PERSBERICHT

11 AUGUSTUS 2011

AEGON boekt nettowinst van EUR 404 miljoen over tweede kwartaal 2011
o Groei tenietgedaan door ongunstige wisselkoersen en voorziene buitengewone lasten
−

−
−

Onderliggend resultaat vóór belastingen bedraagt EUR 401 miljoen; groei tenietgedaan door ongunstige
wisselkoersen (EUR 44 miljoen), hogere voorzieningen voor langleven risico in Nederland (EUR 23 miljoen)
en kosten voor verbetering klantenadministratie in Verenigd Koninkrijk (EUR 14 miljoen)
Nettowinst bedraagt EUR 404 miljoen, mede door gerealiseerde winsten op beleggingen
Rendement op eigen vermogen 8,0% in de eerste helft van 2011

o Strategische focus leidt tot hogere verkoop fee-producten
−
−
−

Totale verkopen1) gedaald tot EUR 1,3 miljard, voornamelijk door ongunstige wisselkoersen
Verkoop nieuwe levensverzekeringen bedragen EUR 431 miljoen; afname in Amerika en het Verenigd
Koninkrijk na prijsaanpassingen
Brutostortingen bedragen EUR 6,7 miljard; sterke bijdrage van variable annuities en pensioenproducten

o Sterke kapitaalpositie en goede kasstromen
−
−
−
−

Kapitaaloverschot van EUR 1 miljard in de holding na volledige terugbetaling Nederlandse Staat
Sterke kapitalisatie met IGD solvabiliteitsratio van ~200%,
Kernkapitaal ratio van 73%; volledige terugkoop van convertible core capital securities gedeeltelijk
gecompenseerd door ingehouden winst
Operationele vrije kasstroom van EUR 283 miljoen

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur
“We hebben in het afgelopen kwartaal goede voortgang geboekt met onze strategische prioriteiten, niet in de laatste
plaats door de volledige terugbetaling aan de Nederlandse Staat. De succesvolle verschuiving naar fee-producten
blijkt uit de bijzonder goede verkopen van variable annuities en pensioenproducten in de Verenigde Staten. Onze
groeistrategie voor nieuwe markten heeft geleid tot sterke verkopen van nieuwe levensverzekeringen in Midden- en
Oost-Europa evenals een uitbreiding van het distributienetwerk in Spanje waar wij onlangs onze samenwerking op
het gebied van levensverzekeringen en pensioenen met Unnim, een vooraanstaande spaarbank in het noordoosten
van het land, hebben versterkt.”
“De verzwakking van de dollar heeft een aanzienlijk effect gehad op de resultaten van AEGON. De nettowinst was
goed, maar het onderliggend resultaat is negatief beïnvloed door voorziene buitengewone lasten in het Verenigd
Koninkrijk en Nederland.”
“De economische situatie is zeer uitdagend. We hebben echter de afgelopen jaren maatregelen genomen om de
balans van AEGON te versterken en te beschermen door onze blootstelling aan aandelen- en kredietmarkten en aan
renterisico’s te beperken. Tegelijkertijd zijn wij onze activiteiten in onze belangrijkste markten aan het
herstructureren. Door deze maatregelen, én met onze zeer beperkte blootstelling aan Europese perifere landen,
hebben wij vertrouwen in de groeivooruitzichten voor AEGON.”

KERNCIJFERS
bedragen in EUR miljoenen

b)

Noot

Kw2 2011 Kw1 2011

% Kw2 2010

%

6M 2011

6M 2010

%

Onderliggend resultaat voor belastingen

1

401

414

-3

483

-17

815

929

-12

Nettowinst

2

404

327

24

413

-2

731

785

-7

Verkoop

3

1.261

1.411

-11

1.475

-15

2.672

2.917

-8

Waarde nieuwe productie (VNB)

4

103

118

-13

138

-25

221

276

-20

Rendement op eigen vermogen

5

8,1%

7,8%

4

8,5%

-5

8,0%

8,4%

-5

Voor noten zie pagina 8.

