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Stichting PC Uitvaart Deposito

BESTUURSVERSLAG

Categorie

Aandelen

Obligaties en leningen

Alternatieven

Liquiditetien

Algemeen

Sinds jaar en dag faciliteert PC Uitvaart (toekomstige) klanten die een uitvaart wensen te financieren door het aanbieden van spaar- 

en  verzekeringsmogelijkheden. Veel klanten sloten hiervoor een depositorekening bij Stichting PC Uitvaart Deposito af. 

Gaandeweg is dit spaarfonds overvleugeld door het verzekeringsbedrijf van PC Uitvaart. Zeker de laatste 10 à 15 jaar was de 

marketing sterk gericht op verzekeren in plaats van sparen voor de uitvaart. Resultaat van dit beleid was een groeiende 

verzekeringsportefeuille en een krimpend deposantenbestand. Desondanks slaagt PC Uitvaart Deposito erin om elk jaar een paar 

honderd nieuwe rekeninghouders te welkomen. Klanten zien een depositorekening namelijk als een eerlijk en transparant product 

dat helemaal past bij de toekomst.

Door het afstoten van de verzekeringstak is het depositofonds belangrijker geworden. PC Uitvaart vaart vanaf 2019 de strategische 

koers om in een vroeg stadium met klanten in contact te komen over de invulling van hun uitvaart. Een depositorekening kan als 

aanvulling op het vastleggen van uitvaartwensen worden ingezet. Een voordeel ten opzichte van verzekeren is dat er bij een 

depositorekening geen sprake is van het financieren van specifieke dienstverlening, maar dat de klant alle vrijheid behoudt bij het 

invullen van de uitvaart en dat ook door de tijd wisselende uitvaartwensen hierbij geen enkele belemmering vormen.

Resultaatontwikkeling

De staat van baten en lasten over 2019 sluit af met een nettowinst van € 1.497.000 (2018: € 601.000 verlies). Het resultaat uit 

beleggingen steeg met € 2.611.000, terwijl de algemene kosten daalden met € 40.000. Stichting PC Uitvaart Deposito beschikt zelf 

niet over eigen personeel of bedrijfsmiddelen. De algemene kosten hebben dan ook hoofzakelijk betrekking op de kosten die PC 

Uitvaart doorbelast voor de inzet van haar personeel en bedrijfsmiddelen ten behoeve van de stichting en een bijdrage aan de 

corporate marketing van PC Uitvaart.

In 2019 over saldi op depositorekeningen een (variabele) rente van 1% vergoed. Als referentie voor deze rente gold de rente die 

door banken in 2019 op vaste termijn deposito’s met een vergelijkbare looptijd werd vergoed. Naast de variabele rente die jaarlijks 

wordt vastgesteld aan de hand van marktontwikkelingen wordt over een deel van de depositorekeningen een hogere rente van 

2,5% en 4% vergoed. Deze depositorekeningen hebben afwijkende voorwaarden.

Solvabiliteit

Als gevolg van de toename van het eigen vermogen door toevoeging van het positieve resultaat over 2019 op de reserves steeg de 

solvabiliteit van 27,3% tot 32,2%. Dit vermogen geldt als buffer voor het nakomen van verplichtingen jegens de rekeninghouders op 

korte en lange termijn.

Beleggingen

De normatieve middelen verdeling is onveranderd in 2019:

Strategische verdeling Tactische ondergrens Tactische bovengrens
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Stichting PC Uitvaart Deposito

Amsterdam, 25 maart 2020

J.G.H. Helthuis J.W. van Holst

Het rendement uit beleggingen was 11% in 2019 (2018: -0.4%)

Risicoparagraaf

Het voornaamste risico voor de organisatie is de potentiele mismatch tussen de ingaande en uitgaand kasstromen. Dit risico wordt 

gemitigeerd door periodiek een zogenaamde Asset Liability Management analyse uit te voeren en op basis van deze het 

beleggingsbeleid in te richten. Hierdoor wordt een optimale afstemming tussen de kasstromen bereikt.

