accountant Overig netwerk Totaal

2015
Controle van de jaarrekening 47 - 47
Andere controlewerkzaamheden - - -
Fiscale advisering - - -
Andere niet-controle diensten - - -

47 - 47

In bovenstaande opstelling is de methode gehanteerd waarbij wordt opgegeven de in het boekjaar ten laste gebrachte
totale honoraria voor onderzoek van de jaarrekening en verslagstaten en de totale honoraria voor andere
controleopdrachten, uitgevoerd door de onafhankelijke accountant. Deze werkzaamheden zijn in 2016 uitgevoerd door
Baker Tilly Berk N.V. en in 2015 door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Overeenkomstig artikel 96 van de Pensioenwet wordt vermeld dat het pensioenfonds in het boekjaar 2016 geen
dwangsommen en boetes zijn opgelegd.

Personeelsleden

Bij het pensioenfonds waren primo 2016 3 werknemers (2,6 FTE) in dienst.

Bezoldiging bestuurders

Het bestuur ontvangt geen bezoldiging van het pensioenfonds.

17. Mutatie technische voorzieningen voor risico pe nsioenfonds

2016 2015

Rentetoevoeging -684 3.208
Onttrekkingen voor pensioenuitkeringen -33.427 -29.914
Onttrekkingen voor uitvoeringskosten -1.160 -1.275
Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten -3.794 -7.985
Wijziging DNB rentetermijnstructuur 185.739 113.139
Wijziging actuariële grondslagen 3.287 -
Resultaat op sterfte 1.111 2.482
Resultaat op arbeidsongeschiktheid -297 -454
Pensioeninkoop uit beschikbare premieregeling 16.541 17.275
Overige resultaten -163 -609

167.153 95.867
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Toeslagen
Deze post bestaat uit de lasten van de in het boekjaar toegekende toeslagen uit hoofde van de voorwaardelijke
toeslagverlening. Het bestuur heeft in het boekjaar besloten per 1 januari 2016 geen toeslagen toe te kennen.
Het pensioenfonds streeft ernaar de ingegane pensioenen en de premievrije pensioenrechten (gewezen deelnemers)
jaarlijks aan te passen aan de prijsontwikkeling. De indexering heeft een voorwaardelijk karakter. Dit betekent dat geen
recht op indexering bestaat en dat het niet zeker is of en in hoeverre in de toekomst indexering kan plaatsvinden. Er wordt
voor de financiering van de indexering geen bestemmingsreserve gevormd en premie betaald. Een eventuele achterstand
in de indexering kan in principe worden ingehaald.

Rentetoevoeging
De voorziening pensioenverplichtingen is in het boekjaar opgerent met -0,060% (2015: 0,159%). Dit is de éénjaarsrente
uit de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur per 31 december 2015.

Ontrekkingen voor pensioenuitkeringen
Verwachte toekomstige pensioenuitkeringen worden vooraf actuarieel berekend en opgenomen in de voorziening
pensioenverplichtingen. De onder dit hoofd opgenomen afname van de voorziening betreft het bedrag dat vrijkomt ten
behoeve van de financiering van de uitbetaling van pensioenen van de verslagperiode.

Ontrekkingen voor uitvoeringskosten
In de voorziening pensioenverplichtingen is een voorziening opgenomen ter dekking van toekomstige excasso- en
uitvoeringskosten. Een deel van deze voorziening valt vrij door het doen van uitkeringen en door het maken van kosten in
het boekjaar.

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten
De onder dit hoofd opgenomen afname van de voorziening pensioenverplichtingen is het saldo van overgedragen
pensioenverplichtingen (uitgaande waardeoverdrachten) en overgenomen pensioenverplichtingen (inkomende
waardeoverdrachten).

Wijziging DNB rentetermijnstructuur
Het verloop van de voorziening pensioenverplichtingen is gebaseerd op de rentetermijnstructuur per 1 januari 2016.
Ultimo boekjaar vindt een omrekening plaats naar de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur per 31 december
2016. Het effect van deze omrekening is onder deze post verantwoord.  

Wijziging actuariële grondslagen
De actuariële grondslagen en/of methoden worden periodiek beoordeeld en mogelijk herzien ten behoeve van de
berekening van de actuele waarde van de pensioenverplichtingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interne en externe
actuariële deskundigheid. Dit betreft onder meer de vergelijking van veronderstellingen ten aanzien sterfte, langleven en
arbeidsongeschiktheid met werkelijke waarnemingen voor zowel de gehele bevolking als specifiek voor de populatie van
het pensioenfonds.
De vaststelling van de toereikendheid van de voorziening voor pensioenverplichtingen is een inherent onzeker proces,
waarbij gebruik wordt gemaakt van schattingen en oordelen door het bestuur van het pensioenfonds. Het effect van deze
wijzigingen wordt verantwoord in het resultaat op het moment dat de actuariële uitgangspunten worden herzien.
In 2016 is hieronder opgenomen de overgang in het boekjaar op de grondslag voor overlevingskansen gebaseerd op de
Prognosetafel AG2016 zoals gepubliceerd door het Koninklijk Actuarieel Genootschap. 