1)

Om een beter beeld te geven van de totale verkopen, introduceert AEGON een samengesteld verkoopcijfer, bestaande uit verkoop nieuwe
levensverzekeringen, productie van zowel ongevallen- en ziektekostenverzekeringen als schadeverzekeringen en 1/10 van de brutostortingen.
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STRATEGISCHE ONTWIKKELINGEN
o
o
o
o

AEGON licht strategie toe en herhaalt doelstellingen tijdens analisten- en beleggersconferentie
Terugbetaling Nederlandse Staat voltooid
Verkoop Transamerica Reinsurance afgerond
Jaime Kirkpatrick benoemd als CEO van AEGON Spanje

Stabiele ontwikkeling winstgroei met een
verbeterd risico-rendementprofiel
Na de terugbetaling aan de Nederlandse Staat in juni
ligt AEGON op schema met de transformatie van zijn
activiteiten met als doel een stabiele winstgroei met
een verbeterd risico-rendementprofiel. AEGON heeft
zijn doelstellingen1 herhaald tijdens de analisten- en
beleggersconferentie in Londen:

zijn en voor bestaande en toekomstige medewerkers
de meest verkozen werkgever in de sector.
AEGON’s AMBITIE
Leidende positie op alle door ons gekozen markten in
2015.
AEGON’s STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN:
•

Optimize portfolio

•

Enhance customer loyalty

belastingen met gemiddeld 7% tot 10% per jaar.

•

Deliver operational excellence

o Een rendement op het eigen vermogen van 10%

•

Empower employees

o Groei van het onderliggend resultaat vóór

tot 12% in 2015.

o In 2015 moeten fee-activiteiten 30% tot 35% van
het onderliggend resultaat vóór belastingen
uitmaken.

o Toename van de genormaliseerde operationele
vrije kasstroom vanaf het niveau 2010 met 30% in
2015.
AEGON heeft ook aangekondigd in zijn gevestigde
markten structurele kostenbesparingen na te streven.
Voor Nederland is de doelstelling om eind 2012 een
kostenbesparing van 20% te realiseren ten opzichte
van het niveau 2009. In het Verenigd Koninkrijk ligt
AEGON op schema voor een kostenreductie van 25%
eind 2011. In de Verenigde Staten streeft AEGON
ernaar zijn activiteiten op het gebied van levensverzekeringen en inkomensbeschermingsproducten
harder te laten groeien dan de markt, terwijl de kosten
tot 2015 gelijk moeten blijven.
AEGON’s ambitie
AEGON’s ambitie om in 2015 een leidende positie te
hebben in alle gekozen markten wordt ondersteund
door vier strategische doelstellingen: Optimize
Portfolio, Enhance Customer Loyalty, Deliver
Operational Excellence en Empower Employees.
Deze doelstellingen zijn ingebed in alle AEGON
activiteiten en leveren het strategische raamwerk om
de ambitie van het bedrijf te verwezenlijken: voor
klanten en distributiepartners de meest aanbevolen
aanbieder van levensverzekeringen en pensioenen te

Optimize portfolio
In Spanje heeft AEGON een overeenkomst gesloten
met partner Unnim om zijn levensverzekeringen,
aanvullende ziektekosten- en pensioenproducten uit
te breiden. De overeenkomst betreft de acquisitie van
een 50% belang in de levensverzekeringsactiviteiten
van Caixa Sabadell, uitbreiding naar het netwerk van
Caixa Manlleu en versterking van de reeds bestaande
samenwerking met AEGON’s partner Caixa Terrassa.
Deze drie spaarbanken zijn begin dit jaar gefuseerd
tot Unnim. De overeenkomst geeft AEGON het
exclusieve recht levensverzekerings- en pensioenproducten te verkopen via de 623 branches van
Unnim. Unnim is een spaarbank in het noordoosten
van Spanje met een sterke positie en meer dan één
miljoen klanten.
Daarnaast heeft AEGON een overeenkomst gesloten
om samen met Caja Navarra – onderdeel van Banca
Cívica – via het netwerk van de bank aanvullende
ziektekostenproducten te verkopen.
AEGON blijft het consolidatieproces en de
herstructurering in de financiële sector in Spanje
nauwgezet volgen.
AEGON heeft met ingang van 1 juli 2011 Jaime
Kirkpatrick benoemd als CEO van AEGON Spanje.
In zijn vorige functie als directeur bancassurance
van AEGON Spanje heeft Jaime Kirkpatrick een
belangrijke rol gespeeld bij het uitbreiden van
AEGON’s aanwezigheid in Spanje.

