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Met de invoering van het Nieuw Pensioenreglement 2014 (NPR 2014), dat de oude regeling (NPR 2011) hee vervangen, is per 1 januari
2014 de bruto-dekkingsgraad op 100% gebracht. APFA rapporteert over de financiële stand van zaken per einde 2014 en eind maart 2015.
APFA’s Financiële PosiƟe
APFA voert momenteel twee pensioenregelingen uit: het Nieuw Pensioenreglement 2014 (NPR 2014) en het Nieuw Pensioenreglement 2005
(NPR 2005). Zoals blijkt uit de voorlopige cijfers per ul mo 2014 bedraagt de bruto-dekkingsgraad van het NPR 2014 102,4% (eind maart
2015 103,4%) en van het NPR 2005 117,7% (per eind maart 2015 118,7%). De verbetering van de dekkingsgraad is met name te danken aan
de posi eve beleggingsresultaten in 2014 en het eerste kwartaal van 2015.
Bij een bruto-dekkingsgraad van 100% is het vermogen van het fonds voldoende om alle toekoms ge pensioenuitkeringen te doen. Conform
de we elijke richtlijnen dient een pensioenfonds extra reserves aan te houden, zodat eventuele tegenvallende resultaten opgevangen
kunnen worden. Dit laatste wordt aangeduid met de ne o-dekkingsgraad, die minimaal 100% dient te bedragen. Per ul mo 2014 bedraagt
de ne o-dekkingsgraad van het NPR 2014 95,2% (eind maart 2015 95,9%). Voor het NPR 2005 bedraagt de ne o-dekkingsgraad per ul mo
2014 109,3% (eind maart 2015 110,2%).
Herstelplan NPR 2014
Met een ne o-dekkingsgraad van 95,9% per einde maart 2015 hee het NPR 2014 nog niet de financiële buﬀer die is vereist. Om deze reden
hee het fonds een herstelplan opgesteld, waarin het beleid is omschreven dat APFA zal volgen om het NPR 2014 in de komende jaren te
herstellen. Op basis van de prognoses verwacht APFA binnen de daarvoor geldende termijn op eigen kracht te herstellen. Dit is uiteraard
a ankelijk van de ontwikkelingen op de lokale en interna onale financiële markten. Dit herstelplan is medio juni 2015 ingediend bij de
Centrale Bank van Aruba, die het plan zal toetsen. Hierna zal APFA het herstelplan NPR 2014 publiceren op de website (www.apfaruba.org).
NPR 2014
Pensioenvermogen
Voorziening pensioenverplich ng
Bruto-dekkingsgraad
Ne o-dekkingsgraad
Pensioenpremie
Ac even
Pensioengerech gden

31 maart 2015
Afl. 2.537 miljoen
Afl. 2.454 miljoen
103,4%
95,9%
16,6%
6.213
4.303

31 december 2014
Afl. 2.502 miljoen
Afl. 2.443 miljoen
102,4%
95,2%
17,7%
6.154
4.249

NPR 2005
Pensioenvermogen
Voorziening pensioenverplich ng
Bruto-dekkingsgraad
Ne o-dekkingsgraad
Pensioenpremie
Ac even
Pensioengerech gden

Afl. 11,4 miljoen
Afl. 9,6 miljoen
118,7%
110,2%
29,3%
326
18

Afl. 10,6 miljoen
Afl. 9,0 miljoen
117,7%
109,3%
28,8%
324
18

Ontwikkelingen op de financiële markten
Eind december 2014 bedroegen de totale beleggingen Afl. 2,4 miljard, waarvan 67% lokaal was belegd en 33% in het buitenland. In 2014
bedroeg het totale behaalde rendement 6,3%. Zowel de lokale beleggingen als de beleggingen in het buitenland hebben posi ef gerendeerd. Op de lokale beleggingen is een rendement van 6,0% behaald en op de beleggingen in het buitenland een rendement van 6,7%. Over
de eerste 3 maanden van dit jaar hebben de beleggingen een rendement van 2,0% opgeleverd.
Nieuw Overgangsregeling NPR 2014 Land Aruba
Eind maart 2015 hee de Minister van Financiën & Overheidsorganisa e de nieuwe overgangsregeling van het NPR 2014 overhandigd aan
de direc e van APFA. Momenteel vindt overleg plaats tussen APFA en de overheid om te komen tot een uitvoeringsovereenkomst. Wij zullen
onze deelnemers informeren zodra deze uitvoeringsovereenkomst is afgerond.

