Den Haag, 24 juli 2007

AEGON wijzigt waarderingsgrondslagen met betrekking tot garanties
in Nederland
Met ingang van het tweede kwartaal 2007 zal AEGON de waarderingsgrondslagen wijzigen van de garanties op
bepaalde producten in Nederland. Door deze wijziging zal de financiële verslaglegging van AEGON een beter
inzicht geven in de economische relatie tussen activa en passiva.
Jos Streppel, CFO van AEGON, zegt: “Deze wijziging in de waarderingsgrondslagen verbetert het inzicht in onze
financiële resultaten. Beleggers, analisten en andere geïnteresseerden kunnen ons dan beter beoordelen op
onze economische prestaties. De wijziging is bovendien een goede stap op weg naar marktwaardering zoals we
die zien bij de ontwikkeling van zowel IFRS II als Solvency II.”
Wijziging waarderingsgrondslagen met betrekking tot garanties in Nederland en wijziging in presentatie
Bepaalde verzekeringsproducten die door AEGON Nederland op de markt worden gebracht hebben een
minimum rentegarantie. Tot deze producten behoren onder meer collectieve pensioencontracten en traditionele
levenproducten. In de tweede helft van 2006 is AEGON Nederland gestart met een programma om de
renterisico’s die met deze garanties samenhangen, af te dekken. Eind 2006 was dit programma volledig
ingevoerd.
Derivaten die worden gebruikt om deze renterisico’s af te dekken worden tegen marktwaarde gewaardeerd.
Wijzigingen in deze marktwaarde worden elk kwartaal verantwoord in de winst- en verliesrekening. Met ingang
van het tweede kwartaal van 2007 zal AEGON Nederland de garanties van bovengenoemde collectieve
pensioencontracten en traditionele levenproducten eveneens tegen marktwaarde verantwoorden. Wijzigingen in
de marktwaarde van deze garanties worden tevens per kwartaal verantwoord in de winst- en verliesrekening.
Door de waardering op marktwaarde toe te passen op zowel de garanties als de daaraan gerelateerde
derivaten, geven de resultaten van AEGON een beter inzicht in de prestaties van AEGON Nederland.
De wijziging in de waarderingsgrondslagen is alleen van toepassing op AEGON Nederland en zal geen invloed
hebben op de andere landenunits. AEGON heeft tot deze wijziging besloten nadat De Nederlandsche Bank met
nieuwe richtlijnen was gekomen voor de waardering van garanties.
De gecontroleerde en officieel gerapporteerde resultaten over 2005 en 2006 blijven dezelfde. Voor
vergelijkingsdoeleinden geeft AEGON de kwartaalresultaten voor 2005 en 2006 alsof de nieuwe
waarderingsgrondslagen toen al van kracht waren. De verschillen tussen de resultaten zoals ze officieel zijn
gerapporteerd en de voor vergelijkingsdoeleinden aangepaste cijfers zijn met name het gevolg van
schommelingen in de rentestand in de afgelopen twee jaar. Nu het programma om de risico’s af te dekken sinds
begin 2007 operationeel is, verwacht AEGON dat het verschil tussen veranderingen in de marktwaarde van
garanties enerzijds en veranderingen in de marktwaarde van de daaraan gerelateerde derivaten anderzijds, in
de toekomst aanzienlijk kleiner zal worden. Resterende verschillen zullen worden verantwoord als
beleggingswinst of -verlies.
Het negatieve effect van de wijziging in de waarderingsgrondslagen op het eigen vermogen van AEGON per
1 januari 2007 bedraagt EUR 532 miljoen. De nettowinst in het eerste kwartaal van dit jaar laat een toename van
EUR 222 miljoen zien vergeleken met de eerder gepubliceerde cijfers.