1
Belangrijkste economische veronderstellingen onderliggend aan doelstellingen: jaarlijks 9% bruto rendement op aandelen, 10-jaars rente in
Verenigde Staten op 5,25% in 2015 en EUR/USD koers van 1,35.
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Op 9 augustus 2011, heeft AEGON de verkoop
afgerond van zijn herverzekeringsactiviteiten,
Transamerica Reinsurance, aan Scor. De totale
opbrengst na belastingen bedroeg USD 1,4 miljard,
waarvan USD 0,9 miljard in contanten van Scor en
USD 0,5 miljard in vrijgemaakt kapitaal. AEGON
schat dat de transactie een positief effect van
ongeveer 13% op de solvency ratio zal hebben in het
derde kwartaal van 2011.
Enhance customer loyalty
Om wereldwijd een sterkere en consistentere
merkenportefeuille te ontwikkelen, met gedeelde
doelstellingen en kernwaarden, heeft AEGON zijn
merkenbeleid in de Verenigde Staten aangescherpt.
Het bedrijf zal zijn Noord-Amerikaanse activiteiten
voor particulieren samenbrengen onder één naam:
Transamerica. In september start een nieuwe
advertentiecampagne.
AEGON heeft ook besloten de naam van de
vermogensbeheeractiveiten in het Verenigd Koninkrijk
te wijzigen in Kames Capital om de onderscheidende
beleggingsproducten te benadrukken en tegelijkertijd
de versnelde groei van het bedrijf te ondersteunen.

Deliver operational excellence
In Nederland heeft AEGON besloten het Service
Center Pensioen samen te voegen met de Corporate
& Institutional Client verkoopdivisie tot één
pensioenonderdeel met de bedoeling de efficiency te
verhogen, betere service te verlenen en AEGON’s
leidende positie in de Nederlandse pensioenmarkt te
versterken. Het nieuwe onderdeel zal drie klantengroepen bedienen: kleine en middelgrote ondernemingen, institutionele klanten en deelnemers aan
pensioenregelingen.
AEGON heeft zich ten doel gesteld om in 2012 een
10% lagere CO2 uitstoot te bereiken. Deze doelstelling is onderdeel van AEGON’s voortdurende
inspanningen op het gebied van maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Op langere termijn zullen
de veranderingen die worden doorgevoerd om deze
doelstelling te realiseren zowel tot kostenbesparingen
als tot een lagere CO2 uitstoot leiden. Deze doelstelling zal het bedrijf ook helpen te voldoen aan
de toenemende verwachtingen van alle belanghebbenden.
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FINANCIEEL OVERZICHT

c)

EUR miljoenen

No o t

Onderliggend resultaat
Amerika
Nederland
Verenigd Koninkrijk
Nieuwe markten
Holding en overig
Onderliggend resultaat voor belasting

Kw2 2011

Kw1 2011

%

Kw2 2010

%

325
74
10
59
-67
401

347
81
12
57
-83
414

-23
204
-100
-16
10
476
-72
404

-85
91
-62
-3
22
377
-50
327

Nettowinst / (verlies) toerekenbaar aan:
Houders van eigen-vermogensinstrumenten van AEGON N.V.
Minderheidsbelang

403
1

327
-

23

413
-

-2

-

Netto onderliggend resultaat

339

333

2

1.500
847

1.513
837

-1

1.189
312
431

1.726
328
501

-31

104
40
217
70
431

113
65
247
76
501

145
14

159
13

-9

5.014
442
17
1.242
6.715

5.629
462
19
1.267
7.377

-11

426
-113
14
-2.487
-2.160
-527
-2.687

-233
-115
2
-1.719
-2.065
-880
-2.945

30 juni
2011
391.276
132.837
142.672
115.767

31 mrt.
2011
399.882
136.991
144.296
118.595

Fair value items
Winsten / (verliezen) op beleggingen
Bijzondere waardeverminderingen
Overige baten/(lasten)
Run-off activiteiten
Winst voor belasting
Belastingen
Nettowinst

Provisies en kosten
waarvan operationele kosten

7

Nieuwe levenproductie
Koopsommen
Periodieke premie op jaarbasis
Totaal periodiek plus 1/10 koopsommen
Nieuwe levenproductie
Amerika
Nederland
Verenigd Koninkrijk
Nieuwe markten
Totaal periodiek plus 1/10 koopsommen

