
         

         

         

         

         

KERNCIJFERS 

bedragen in EUR miljoenen b) Noot Kw2 2010 Kw1 2010 % Kw2 2009 % 6M 2010 6M 2009 % 

Onderliggend resultaat voor belastingen 1 522 488 7 415 26 1.010 317 -

Nettowinst 2 413 372 11 -161 - 785 -334 -

Verkoop nieuwe levensverzekeringen 3 590 538 10 484 22 1.128 1.051 7 

Bruto stortingen exclusief run-off activiteiten 4 7.584 7.775 -2 6.523 16 15.359 14.055 9 

Waarde nieuwe productie (VNB) 148 146 1 181 -18 294 382 -23 

Rentabiliteit op eigen vermogen 5 9,7% 10,1% -4 9,4% 3 9,6% 2,1% -

1)	 Zie voor de definitie van onderliggend resultaat en de aansluiting van onderliggend resultaat naar winst voor belasting Note 3 "Segment information" in de Condensed 
consolidated interim financial statements. 

2) 

Nettowinst betreft nettowinst toerekenbaar aan de houders van eigen-vermogensinstrumenten van AEGON N.V. en het aandeel van minderheidsaandeelhouders. 
3)	 Verkoop nieuwe levensverzekeringen wordt gedefinieerd als periodieke premies plus 1/10 koopsommen. 
4)	 Totale stortingen betreffen zowel de stortingen op de balans als niet op de balans. Run-off activiteiten bevatten activiteiten waarvan het management heeft besloten om 

de markt te verlaten en de bestaande portefeuille af te bouwen. 
5)	 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. 
6)	 Capital securities luidend in vreemde valuta worden, ten behoeve van de berekening van de vermogensbasisratio, geherwaardeerd tegen slotkoersen. Alle ratios zijn 

exclusief de herwaarderingsreserve van AEGON. 

a)	 De berekening van het kapitaaloverschot en de solvabiliteitsratio op basis van de IGD (Insurance Group Directive) is gebaseerd op de IFRS kapitaalvereisten van 
Solvency I voor bedrijfsonderdelen binnen de EU (Pillar 1 voor AEGON VK) en op de lokale vereisten voor bedrijfsonderdelen buiten de EU. Het vereiste kapitaal voor 
de levensverzekeringsbedrijven in de VS is berekend als twee keer de hoogste waarde van de Company Action Level range (200%), zoals die in de VS wordt 
gehanteerd door de National Association of Insurance Commissioners. De berekening van de IGD ratio is exclusief het beschikbare en vereiste kapitaal van de With-
Profit funds in het Verenigd Koninkrijk. De toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk staat in de solvabiliteitsberekening die bij toezichthouder wordt gedeponeerd slechts 
toe dat het beschikbare kapitaal van het With-Profit fund wordt opgenomen in het totaal beschikbare kapitaal, gelijk aan het bedrag van het With Profits fund vereiste 
kapitaal. 

b)	 De cijfers in dit persbericht zijn niet gecontroleerd door de accountant. 
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