
Kerncijfers

bedragen in EUR miljoenen
Kw1 2013 Kw4 2012 % Kw1 2012 %

Onderliggend resultaat voor belastingen 445 461 -3 439 1

Nettowinst 204 431 -53 525 -61

Verkoop 1.738 1.813 -4 1.758 -1

Marktconforme waarde nieuwe productie 232 204 14 125 86

Rendement op eigen vermogen 6,3% 7,4% -15 7,1% -11
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7) Reconciliatie van de operationele kosten:
Kw1 2013

Werknemers kosten 512        
Administratieve kosten 263        
Operationele kosten voor IFRS rapportage 775       
Operationele kosten gerelateerd aan deelnemingen 29          
Operationele kosten in financieel bericht 804       
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9)

a)

b)

c)
De cijfers in dit persbericht zijn niet gecontroleerd door de accountant.
De vergelijkende cijfers 2011 zijn aangepast in verband met wijzigingen in Aegon's organisatie. Bedrijfsonderdelen in Azië die voorheen 
bestuurd werden door Aegon Amerika zijn nu opgenomen in Azië, in het Nieuwe markten segment. Deze herziening in financiële rapportage 
weerspiegelt de veranderingen in de aansturing van de organisatie, waarbij Aegon's activiteiten in Azië worden aangestuurd vanuit AEGON's 
regionale hoofdkantoor in Hongkong.

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.

Voor segment rapportage doeleinden worden bepaalde door Aegon gehanteerde niet-IFRS maatstaven, waaronder het onderliggend resultaat 
vóór belastingen, het netto onderliggend resultaat, provisies en kosten, operationele kosten, belastingen (inclusief joint ventures (jv's) 
geassocieerde deelnemingen), winst voor belastingen (inclusief jv's en geassocieerde deelnemingen) en marktconforme waarde nieuwe 
productie berekend door de opbrengsten en kosten van jv's en bepaalde deelnemingen in Spanje, India, Brazilië en Mexico naar rato te 
consolideren. Aegon is van mening dat zijn niet-IFRS maatstaven zinvolle informatie geven over het onderliggend operationeel resultaat van 
Aegon's 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.

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.

Nettowinst betreft nettowinst toerekenbaar aan de houders van eigen-vermogensinstrumenten van Aegon N.V. en het aandeel van 
minderheidsaandeelhouders.

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, exclusief de herwaarderingsreserve en de reserve toegezegde-pensioenregling.

De contante waarde van alle cash flows van de nieuwe productie gedurende de rapportageperiode, berekend op basis van economische 
aannames die gelden op het moment van verkoop. Marktconforme waarde nieuwe productie wordt berekend op basis van een risico neutrale 
benadering, waarbij geen rekening wordt gehouden met een hogere opbrengst dan de risicovrije rente, met uitzondering van een 
liquiditeitspremie. Marktconforme waarde nieuwe productie is na belasting en exclusief de tijdswaarde van financiële opties en garanties, een 
opslag voor bepaalde financiële en niet-financiële risico's en bepaalde kapitaalkosten.

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. Aegon 
verwijst naar haar Embedded Value verslag over 2011 voor meer details.

Verkoop wordt gedefinieerd als periodieke premies plus 1/10 koopsommen plus 1/10 bruto stortingen plus nieuwe premieproductie 
ziektekostenverzekeringen plus nieuwe premieproductie schadeverzekeringen.
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