8

8

Nieuwe premieproductie ziektekostenverzekeringen
Nieuwe premieproductie schadeverzekeringen
Bruto stortingen (op en niet op de balans)
Amerika
Nederland
Verenigd Koninkrijk
Nieuwe markten
Totaal bruto stortingen
Netto stortingen (op en niet op de balans)
Amerika
Nederland
Verenigd Koninkrijk
Nieuwe markten
Totaal netto stortingen exclusief run-off activiteiten
Run-off activiteiten
Totaal netto stortingen

8

8

8

8

-6
-9
-17
4
19
-3

73
124
-61
-55
26
-44
24

1

-5
- 14

-8
-38
-12
-8
- 14

8

-4
-11
-2
-9

2
-45
-5
40
9

398
97
22
40
-74
483

6M 2011

6M 2010

%

672
155
22
116
-150
815

735
201
50
86
-143
929

-108
295
-162
-19
32
853
-122
731

-13
274
-227
-37
-28
898
-113
785

730
1

784
1

-7

-

350

-3

672

695

-3

1.375
841

9

3.013
1.684

2.961
1.653

2

1.922
362
554

-38

2.915
640
932

3.841
673
1.057

-24

217
105
464
146
932

241
103
573
140
1.057

- 12

304
27

296
29

-7

10.643
904
36
2.509
14.092

10.556
1.367
55
3.380
15.358

193
-228
16
-4.206
-4.225
-1.407
-5.632

1.293
122
39
308
1.762
-4.059
-2.297

3
148
-77
-60
-10
487
-74
413

131
41
308
74
554
148
15

5.154
624
19
1.787
7.584

758
55
10
187
1.010
-1.849
-839

-18
-24
-55
48
9
- 17

38
-30
73
-2
3
-2

1

-14
-22

-21
-2
-30
-5
-22

-2
-7

-3
-29
-11
-30
- 11

-44
40
71
-

-9
-23
-56
35
-5
- 12

8
29
49
-5
-8
-7

0

2

-5
- 12

-10
2
-19
4

3

1
-34
-35
-26
-8

-85
-59
65
- 14 5

BEHEERD VERMOGEN

Beheerd vermogen (totaal)
Beleggingen voor algemene rekening
Beleggingen voor rekening van polishouders
Niet in de balans opgenomen beleggingen derden

%
-2
-3
-1
-2
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OPERATIONEEL OVERZICHT
Onderliggend resultaat vóór belastingen
Het onderliggend resultaat vóór belastingen bedroeg
in het tweede kwartaal EUR 401 miljoen. De daling
ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden
is vooral het gevolg van ongunstige wisselkoersen,
een stijging in de voorzieningen voor langleven risico
in Nederland en een last voor een lopend programma
voor verbetering van de klantenadministratie in het
Verenigd Koninkrijk.
Het onderliggend resultaat In Amerika daalde tot
EUR 325 miljoen. De daling was het gevolg van een
zwakkere dollar ten opzichte van de euro en een
lagere bijdrage van fixed annuities als gevolg van de
strategische keuze de balansen beheerst te laten
afnemen. Lagere resultaten van Life & Protection
werden goedgemaakt door hogere resultaten uit feeactiviteiten, geheel in lijn met AEGON’s strategie.
In Nederland liep het onderliggend resultaat terug tot
EUR 74 miljoen als gevolg van een stijging van de
voorzieningen voor langleven risico van EUR 23
miljoen en investeringen in de ontwikkeling van
nieuwe distributiekanalen. AEGON verwacht in 2011
elk kwartaal gemiddeld EUR 20 miljoen extra toe te
voegen aan de voorzieningen ten opzichte van het
niveau in 2010.
In het Verenigd Koninkrijk daalde het onderliggend
resultaat tot EUR 10 miljoen. De daling was met
name het gevolg van een last van EUR 14 miljoen
voor een lopend programma voor verbetering van
de klantenadministratie. De kosten gerelateerd
aan de uitvoering van dit programma bedroegen
EUR 7 miljoen. Daarnaast is EUR 8 miljoen
geïnvesteerd in het ontwikkelen van nieuwe
proposities.
Het onderliggend resultaat in Nieuwe Markten nam
toe tot EUR 59 miljoen, vooral door sterke resultaten
in Midden- en Oost-Europa en bij AEGON Asset
Management.
De kosten voor de holding bedroegen EUR 67
miljoen. Lagere rente-inkomsten en toenemende
kosten in verband met de voorbereidingen voor de
implementatie van Solvency II werden meer dan
goedgemaakt door een eenmalige bate van
EUR 14 miljoen.