Daarnaast brengt het uitzetten van middelen tegenpartijrisico met zich mee. Dit risico wordt gemitigeerd door in kredietwaardige 

tegenpartijen te beleggen.

Coronavirus

Het coronavirus heeft in maart 2020 geresulteerd in verregaande maatregelen door overheden die tot gevolg hebben dat grote 

delen van de (inter)nationale economie gedeeltelijk of geheel tot stilstand zijn gekomen. Dit heeft een forse daling van beurzen tot 

gevolg gehad. Omdat 56% van de financiële vaste activa van Stichting PC Uitvaart Deposito uit beleggingen bestaat, is het effect op 

de waarde hiervan substantieel. Het beleggingbeleid van Stichting PC Uitvaart Deposito is echter gericht op de lange termijn.  Het 

organisatorisch effect zal beperkt zijn doordat de benodigde processen eenvoudig en beperkt zijn. Op dit moment bestaat geen 

twijfel over de continuïteit.

Toekomstparagraaf

Wij streven naar continuïteit van het fonds door bij voortduring te werken aan nieuwe aanwas van deposanten. Alle operationele 

werkzaamheden zijn uitbesteed aan PC Uitvaart B.V. waardoor de continuïteit van dienstverlening zo goed mogelijk gewaarborgd 

is. Onze solvabiliteit en liquiditeit zijn ruim voldoende.

Productontwikkeling

In 2019 zijn drie nieuwe producten geïntroduceerd. Deze producten kunnen op eenvoudige wijze worden afgesloten via de website 

van PC Uitvaart: 

▪ PC AfscheidSparen BASIS (starten met een klein bedrag)

▪ PC AfscheidSparen DOEL (makkelijk & doelgericht)

▪ PC AfscheidSparen HOOG (optimaal sparen)

Deposantenbestand

Het aantal deposantenrekeningen nam in 2019 per saldo af met 231 tot 5.139. 

Bestuur en governance

Een Raad van Toezicht houdt toezicht op het Bestuur van de stichting en staat het Bestuur met advies ter zijde. Leden van de Raad 

van Toezicht kunnen voor in totaal maximaal acht jaar in de Raad zitting hebben. Het Bestuur en de Raad van Toezicht vergaderen 

tenminste twee keer per jaar. Vaste onderwerpen op de agenda zijn de begroting, het jaarverslag, evaluatie en vaststelling van het 

beleggingsbeleid, risicomanagement en het vaststellen van de rentevergoeding over tegoeden van deposanten. De Raad evalueert 

jaarlijks haar eigen functioneren alsmede het functioneren van het Bestuur. In 2019 vergaderden de Raad van Toezicht en het 

Bestuur tweemaal. Daarnaast is de Raad betrokken bij het strategieontwikkeling van PC Uitvaart.

Dankwoord

Wij danken eenieder die zich in 2019 voor Stichting PC uitvaart Deposito heeft ingezet en hopen in 2020 te mogen rekenen op 

dezelfde betrokkenheid en energie bij het doorbouwen van een mooie toekomst.
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JAARREKENING 2019
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Balans per 31 december 2019

(voor resultaatverdeling)

ACTIVA

31.12.2019 31.12.2018

€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa 1. 94 0

94 0

Financiële vaste activa

Vorderingen op groepsmaatschappijen 2. 7.300 7.650

Hypothecaire lening u/g 3. 2.650 2.850

Beleggingen 4. 12.864 10.887

22.814 21.387

Latente belastingvordering

Latente belastingvordering 5. 0 27

Vlottende activa

Vorderingen

Kortlopend deel financiële vaste activa 6. 1.550 1.551

Lening 6. 200 0

Vordering op groepsmaatschappijen 368 0

Te vorderen rente 81 156

Te vorderen vennoostchapsbelasting 0 72

Overlopende activa 2 9

2.201 1.788

Liquide middelen 7.

Banktegoeden 1.035 2.089

26.144 25.291
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Balans per 31 december 2019

(voor resultaatverdeling)

PASSIVA

31.12.2019 31.12.2018

€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000

Eigen vermogen 8.

