APFA PUBLICEERT HAAR JAARCIJFERS 2012 EN RAPPORTEERT OVER HET HERSTEL VAN HET
NPR 2011
Om het herstel van het NPR 2011 te bewerkstelligen heeft APFA afspraken gemaakt met de
overheid. Deze afspraken houden in dat het herstel van het NPR 2011 volgens het 'kritieke
herstelpad' zal plaatsvinden om uiterlijk eind 2025 hersteld te zijn. Indien het herstel in een bepaald
jaar niet wordt gehaald, dan zal de overheid conform de afspraken zorgen voor de dekking van het
tekort.
Financiële positie van het fonds per eind 2012
In het jaarverslag 2012 dat APFA deze week op haar website heeft gepubliceerd, wordt een herstel
van het NPR 2011 gerapporteerd. De netto dekkingsgraad van het NPR 2011 is met +/- 5% gestegen
ten opzichte van het voorgaande jaar. Hiermee stond de netto dekkingsgraad op 31 december 2012
op 76%; dat is hoger dan het overeengekomen ‘kritieke herstelpad’. Hierdoor was er voor 2012 geen
extra storting van de overheid nodig.
De dekkingsgraad geeft aan in welke mate APFA in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.
De netto dekkingsgraad moet minstens 100% zijn. Op dit moment is er dus nog steeds sprake van een
aanzienlijke onderdekking bij het NPR 2011. Een dekkingsgraad van 76% betekent dat tegenover elke
Afl. 100 die APFA nu of in de toekomst aan pensioenen moet uitbetalen een vermogen van Afl. 76
beschikbaar is. De financiële positie van het NPR 2011 is dus nog steeds kritisch.
De netto dekkingsgraad van het NPR 2005 is per einde 2012 gestegen van 109,1% naar 109,6% en ligt
daarmee boven het minimum vereiste van 100%. NPR 2005 is een gezond fonds en beschikt over
voldoende middelen om aan haarpensioenverplichtingen te voldoen.
In 2012 bedroeg het rendement over de hele beleggingsportefeuille 6,5%. Op de lokale markt is in
2012 een rendement behaald van 5,5% en op de buitenlandse beleggingen was het behaalde
rendement in deze periode 8,7%.
Resultaten 2013 - Herstel blijft broos
In de eerste helft van 2013 is het herstel van het NPR 2011 iets achtergebleven op het kritieke
herstelpad ondanks de additionele werkgeversbijdrage van 3% die de overheid vanaf begin 2013
betaalt. Na redelijke resultaten in het eerste kwartaal van 2013, is de netto dekkingsgraad in het
tweede kwartaal van het jaar beneden het kritieke herstelpad geraakt. Een belangrijke oorzaak
hiervan zijn de ontwikkelingen op de internationale financiële markten en de hieruit volgende
tegenvallende resultaten op de buitenlandse beleggingen. Ondanks de positieve rendementen van de
wereldwijde aandelenbeurzen werd het totale rendement gedrukt door stijgende
kapitaalmarktrentes. Daarnaast werd de dekkingsgraad beïnvloed door een achterstand in de premie
ontvangsten per eind juni 2013, die in juli weer is ingehaald. Alhoewel het moeilijk in te schatten is

hoe de markt zich zal ontwikkelen in de resterende maanden van het jaar, verwacht APFA vooralsnog
dat het herstel voor dit jaar nabij het kritieke herstelpad zal liggen.
Onderstaand volgt een overzicht waarin de definitieve cijfers per eind december 2012 en de
voorlopige cijfers per eind juni 2013 worden aangegeven, uitgesplitst naar de twee
pensioenregelingen die APFA onder haar beheer heeft.
NPR 2011
Actieven
Premievrijen
Pensioengerechtigden
Pensioenvermogen (*)
Belegd vermogen
Netto dekkingsgraad
Kritieke Herstelpad
Totale pensioenpremie

Eind december 2012
6.206
279
3.586
Afl. 2.077 miljoen
Afl. 2.035 miljoen
76,0%
74,5%
33,1%

Eind juni 2013
6.185
267
3.677
Afl. 2.130 miljoen
Afl. 2.057 miljoen
74,8%
75,5%
36,1%

NPR 2005
Actieven
Premievrijen
Pensioengerechtigden
Pensioenvermogen (*)
Belegd vermogen
Netto dekkingsgraad
Totale pensioenpremie

Eind december 2012
295
5
2
Afl. 5,7 miljoen
Afl. 5,8 miljoen
109,6%
25,3%

Eind juni 2013
295
5
2
Afl. 6,8 miljoen
Afl. 6,9 miljoen
112,0%
27,8%

* Het pensioenvermogen is de totale waarde van de bezittingen (incl. beleggingen) waarover het fonds
beschikt. De pensioenverplichting is de totale waarde van alle pensioenrechten die deelnemers en
gepensioneerden hebben opgebouwd, in feite dus alles wat het pensioenfonds tot in de verre toekomst
moet uitbetalen. De waarde van de pensioenverplichting is afhankelijk van de rekenrente die het
pensioenfonds hanteert.
Beleggingen ultimo juni 2013
Per eind juni 2013 bedroegen de totale beleggingen Afl 2.019 miljoen , waarvan 68% lokaal is belegd
en 32% in het buitenland. Het beleggingsrendement over de hele beleggingsportefeuille tot eind juni
2013 bedroeg volgens de voorlopige cijfers 1,9%.
Uitgangspunt van APFA's beleggingsbeleid is dat de aan haar toevertrouwde middelen op
verantwoorde wijze worden belegd en dat het beleggingsresultaat van het fonds op lange termijn zo
hoog mogelijk is.

Uitbreiding directie
Per 1 september 2013 is de heer Erwin O. Croes, die in het afgelopen jaar APFA adviseerde, aangesteld
als Directeur Pensioenen en Financiën. De heer Croes, die een financieel-economische achtergrond
heeft, heeft ruime ervaring in accountancy, (overheids)financiën, pensioenen en herstructurering van
organisaties. Verder heeft hij gedurende zijn loopbaan diverse bestuurlijke functies bekleed.
Blijf op de hoogte
APFA streeft ernaar haar deelnemers zo goed mogelijk op de hoogte te houden over de (financiële)
stand van zaken. Daarvoor organiseert APFA ook dit jaar weer een algemene deelnemersvergadering.
Gedurende de algemene deelnemersvergadering, die eind deze maand zal plaatsvinden, zal APFA de
resultaten van het fonds presenteren aan haar deelnemers en tevens de pensioenplanner
introduceren. De pensioenplanner is een online tool die deelnemers up-to-date inzicht in hun
pensioensituatie biedt en het pensioen aan de hand van verschillende scenario’s berekent.
Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website: www.apfaruba.org