Nettowinst
De nettowinst daalde licht tot EUR 404 miljoen.
Tegenover de hogere nettowinst in Amerika en
Nieuwe Markten stond een lagere nettowinst in
Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
Fair value items
In het tweede kwartaal was het resultaat op fair value
items een verlies van EUR 23 miljoen. Het negatieve
resultaat in Amerika is vooral het gevolg van lagere
rentestanden en hogere volatiliteit en werd
gedeeltelijk goedgemaakt door positieve fair value
ontwikkelingen van derivaten gerelateerd aan door
de holding uitgegeven schuldpapier.
Gerealiseerde winsten op beleggingen
De gerealiseerde winsten op beleggingen bedroegen
in het tweede kwartaal EUR 204 miljoen, vooral als
gevolg van een strategische herallocatie van aandelen naar beleggingen in vastrentende waarden in
Nederland naast de normale handelsactiviteiten in
de beleggingsportefeuille.
Afboekingen
De afboekingen bedroegen EUR 100 miljoen en
hingen samen met beleggingen in waardepapier
gerelateerd aan de Amerikaanse huizenmarkt en
met bepaalde beleggingen in Europese banken in
het Verenigd Koninkrijk.
Overige lasten
De overige lasten bedroegen EUR 16 miljoen en zijn
vooral gerelateerd aan herstructureringslasten in het
Verenigd Koninkrijk (EUR 15 miljoen), Nederland
(EUR 10 miljoen) en Nieuwe Markten (EUR 3
miljoen).
Run-off activiteiten
Het resultaat van de run-off activiteiten steeg tot
EUR 10 miljoen, vooral als gevolg van lagere
betaalde vergoedingen op intern overgedragen
beleggingen gerelateerd aan het institutionele
spread-bedrijf.
Belastingen
De belastingen bedroegen in het tweede kwartaal
EUR 72 miljoen. Hierin is een belastingbate van
EUR 4 miljoen opgenomen die samenhangt met

Pagina 5 van 10

binnen de onderneming afgesloten, grensoverschrijdende herverzekeringsovereenkomsten evenals
de vrijval van een voorziening van EUR 15 miljoen in
de Verenigde Staten.
Rendement op eigen vermogen
In het eerste halfjaar 2011 daalde het rendement op
het eigen vermogen van AEGON naar 8,0%, vooral
als gevolg van een gemiddeld hoger eigen vermogen,
exclusief herwaarderingsreserves. De stijging van
het eigen vermogen is vooral het gevolg van de
aandelenuitgifte van EUR 0,9 miljard in februari 2011.
Operationele kosten
Als gevolg van valutabewegingen bleven de
operationele kosten gelijk op EUR 847 miljoen.
Tegen constante wisselkoersen en als de lasten
voor herstructurering en de kosten voor employee
benefit plans buiten beschouwing worden gelaten,
bleven de operationele kosten eveneens gelijk.

Beheerd vermogen
Het beheerd vermogen is in vergelijking met het
einde van het eerste kwartaal van 2011 met 2%
gedaald tot EUR 391 miljard, vooral als gevolg van
een daling van de dollar ten opzichte van de euro en
de overboeking van meer dan EUR 2 miljard aan
pensioenbeleggingen in het tweede kwartaal 2011
naar de Hongaarse Staat.
Kapitaalmanagement
Aan het eind van het tweede kwartaal bedroeg
AEGON’s kernkapitaal EUR 15,9 miljard, exclusief
herwaarderingsreserves. Dit komt overeen met 73%6
van de totale kapitaalbasis. De daling ten opzichte
van het vorige kwartaal is vooral het gevolg van de
terugkoop van de resterende convertible core capital
securities van de Nederlandse Staat voor EUR 750
miljoen met een premie van EUR 375 miljoen.
AEGON ligt op koers in zijn streven om eind 2012
een aandeel van het kernkapitaal van ten minste 75%
van het totale kapitaal te hebben.