Algemene reserve 6.917 7.518

Onverdeeld resultaat 1.497 -601

8.414 6.917

Voorzieningen

Voorziening latente belastingen 9. 406 172

Langlopende schulden

Deposanten 10. 15.453 16.222

Kortlopende schulden

Deposanten 10. 1.717 1.802

Belastingen 11. 93 0

Schulden aan groepsmaatschappijen 0 152

Overige kortlopende schulden 12. 61 26

1.871 1.980

26.144 25.291
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Staat van baten en lasten over 2019

2019 2018

€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000

Baten

Opbrengsten uit beleggingen

en vorderingen 13. 658 614

Gerealiseerde waardeveranderingen 266 -40

Ongerealiseerde waardeveranderingen 1.581 -680

2.505 -106

  

Lasten

Rentevergoeding deposanten 14. 275 317

Algemene kosten 15 303 343

578 660

Resultaat voor belasting 1.927 -766

Belasting -430 165

Netto-resultaat 1.497 -601
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TOELICHTING ALGEMEEN

Algemeen

Stichting PC Uitvaart Deposito is opgericht op 11 november 1952 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel onder nummer 41199255. De stichting houdt kantoor aan de Ookmeerweg 273 te Amsterdam.

Blijkens de statuten betreft de activiteit van de Stichting het aanbieden van een depositorekening voor storting van gelden ter

financiering van de te verzorgen toekomstige uitvaart van de deposant door PC Uitvaart B.V. of een door haar aangewezen

rechtspersoon.

De jaarrekening is opgesteld op basis van BW 2 titel 9 en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

Schattingen

Bij toepassing van de waarderingsgrondslagen en regelgeving voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van 

Stichting PC Uitvaart Deposito zich diverse oordelen en worden schattingen gemaakt die essentieel kunnen zijn voor de in de

jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van de vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze 

oordelen en schattingen, inclusief de bijbehorende veronderstellingen, opgenomen in de toelichting op de betreffende

jaarrekeningposten. 

Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat

Financiële vaste activa

Aandelen en beleggingsfondsen worden gewaardeerd tegen actuele waarde. Zowel ongerealiseerde als gerealiseerde

waardeveranderingen worden via het resultaat verantwoord. De obligaties worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs. De hypothecaire geldlening wordt gewaardeerd tegen nominale waarde.

Stichting PC Uitvaart Deposito beoogt beleggingen in obligaties en deposito's aan te houden tot het einde van hun looptijd. Deze 

activa worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De eventuele agio of disagio wordt gedurende de looptijd van het 

activum lineair ten laste of ten gunste van het resultaat gebracht.

De latente belastingvorderingen zijn ontstaan door verliescompensatie. Deze worden berekend op basis van van het geldende

belastingtarief, rekening houdend met het verwachte tijdstip van compensatie. Latente belastingen worden opgenomen indien en

voor zover in redelijkheid mag worden aangenomen dat de vorderingen gerealiseerd zullen worden. Uitgestelde

belastingvorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Latente belastingverplichtingen worden berekend op basis van het ultimo boekjaar geldende belastingtarief, rekening houdend

met het verwachte tijdstip van compensatie. 

Overige activa en passiva

Overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Stichting PC Uitvaart Deposito

Baten en lasten

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen opbrengsten en kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De

winsten op transacties zijn verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd; de verliezen zijn verantwoord in het jaar waarin ze

voorzienbaar zijn.

