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bedragen in EUR miljoenen 
Noot Kw1 2009 Kw4 2008 Kw1 2008 

Onderliggend resultaat voor belastingen 

Nettowinst 

Verkoop nieuwe levensverzekeringen 
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Bepaalde aktiva van AEGON Amerika, AEGON Nederland en AEGON UK worden gewaardeerd op marktwaarde en beheerd
 
op een total return basis, zonder tegenovergestelde veranderingen in de waardering van de daarmee samenhangende 

verplichtingen. Het betreft aktiva zoals hedgefondsen, commanditaire vennootschappen, converteerbare obligaties en 

gestructureerde producten. Het onderliggend resultaat is exclusief het over- en onderrendement ten opzichte van de lange 

termijn verwachting van het management aangaande het rendement van deze aktiva. Voor de huidige aktiva bedraagt het
 
verwachte lange termijn rendement 8-10% op jaarbasis, afhankelijk van het soort aktiefpost, bestaande uit directe 

opbrengsten en marktwaarde veranderingen. De verwachte resultaten van deze aktiva zijn na de effecten van eerste kosten,
 

Bovendien bevatten bepaalde producten van AEGON Amerika garanties en worden gewaardeerd op marktwaarde zoals de 

gesegregeerde fondsen van AEGON Canada en de total return annuity producten en garanties op variabele annuities van 

AEGON USA. De winst op deze producten wordt beinvloed door bewegingen op de aandelenmarkt en door de rente.
 
Daarom kunnen korte-termijn schommelingen op de financiele markten fluctuaties in de winst geven. In het onderliggend 

resultaat wordt het verwachte lange termijn resultaat opgenomen en wordt het over- of onderrendement ten opzichte van de 

verwachting van het management niet meegenomen. Schommelingen in marktwaarde van bepaalde garanties en van 

derivaten die bepaalde risico's van de garanties afdekken van AEGON Nederland en Variable Annuities Europe (opgenomen 

in Overige landen) worden niet meegenomen in het onderliggend resultaat.
 
Holding bevat bepaalde uitgegeven obligaties die worden gewaardeerd tegen reële waarde door de winst- en 

verliesrekening. Het renterisico op deze obligaties wordt afgedekt middels swaps. De verandering in de credit spread van 

AEGON heeft in het eerste kwartaal van 2009 geleid tot een winst van EUR 27 miljoen door de verandering in de 

marktwaarde van deze obligaties.
 
Nettowinst betreft nettowinst toerekenbaar aan de houders van eigen-vermogensinstrumenten van AEGON N.V.
 
Verkoop nieuwe levensverzekeringen wordt gedefinieerd als periodieke premies plus 1/10 koopsommen.
 
Totale stortingen betreffen zowel de stortingen op de balans als niet op de balans.
 
Rentabiliteit op eigen vermogen wordt berekend door het netto onderliggend resultaat na aftrek van financieringskosten te 

delen door het gemiddeld eigen vermogen exclusief preferent kapitaal en exclusief de herwaarderingsreserve.
 