Verkopen
De totale verkopen daalden met 15% tot EUR 1,3
miljard, vooral door ongunstige wisselkoersen. Tegen
constante wisselkoersen daalden de verkopen met
7%. De verkoop van nieuwe levensverzekeringen
daalde met name door lagere verkopen in verband
met prijsaanpassingen in het Verenigd Koninkrijk en
Amerika. Dit werd slechts ten dele goedgemaakt
door groei in Midden- en Oost-Europa.
De brutostortingen bedroegen EUR 6,7 miljard,
oftewel een daling van 2% tegen constante
wisselkoersen. De groei in variable annuities en
pensioenen in de Verenigde Staten werd meer dan
tenietgedaan door de zwakkere dollar, minder nieuwe
vermogens-mandaten en lagere stortingen op
spaarrekeningen in Nederland.
Waarde nieuwe productie
Vergeleken met het tweede kwartaal 2010, daalde de
waarde nieuwe productie aanzienlijk tot EUR 103
miljoen. Dit was het gevolg van hogere financieringskosten gerelateerd aan hypotheken en de verhoogde
levensverwachting in Nederland, lagere omzetten in
het Verenigd Koninkrijk en Spanje, de beëindiging
van de verkoop van verplichte pensioenproducten in
Hongarije en ongunstige wisselkoersen.

Het eigen vermogen bleef met EUR 16,8 miljard
gelijk ten opzichte van het eind van het eerste
kwartaal 2011, omdat de nettowinst in het tweede
kwartaal teniet werd gedaan door de premie die is
betaald bij de terugkoop van de resterende
convertible core capital securities van de
Nederlandse Staat.
De herwaarderingsreserves per 30 juni 2011 stegen
tot EUR 1 miljard doordat een daling van de rente een
positieve invloed had op de waarde van vastrentende waarden. Dit positieve effect werd tenietgedaan door een daling in de reserve omrekeningsverschillen vreemde valuta, met name veroorzaakt
door de zwakkere dollar ten opzichte van de euro.
AEGON streeft naar een buffer in de holding van ten
minste 1,5 maal de kosten van de holding,
momenteel ongeveer gelijk aan EUR 900 miljoen.
In het tweede kwartaal daalde het kapitaaloverschot
tot EUR 1,0 miljard. De betaling van EUR 1,125
miljard aan de Nederlandse Staat, kosten van de
holding en rente- en preferent dividendbetalingen
werden slechts ten dele gecompenseerd door de
ontvangen dividenden van EUR 1,4 miljard uit de
operationele activiteiten.
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Op 30 juni 2011 bedroeg de Insurance Group
Directive (IGD) solvabiliteitsratio ~200%, een lichte
daling ten opzichte van de ~210% aan het eind van
het eerste kwartaal. De solvabiliteitsratio’s in
Nederland en het Verenigd Koninkrijk bleven
ongeveer gelijk, terwijl de solvabiliteitsratio in de
Verenigde Staten daalde. De belangrijkste oorzaak
van deze daling was de betaling van dividend aan
de holding voor de terugkoop van de resterende
convertible core capital securities van de
Nederlandse Staat voor een bedrag van EUR 1,125
miljard en is exclusief opbrengsten in verband met de
verkoop van Transamerica Reinsurance.

Kasstromen
Gedurende het tweede kwartaal 2011 hebben de
bedrijfsonderdelen van AEGON EUR 564 miljoen
aan operationele kasstromen gegenereerd. De
operationele vrije kasstromen reflecteren de opbouw
van kapitaaloverschot. De vrije operationele
kasstromen bleven vrijwel stabiel omdat
gerealiseerde winsten op beleggingen in Nederland
teniet werden gedaan door hogere kapitaaleisen in de
Verenigde Staten als gevolg van een lagere rente. Na
aftrek van EUR 281 miljoen in verband met
investeringen in nieuwe verkopen, is de operationele
vrije kasstroom in het tweede kwartaal EUR 283
miljoen. Dit brengt de totale vrije kasstroom voor het
eerste halfjaar 2011 op EUR 547 miljoen.
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Noten
1)