Tussen Stichting PC Uitvaart Deposito en PC Uitvaart B.V. is sprake van kosten voor gemeenschappelijke rekening. Deze kosten 

worden op basis van verdeelsleutels doorbelast. Deze verdeelsleutels zijn gebaseerd op de mate waarin van de desbetreffende

diensten wordt gebruik gemaakt en  worden van jaar tot jaar bepaald.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Vaste activa

1. Imateriële vaste activa

De mutaties in de immateriële vaste activa zijn in het hierna volgende schema samengevat:

Totaal Totaal

Software 2019 2018

€ 1.000 € 1.000 € 1.000

Stand per 1 januari

Aanschafwaarde 0 0 -                       

Cumulatieve afschrijving 0 0 0

Boekwaarde 0 0 0

Mutaties in de boekwaarden

Investeringen 99 99 0

Afschrijvingen -5 -5 0

94 94 0

Stand per 31 december

Aanschafwaarde 99 99 0

Cumulatieve afschrijving -5 -5 0

Boekwaarde 94 94 0

2. Vorderingen op groepsmaatschappijen

De vorderingen op groepsmaatschappijen zijn als volgt te specificeren:

31.12.2019 31.12.2018

€ 1.000 € 1.000

Achtergestelde lening 1.500                   1.500                   

Hypothecaire lening 1.400                   1.500                   

Lening met pandrecht 4.750                   5.000                   

7.650                   8.000                   

Af: kortlopend deel (350)                     (350)                     

7.300                   7.650                   
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Achtergestelde lening

Aan PC Uitvaart B.V. is in 2015 een achtergestelde lening van € 6.400.000 tegen een rente van 6,5% verstrekt. De restanthoofd-

som à € 1.500.000 is verschuldigd per 31 december 2025. De statuten van Stichting PC Uitvaart Deposito schrijven voor dat indien

het eigen vermogen van Stichting PC Uitvaart Deposito lager is dan het uitstaande bedrag van de achtergestelde lening 

PC Uitvaart B.V. extra dient af te lossen tot het eigen vermogen van de stichting.

Hypothecaire lening

Aan PC Uitvaart B.V. is in 2015 een hypothecaire lening van € 1.900.000 tegen een rente van 4% verstrekt. Jaarlijks wordt op 

1 januari en 1 juli € 50.000 afgelost. De eerste aflossing vond plaats op 1 januari 2016. Als zekerheid voor deze lening is er een

een hypothecaire inschrijving tot € 3.040.000 gevestigd op het voortdurende recht van erfpacht van een aan de gemeente

Amsterdam in eigendom behorend perceel grond aan de Middenweg/Zaaiersweg te Amsterdam, met het zich daarop bevindende

uitvaartcentrum.

Lening met pandrecht

In 2018 heeft Stichting PC Uitvaart Deposito aan PC Uitvaart B.V. een lening van € 5.000.000 tegen een rentevergoeding van 4%

verstrekt. Op 1 januari en 1 juli dient steeds € 125.000 op de lening afgelost te worden. De eerste aflossing vond plaats op 

1 januari 2019. Als zekerheid voor het nakomen van de verplichtingen uit hoofde van deze lening is er ten gunste van 

Stichting PC Uitvaart Deposito pandrecht gevestigd  op de aandelen van Samenwerking  Crematorium B.V. die PC Uitvaart B.V. in 

eigendom heeft.
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3. Hypothecaire lening u/g

Op 16 januari 2006 is een hypothecaire geldlening van € 3.140.000 verstrekt aan Begraafplaatsen & Crematorium Almere B.V.

Op 19 december 2011 is de lening verhoogd met € 2.321.000 op basis van dezelfde voorwaarden. De lening bestond uit twee 

delen. Het interestpercentage op deel 1 bedraagt 5,5%. Het interestpercentage op deel 2 bedraagt 6%. Deel 2 is in 2014 volledig 

afgelost.

leningdeel 1 leningdeel 2 totaal

€ 1.000 € 1.000 € 1.000

Stand 1 januari 2.850 0 2.850

Bij: kortlopend deel 200 0 200

3.050 0 3.050

Verstrekking 0 0 0

Aflossingen -200 0 -200

2.850 0 2.850

Af: kortlopend deel -200 0 -200

Stand 31 december 2.650 0 2.650

Als zekerheid is door Begraafplaatsen & Crematorium Almere een hypothecaire zekerheid verstrekt op de onroerende zaken aan 

de Oosterdreef 15 te Almere (Uitvaartcentrum "Almere Haven") en de Kruidenweg 3 te Almere (crematoriumcomplex met

ondergrond, aula en erf) ter grootte van € 9.590.000.

