
 

 

 

 

 
 

   

 

  
   

 

   

 
 
    

  
   

 
 

tweede kwartaal 
Constante 

wissel-
Noot  2007 2006 % 

koersen 
% 

Netto operationeel resultaat*)	 570 466 22  27  

Netto onderliggend operationeel resultaat 1 532 487 9 13 

Nettowinst 2 655 857 -24 -21 

Netto operationeel resultaat per aandeel*)	 0,28 0,22 27  32  

Nettowinst per aandeel 0,34 0,47 -28 -26 

Interim dividend per aandeel 0,30 0,24 25 

Productie 
Verkoop nieuwe levensverzekeringen 3 802 736 9  10  

Totaal stortingen 4 9.902 8.414 18 24 

Waarde nieuwe productie (VNB)	 235 184 28  

Interne rendement (IRR)	 5 19,0% 14,8% 

KERNCIJFERS 
bedragen in miljoenen (behalve gegevens per aandeel) 

EUR 

1)	 Bepaalde aktiva van AEGON Amerika en AEGON Nederland 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 vennootschapppen en converteerbare 
obligaties. Het onderliggend operationeel resultaat is exclusief het over- en onderrendement ten opzichte van de 
lange termijn verwachting van het management, aangaande het rendement van deze aktiva. 
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 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 
operationeel resultaat wordt het verwachte lange termijn resultaat opgenomen en wordt het over- of 
onderrendement ten opzichte van de verwachting van het management niet meegenomen. Het onderliggend 
operationeel resultaat voor 2006 is gebaseerd op het pro forma operationeel resultaat. 

2) Nettowinst betreft nettowinst toerekenbaar aan de houders van eigen-vermogensinstrumenten van AEGON N.V.. 
3) Verkoop nieuwe levensverzekeringen wordt gedefinieerd als periodieke premies plus 1/10 koopsommen. 
4) Totale stortingen op de balans en niet op de balans. 
5) Interne rendement voor 2006 is op basis van de eerste zes maanden. 