Voor segment rapportage doeleinden worden bepaalde door ons gehanteerde niet-IFRS maatstaven, waaronder het onderliggend resultaat vóór
belastingen, het netto onderliggend resultaat, provisies en kosten, operationele kosten, belastingen inclusief geassocieerde deelnemingen, winst voor
belastingen inclusief geassocieerde deelnemingen en waarde nieuwe productie berekend door de opbrengsten en kosten van bepaalde
deelnemingen in Spanje, India, Brazilië en Mexico naar rato te consolideren. Wij zijn van mening dat onze niet-IFRS maatstaven zinvolle informatie geven
over het onderliggend operationeel resultaat van onze bedrijfsonderdelen, waaronder inzicht in de financiële maatstaven die AEGON’s senior
management gebruikt om het bedrijf te besturen. Zo wordt AEGON’s senior management deels beloond op basis van behaalde resultaten afgezet
tegen doelstellingen die gebruik maken van de hier gerapporteerde niet-IFRS maatstaven. Hoewel andere verzekeraars niet-IFRS maatstaven hanteren
die in belangrijke mate vergelijkbaar zijn met die van AEGON, kunnen de in dit rapport gerapporteerde niet-IFRS maatstaven afwijken van de niet-IFRS
maatstaven van andere verzekeraars. Er bestaan geen standaarden voor deze maatstaven, noch onder IFRS noch onder andere algemeen erkende
financiële verslaggevinggrondslagen. Lezers wordt aangeraden kennis te nemen van de verschillende manieren waarop AEGON en andere
verzekeraars vergelijkbare informatie presenteren voordat zij tot vergelijking overgaan.
AEGON is van mening dat de niet-IFRS maatstaven die in dit rapport worden gerapporteerd tezamen met de IFRS gegevens zinvolle aanvullende
informatie opleveren voor de beleggerswereld om AEGON’s activiteiten te kunnen evalueren, nadat de invloed van de huidige IFRS financiële
verslaggevinggrondslagen voor financiële instrumenten en verzekeringscontracten buiten beschouwing is gelaten. In deze grondslagen is een aantal
alternatieven opgenomen waaruit bedrijven een keuze kunnen maken bij het rapporteren van hun resultaten (bedrijven kunnen bijvoorbeeld
verschillende lokale algemeen erkende financiële verslaggevinggrondslagen toepassen). Dit kan de vergelijkbaarheid van periode op periode
bemoeilijken.
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.
Verkoop wordt gedefinieerd als periodieke premies plus 1/10 koopsommen plus 1/10 bruto stortingen plus nieuwe premieproductie
ziektekostenverzekeringen plus nieuwe premieproductie schadeverzekeringen.
De contante waarde van de uitkeerbare winst van de producten die zijn verkocht gedurende de periode. Waarde nieuwe productie wordt berekend op
basis van economische aannames en aannames buiten invloed van het management aan het begin van het jaar, en operationele aannames aan het
begin van de periode.
Rendement 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.
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.
Reconciliatie van de operationele kosten:
Kw2 2011
6M 2011

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

a)

b)
c)

Werknemers kosten
517
1.054
Administratieve kosten
313
597
Operationele kosten voor IFRS rapportage
830
1.651
Operationele kosten gerelateerd aan deelnemingen
17
33
Operationele kosten in financieel bericht
847
1.684
Verkoop nieuwe levensverzekeringen, bruto stortingen en netto stortingen bevatten resultaten van onze deelnemingen in Spanje, Brazilië en Mexico die
op een proportionele wijze zijn geconsolideerd.
Operationele vrije kasstromen weerspiegelen de som van de opbrengst op het vrije vermogen, resultaten op onze verzekeringsportefeuille, vrijval van
benodigd vermogen voor onze verzekeringsportefeuille verminderd met kapitaalsbeslag gerelateerd aan de nieuwe productie. Wij verwijzen naar ons
Embedded Value verslag over 2010 voor meer details.