Resultaat op sterfte
Door overlijden valt het deel van de voorziening pensioenverplichtingen dat betrekking heeft op ouderdomspensioen vrij.
Door overlijden gaan echter nabestaandenpensioenen in waarvoor een toevoeging aan de voorziening
pensioenverplichtingen benodigd is. Door overlijden is in 2016 meer benodigd dan vrijvalt uit de voorziening
pensioenverplichtingen, waardoor per saldo de voorziening pensioenverplichtingen toeneemt.
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Resultaat op arbeidsongeschiktheid
Bij arbeidsongeschiktheid wordt de toekomstige pensioenopbouw voortgezet. Daarnaast kan een
arbeidsongeschiktheidspensioen toegekend worden. De ontstane schade vanuit arbeidsongeschiktheid is minder dan
verondersteld. Als gevolg hiervan is de voorziening pensioenverplichtingen afgenomen.

Pensioeninkoop uit beschikbare premieregeling
Uit de beschikbare premieregeling valt:

� bij overlijden voor pensioeninkoop een kapitaal vrij, dat wordt aangewend voor inkoop van nabestaandenpensioen;

� bij pensionering voor pensioeninkoop een kapitaal vrij, dat wordt aangewend voor inkoop van pensioen;

� bij ontslag een kapitaal vrij, dat kan worden aangewend voor inkoop van pensioen.

Overige resultaten

Een aantal oorzaken leidt tot overige resultaten:

� Vervroeging en uitstel van ingang van pensioen als gevolg van het hanteren van sekse-neutrale vervroegings- en
uitstelfactoren.

� Uitruil en omzetting van pensioensoorten (zoals bijvoorbeeld uitruil van nabestaandenpensioen in een hoger
ouderdomspensioen) als gevolg van het hanteren van sekse-neutrale vervroegings- en uitstelfactoren.

18. Mutatie voorzieningen voor risico deelnemers

2016 2015

Premie en stortingen 681 1.249
Uitkeringen en onttrekkingen -18.891 -20.828
Beleggingsresultaten voor risico deelnemers 9.513 11.280

-8.697 -8.299

19. Mutatie herverzekeringsdeel technische voorzien ingen

2016 2015

Mutatie boekjaar 30 113

20. Saldo waardeoverdrachten voor risico pensioenfo nds

2016 2015

Inkomende waardeoverdrachten -486 -153
Uitgaande waardeoverdrachten 3.732 6.399

3.246 6.246

Dit betreft de ontvangst van of betaling aan pensioenfonds of pensioenverzekeraar van respectievelijk de vorige of nieuwe
werkgever van de contante waarde van premievrije pensioenaanspraken van deelnemers die tot de ontslagdatum zijn
opgebouwd. De ontvangen koopsommen worden aangewend voor de inkoop van extra dienstjaren.
Pensioenfondsen mogen volgens de Pensioenwet geen waardeoverdrachten uitvoeren als de dekkingsgraad lager dan
100% is. 
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2016 2015

Wijziging technische voorziening inzake overdracht van rechten:
-toevoeging aan de technische voorzieningen 459 396
-onttrekking aan de technische voorzieningen -4.253 -8.381

-3.794 -7.985

2016 2015

Het resultaat op de waardeoverdrachten is als volgt:
-overgenomen pensioenverplichting 27 -60
-overgedragen pensioenverplichting 521 1.982

548 1.922

21. Saldo waardeoverdrachten voor risico deelnemers

2016 2015

Inkomende waardeoverdrachten - -339
Uitgaande waardeoverdrachten 1.143 2.504

1.143 2.165

22. Herverzekeringen

2016 2015

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen -20 -22
Winstaandeel 2009 tot en met 2013 - -3.104

-20 -3.126

Het pensioenfonds had tot en met 2013 een risicoherverzekeringscontract met Zwitserleven voor de overlijdens- en
arbeidsongeschiktheidsrisico's. Het betrof een combinatie van een stop-loss contract met daarboven een volledige
herverzekering. Het stop-loss contract kende een eigen behoud van 150% van de normale risicoherverzekeringspremie 
(tot de vastgestelde grenzen van het risicokapitaal). Het contract met Zwitserleven is in 2013 door het pensioenfonds
opgezegd. Op het contract was onder bepaalde voorwaarden een winstdelingsregeling van toepassing.