4. Beleggingen

De beleggingen hebben overwegend een langlopend karakter. Voor zover de beleggingen geen langlopend karakter hebben

(looptijd minder dan één jaar), zijn ze gerubriceerd onder de vlottende activa.

Het waardeverloop was in 2019 als volgt:

Obligatie-

Obligaties fondsen Aandelen Totaal

€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000

Stand per 1 januari 3.997 596 6.293 10.887

Bij: kortlopend deel 1.001 0 0 1.001

4.998 596 6.293 11.888

Bij: aankopen/verstrekkingen 0 288 2.772 3.060

Af: verkopen/aflossingen -1.000 0 -1.931 -2.931

Bij/af: koersresultaten -30 31 1.846 1.847

3.968 915 8.980 13.864

Af: kortlopend deel -1.000 - - -1.000

Stand per 31 december 2.968 915 8.980 12.864

Verkrijgingsprijs 5.136 850 7.070 13.056

De actuele waarde van de obligaties per 31 december 2019 bedraagt € 5.260.000.
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De gemiddelde resterende looptijd van de obligaties was per 31 december 2019 als volgt:

gemiddelde looptijd

looptijd vanaf 5 jaar

Obligaties 11,6 jaar 2.155€                 

Vlottende activa

Vorderingen

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

5. Latente belastingvordering

Dit betreft een vordering vennootschapsbelasting van € 0 (2018: € 27.000) inzake nog te verrekenen fiscale verliezen.

6. Kortlopend deel financiële vaste activa en lening

Het kortlopend deel van de financiële vaste activa heeft betrekking op de volgende posten:

31.12.2019 31.12.2018

€ 1.000 € 1.000

Vorderingen op groepsmaatschappijen 350 350

Hypothecaire lening u/g 200 200

Obligaties 1.000 1.001

1.550 1.551

Op 12 juni 2019 is een kortlopende lening verstrekt aan Begraafplaats & Crematorium Almere B.V. Deze loopt af in 2020.

Het interestpercentage op deze lening bedraagt 3,5%.

31.12.2019 31.12.2018

€ 1.000 € 1.000

Lening 200 0

200 0

7. Liquide middelen

De liquide middelen zijn direct opeisbaar.
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8. Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt te specificeren:

Algemene Onverdeeld totaal totaal

reserve resultaat 2019 2018

€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000

Stand per 1 januari 7.518 -601 6.917 7.518

Resultaatbestemming -601 601 0 -                           

Resultaat boekjaar -                           1.497 1.497 -601

Stand per 31 december 6.917 1.497 8.414 6.917

9. Voorziening latente belastingen

Het saldo van deze post per 31 december 2019 is als volgt te specificeren:

Commerciële waarde financiële vaste activa (incl. kortlopend deel, excl. belastingvordering) 24.364

Af: fiscale waarde financiële vaste activa (incl. kortlopend deel, excl. belastingvordering) -22.518

1.846

Voorziening latente belastingen per 31 december 2019: 22% over € 1.846.000 406
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Langlopende schulden

10. Deposanten

In het verslagjaar is 1,25% (2018: 1,25%) rente op "variabele" depositorekeningen vergoed. Op de overige depositorekeningen 

werd 2,5% ("top") en 4% ("vast") rente vergoed in 2019. Het verloop gedurende het verslagjaar was als volgt:

Aantal

begunstigden Bedrag

€ 1.000

Langlopende verplichtingen per 1 januari 16.222

Bij: kortlopende verplichtingen per 1 januari 1.802

Stand 1 januari 5.382 18.024

Bij: stortingen en nieuwe begunstigden 212 655

Af: uitbetalingen en beëindigde depositorekeningen -455 -1.784

5.139 16.895

Bij: rentevergoedingen 261

Bij: bonusstortingen 14

5.139 17.170

Stand 31 december

Af: kortlopend deel verplichtingen per 31 december -1.717

Langlopende verplichtingen per 31 december 15.453

11. Belastingen

Deze post is als volgt te specificeren:

31.12.2019 31.12.2018

€ 1.000 € 1.000

Vennootschapsbelasting 93 0

93 0

12. Overige kortlopende schulden

Deze post is als volgt te specificeren:

31.12.2019 31.12.2018

€ 1.000 € 1.000

Crediteuren 42 6

Overigen 19 20

61 26
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Gebeurtenissen na balansdatum

Het coronavirus heeft in maart 2020 geresulteerd in verregaande maatregelen door overheden die tot gevolg hebben dat grote 

delen van de (inter)nationale economie gedeeltelijk of geheel tot stilstand zijn gekomen. Dit heeft een forse daling van beurzen tot 

gevolg gehad. Omdat 56% van de financiële vaste activa van Stichting PC Uitvaart Deposito uit beleggingen bestaat, is het effect op 

de waarde hiervan substantieel. Het beleggingbeleid van Stichting PC Uitvaart Deposito is echter gericht op de lange termijn.  Het 

organisatorisch effect zal beperkt zijn doordat de benodigde processen eenvoudig en beperkt zijn. Op dit moment bestaat geen 

twijfel over de continuïteit.

17

Gewaarmerkt voor identificatie
doeleinden d.d: 08-04-2020



Stichting PC Uitvaart Deposito

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

13. Opbrengsten uit beleggingen en vorderingen

Deze baten zijn onder te verdelen in:

2019 2018

€ 1.000 € 1.000

Interestvergoeding over aangehouden liquide middelen 0                          -

Rente- en dividendopbrengsten uit beleggingen 658                      614                      

Koersresultaat beleggingen 1.847                   (720)                     

2.505                   (106)                     

Het gerealiseerde koersresultaat over 2019 bedraagt € 266.000 positief.

14. Rentevergoeding deposanten

Deze last is als volgt te specificeren:

2019 2018

€ 1.000 € 1.000

Rentevergoeding over tegoeden van deposanten 261 308

Bonusstortingen 14 9

275 317

Bonusstortingen ten gunste van de deposanten zijn gedaan ten laste van Stichting PC Uitvaart Deposito naar aanleiding van 

specifieke marketingacties.

15. Algemene kosten

De algemene kosten zijn als volgt te specificeren:

2019 2018

€ 1.000 € 1.000

Vergoeding voor personeelsinzet (waaronder directievoering,

administratie en marketing) 226 142

Acquisitiekosten 4 112

Kosten bank en vermogensbeheer 62 36

Afschrijving materiële vaste activa 5 -                          

Diverse algemene kosten 6 53

303 343

In het jaar 2019 is in totaal een bedrag van € 226.000 aan kosten doorbelast vanuit PC Uitvaart B.V. (2018: € 232.000). 
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Stichting PC Uitvaart Deposito

Personeel

Stichting PC Uitvaart Deposito heeft geen personeel in dienst. De werkzaamheden worden verricht door personeel in dienst van

PC Uitvaart B.V. De stichting betaalt daarvoor een vergoeding aan PC Uitvaart B.V. Deze vergoeding is opgenomen onder de 

post ‘algemene kosten’.

Voorstel resultaatbestemming

Het bestuur stelt voor om het positieve resultaat over 2019 ad € 1.497.000 aan de algemene reserve toe te voegen.

Amsterdam, 25 maart 2020

Het bestuur

J.G.H. Helthuis J.W. van Holst

Raad van Toezicht

E. Lindeman, voorzitter

E. Blom-Groenink

H.F.M. Gertsen
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Stichting PC Uitvaart Deposito

OVERIGE GEGEVENS

Statutaire bepaling resultaatbestemming

Door de goedkeuring van de jaarrekening door de Raad van Toezicht zoals bepaald in artikel 9 lid 2 van de statuten wordt het

bestuursvoorstel inzake de bestemming van het reusltaat bevestigd.
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