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.
De cijfers in dit persbericht zijn niet gecontroleerd door de accountant.
De vergelijkende 2010 resultaat en verkoop informatie is aangepast om de verschuiving tussen de Life Reinsurance en BOLI/COLI activiteiten en de
Run-off activiteiten regel weer te geven, zodat de informatie consistent is met de huidige cijfers.
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AANVULLENDE INFORMATIE
Den Haag, 11 augustus 2011

Media conference call
08.00 uur: audio webcast op www.aegon.com

Analyst & Investor call
09.00 uur: audio webcast op www.agon.com

Inbelnummers
Nederland: +31 45 631 6902
Verenigd Koninkrijk: +44 207 153 2027
Verenigde Staten: +1 480 629 9673

Twee uur na de A&I call is de opname ervan beschikbaar op www.aegon.com en via onderstaande
telefoonnummers:
Verenigd Koninkrijk: +44 207 154 2833, toegangscode: 4458655#
Verenigde Staten: +1 303 590 3030, toegangscode: 4458655#
Supplementen
AEGON’s Financial Supplement en de Condensed Consolidated Interim Financial Statements voor het tweede
kwartaal 2011 zijn beschikbaar op www.aegon.com

Dit persbericht is een verkorte versie van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website
www.aegon.com.

Over AEGON
AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en
vermogensbeheer, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa
en Azië. AEGON heeft circa 26.500 medewerkers en ongeveer 40 miljoen klanten
overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

Kerncijfers - EUR

2e kw. 2011

Jaar 2010

Onderliggend resultaat vóór belastingen

401 miljoen

1,8 miljard

Verkoop nieuwe levensverzekeringen

431 miljoen

2,1 miljard

Totaal brutostortingen

6,7 miljard

33 miljard

Beheerd vermogen
(per einde verslagperiode)

391 miljard

413 miljard

Contact
Media:
Greg Tucker
070 344 8956
gcc-ir@aegon.com
Investor Relations:
Willem van den Berg
070 344 8305
ir@aegon.com

www.aegon.com
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DISCLAIMERS
Rapportage volgens GAAP
In dit document zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (GAAP): onderliggend
resultaat vóór belastingen en waarde nieuwe productie. Voor de reconciliatie van onderliggend resultaat vóór belastingen naar de best
vergelijkbare IFRS maatstaf verwijzen wij naar noot 3 “Segment Information” van onze “Condensed consolidated interim financial statements”
(uitsluitend beschikbaar in het Engels). Waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS, die AEGON gebruikt voor zijn primaire financiële
rapportage, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-maatstaven. Het kan zijn dat AEGON een andere definitie voor waarde
nieuwe productie hanteert dan andere ondernemingen. Voor de wijze waarop AEGON waarde nieuwe productie definieert en berekent verwijzen
wij naar het Embedded Value Report gedateerd 12 mei 2011. AEGON is van mening dat de niet-GAAP maatstaven tezamen met de IFRS
gegevens de beleggerswereld zinvol inzicht verlenen om AEGON's activiteiten te kunnen evalueren in relatie tot de activiteiten van de peers.
Lokale valuta's en constante wisselkoersen
Dit document bevat bepaalde informatie over onze resultaten en financiële toestand in USD voor Amerika en in GBP voor het Verenigd Koninkrijk,
omdat die activiteiten hoofdzakelijk in die valuta's plaatsvinden. Door bepaalde vergelijkende informatie tegen constante wisselkoersen te
presenteren, wordt het effect van wijzigingen in de wisselkoersen geëlimineerd. Deze informatie is op geen enkele manier te vervangen door, of
beter dan de financiële informatie over ons bedrijf in euro's, de valuta van onze jaarrekening.
Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen
De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn ‘toekomstgerichte verklaringen’ als bedoeld in de
Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen:
nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen,
voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze
mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico’s, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen.
Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te
vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De
werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van
verschillende risico’s en onzekerheden, zoals onder meer:
o wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
o veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de ‘emerging markets’, bijvoorbeeld met betrekking tot:
− de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en
− het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee
verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;
o de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
o veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting,verval en andere factoren die de winstgevendheid van onze
verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
o veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
o veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
o toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de ‘emerging markets’;
o veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde
producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
o veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;
o overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
o veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
o verlaging van een of meer ratings door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op onze mogelijkheden
kapitaal op te halen, op onze liquiditeit en financiële situatie;
o verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van onze verzekeraars en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven
premies, polisverlenging en winstgevendheid van de verzekeraar en onze liquiditeit;
o het effect van Solvency II en van regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
o rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te
veranderen;
o het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
o veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar
onze producten beïnvloeden;
o het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals
het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
o ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken.
Nadere details over mogelijke risico’s en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext
Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen
de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om
enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de
feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.
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