Belastingen

De activiteiten van het pensioenfonds zijn vrijgesteld van belastingheffing in het kader van de vennootschapsbelasting.

Bestemming saldo van baten en lasten

Het resultaat over 2016 is volledig gemuteerd in de reserves van het pensioenfonds. Er zijn geen statutaire bepalingen
inzake de resultaatverdeling. In de ABTN is vastgelegd dat jaarlijks, nadat de voorzieningen en reserves op een
voldoende peil zijn gebracht, het resultaat van het pensioenfonds ten gunste dan wel ten laste van de overige reserve
wordt gebracht.
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Vaststelling van de jaarrekening door het bestuur

Het bestuur van het pensioenfonds heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld in de vergadering van 29 juni 2017.

Amstelveen, 29 juni 2017 
  
Stichting Pensioenfonds Atos 
Het bestuur 
 
 
Arend van Buuren  Arno Elshout 
Voorzitter   Secretaris 
 
 
 
 
Willo Peters   Frank Winnubst 
Bestuurslid   Vicevoorzitter 
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OVERIGE GEGEVENS
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OVERIGE GEGEVENS

1                Uitvoeringsovereenkomsten

De uitvoeringsovereenkomst met de werkgever Atos Nederland B.V. is per 27 november 2014 opgezegd. De belangrijkste
afspraken die sinds 27 november 2014 tussen de onderneming Atos en het pensioenfonds nog gelden, zijn enkele
afspraken over de samenwerking, informatie-uitwisseling en het faciliteren van diverse materiële en immateriële
ondersteuning.
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2                ACTUARIËLE VERKLARING

Opdracht

Door Stichting Pensioenfonds Atos te Amstelveen is aan Buck Consultants B.V. de opdracht verleend tot het afgeven van
een actuariële verklaring als bedoeld in de Pensioenwet over het boekjaar 2016.

Onafhankelijkheid

Als waarmerkend actuaris ben ik onafhankelijk van Stichting Pensioenfonds Atos, zoals vereist conform artikel 148 van de
Pensioenwet. Ik verricht geen andere werkzaamheden voor het pensioenfonds. Dit geldt tevens voor andere actuarissen
en deskundigen die werkzaam zijn bij Buck Consultants B.V.

Gegevens

De gegevens waarop mijn onderzoek is gebaseerd, zijn verstrekt door en tot stand gekomen onder de
verantwoordelijkheid van het bestuur van het pensioenfonds.
Voor de toetsing van de technische voorzieningen en voor de beoordeling van de vermogenspositie heb ik mij gebaseerd
op de financiële gegevens die ten grondslag liggen aan de jaarrekening.

Afstemming accountant

Op basis van de door mij en de accountant gehanteerde Handreiking heeft afstemming plaatsgevonden over de
werkzaamheden en de verwachtingen bij de controle van het boekjaar. Voor de toetsing van de technische voorzieningen
en voor de beoordeling van de vermogenspositie als geheel heb ik de materialiteit bepaald op € 24.000.000. Met de
accountant ben ik overeengekomen om geconstateerde afwijkingen boven € 1.200.000 te rapporteren. Deze afspraken
zijn vastgelegd en de uitkomsten van mijn bevindingen zijn met de accountant besproken.

Ik heb voorts gebruik gemaakt van de door de accountant in het kader van de jaarrekeningcontrole onderzochte
basisgegevens. De accountant van het pensioenfonds heeft mij geïnformeerd over zijn bevindingen ten aanzien van de
betrouwbaarheid (materiële juistheid en volledigheid) van de basisgegevens en de overige uitgangspunten die voor mijn
oordeel van belang zijn.

Werkzaamheden

Ter uitvoering van de opdracht heb ik, conform mijn wettelijke verantwoordelijkheid zoals beschreven in artikel 147 van de
Pensioenwet, onderzocht of is voldaan aan de artikelen 126 tot en met 140 van de Pensioenwet.

De door het pensioenfonds verstrekte basisgegevens zijn zodanig dat ik die gegevens als uitgangspunt van de door mij
beoordeelde berekeningen heb aanvaard.

Als onderdeel van de werkzaamheden voor de opdracht heb ik onder meer onderzocht of:
    

� de technische voorzieningen, het minimaal vereist eigen vermogen en het vereist eigen vermogen toereikend zijn
vastgesteld;

� de kostendekkende premie voldoet aan de gestelde wettelijke vereisten;

� het beleggingsbeleid in overeenstemming is met de prudent-personregel.

Voorts heb ik mij een oordeel gevormd over de vermogenspositie van het pensioenfonds. Daarbij heb ik mij gebaseerd op
de tot en met balansdatum aangegane verplichtingen en de op dat moment aanwezige middelen en is mede het
financieel beleid van het pensioenfonds in aanmerking genomen.

Mijn onderzoek heb ik zodanig uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de resultaten geen
onjuistheden van materieel belang bevatten.

De beschreven werkzaamheden en de uitvoering daarvan zijn in overeenstemming met de binnen het Koninklijk
Actuarieel Genootschap geldende normen en gebruiken, en vormen naar mijn mening een deugdelijke grondslag voor
mijn oordeel.
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Oordeel

De technische voorzieningen zijn, overeenkomstig de beschreven berekeningsregels en uitgangspunten, als geheel
bezien toereikend vastgesteld.

Het eigen vermogen van het pensioenfonds is op de balansdatum lager dan het wettelijk vereist eigen vermogen, maar
niet lager dan het wettelijk minimaal vereist eigen vermogen.

Met inachtneming van het voorafgaande heb ik mij ervan overtuigd dat is voldaan aan de artikelen 126 tot en met 140 van
de Pensioenwet, met uitzondering van artikel 132 van de Pensioenwet omdat het aanwezig eigen vermogen lager is dan
het vereist eigen vermogen.

Op basis van de uitkomsten van de uitgevoerde haalbaarheidstoets concludeer ik dat er sprake is van de verwachting dat
het pensioenresultaat circa 92% bedraagt. Echter, op basis van de beleidsdekkingsgraad op de balansdatum en de
ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad zal het pensioenfonds naar verwachting op de korte termijn niet in staat zijn
om een volledige toeslag te verlenen.

De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds op balansdatum is lager dan de dekkingsgraad bij het minimaal vereist
eigen vermogen.

Mijn oordeel over de vermogenspositie van Stichting Pensioenfonds Atos is gebaseerd op de tot en met balansdatum
aangegane verplichtingen en de op dat moment aanwezige middelen. De vermogenspositie is naar mijn mening niet
voldoende, omdat het aanwezig eigen vermogen lager is dan het vereist eigen vermogen.

Rotterdam, 29 juni 2017

R. Wagenaar AAG

Verbonden aan Buck Consultants B.V.
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3                CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANK ELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van: Stichting Pensioenfonds Atos

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening  2016 van Stichting Pensioenfonds Atos te Amstelveen gecontroleerd.  

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Pensioenfonds Atos per 31 december 2016  en van het resultaat over 2016
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2016; 
2. de staat van baten en lasten over 2016; 
3. het kasstroomoverzicht; en 
4. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere

toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Pensioenfonds Atos zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland.
Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:  

� het bestuursverslag; 

� de overige gegevens; 

� bijlage verloopstaat deelnemers

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:  

� met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

� alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW vereist is.  

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
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Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige
gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betre kking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarr ekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met
Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in
continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op
basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de
bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming
haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De met governance belaste personen zijn verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de stichting. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en
geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij
tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht
dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis
van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden
en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:  

� het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg
van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat
een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

� het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als
doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit; 

� het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van
de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;  
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� het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op
basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede
twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;  

� het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en 

� het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.  

Wij communiceren met de met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de
significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen
in de interne beheersing. 

Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij
communiceren ook met de het bestuur over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid
kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Den Haag, 29 juni 2017

Baker Tilly Berk N.V.

R. Buitenhuis RA
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1                VERLOOPSTAAT DEELNEMERS

2016

Aantal Aantal

2015

Aantal Aantal

Arbeidsongeschikten

Stand vorig boekjaar 171 182

Ingang pensioen -10 -8
Overlijden -3 -
Andere oorzaken -8 -3

-21 -11

Stand einde boekjaar 150 171

Gewezen deelnemers

Stand vorig boekjaar 14.918 15.298

Ingang pensioen -245 -219
Overlijden -26 -29
Waardeoverdrachten -57 -128
Afkopen -55 -11
Andere oorzaken 12 7

-371 -380

Stand einde boekjaar 14.547 14.918

Pensioentrekkenden

Stand vorig boekjaar 1.758 1.506

Ingang pensioen 255 227
Toekenning nabestaandenpensioen 41 61
Overlijden -16 -18
Afkopen -15 -8
Andere oorzaken -12 -10

253 252

Stand einde boekjaar 2.011 1.758

16.708 16.847
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