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Daarnaast, eveneens voor vergelijkingsdoeleinden, geeft AEGON voor 2005 en 2006 een pro forma
operationeel resultaat per kwartaal. Deze pro forma cijfers veronderstellen dat de waardeveranderingen van
hedges en garanties geen effect hadden op het operationeel resultaat in 2005 en 2006. Deze pro forma cijfers
laten het effect van elke verandering in de marktwaarde van garanties buiten beschouwing, zoals ook het geval
zou zijn geweest als het hedge-programma van AEGON Nederland in die twee jaar van kracht zou zijn geweest.
Met ingang van het tweede kwartaal van 2007 zal AEGON zijn aandeel in het nettoresultaat van deelnemingen
verantwoorden in het operationeel resultaat. Voordien werd het aandeel in het nettoresultaat van deelnemingen
separaat van het operationeel resultaat verantwoord.
Tabel 1 hieronder geeft een reconciliatie van het operationeel resultaat zoals dat voorheen werd gerapporteerd
naar het pro forma netto operationeel resultaat. De pro forma cijfers over 2005 en 2006 geven aanvullende
informatie om de prestaties in 2007 zinvol te kunnen vergelijken met voorgaande perioden. In tabel 2 hieronder
wordt een reconciliatie gegeven tussen aangepast operationeel resultaat voor belastingen en aangepaste
nettowinst.
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TABEL 1
GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE TOEGEPAST
bedragen in miljoenen
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Operationeel resultaat voor belasting - gerapporteerd
Effect van wijziging waarderingsgrondslagen (waardering garanties tegen
marktwaarde)
Herrubricering naar winsten/verliezen op beleggingen
Aandeel in nettowinst deelnemingen
Aanname volledige afdekking van garanties
Operationeel resultaat voor belasting - pro forma1
Belasting op operationeel resultaat - pro forma
Netto operationeel resultaat - pro forma
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Het operationeel resultaat voor belasting - pro forma is, in elke periode, na wijziging in waarderingsgrondslagen en na een wijziging in de definitie van operationeel resultaat, die nu
ons aandeel in de nettowinst deelnemingen bevat, en exclusief het effect van veranderingen in de marktwaarde van garanties, zoals het geval zou zijn geweest als AEGON
Nederland het afdekkingsprogramma volledig had ingevoerd in de periode eerste kwartaal 2005 - vierde kwartaal 2006. Per het eerste kwartaal 2007 is operationeel resultaat - pro
forma niet langer van toepassing en is het bedrag gelijk aan operationeel resultaat - aangepast.

Verschuiving in beleggingsportefeuille van invloed op niet-operationeel resultaat
Naast de wijziging in de waarderingsgrondslagen, heeft AEGON Nederland aan het einde van het tweede
kwartaal 2007 een derivatenprogramma dat het had ingevoerd om de looptijd van de beleggingsportefeuille te
verlengen, vervangen door langlopende obligaties. De looptijd van de portefeuille is niet gewijzigd als gevolg van
deze transacties. Elke niet gerealiseerde verandering in de waarde van deze obligaties zal worden verantwoord
in het eigen vermogen, in lijn met de bestaande waarderingsgrondslagen van AEGON en niet als onderdeel van
het niet-operationeel resultaat, zoals het geval was met de derivaten. Als gevolg daarvan zal een wijziging in de
marktwaarde van deze derivaten in het tweede kwartaal van 2007 voor het laatst zijn terug te zien in het niet
operationeel resultaat.
Aanvullende informatie – onderliggend operationeel resultaat
AEGON geeft bovendien aanvullende informatie over het verwachte lange termijn rendement van bepaalde
beleggingscategorieën in Nederland en Amerika, alsmede van bepaalde producten van AEGON USA en
AEGON Canada die een garantie hebben die tegen marktwaarde wordt gewaardeerd. Deze aanvullende
informatie is terug te vinden in tabel 6 (zie appendix) als ‘onderliggend operationeel resultaat’.
De Engelstalige appendix met de tabellen kunt u vinden op http://www.aegon.com/pressroom/pressreleases/
groepsberichten/
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OVER AEGON
AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een toonaangevende aanbieder van
beleggingsproducten. AEGON stimuleert zijn lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal
aansluiten bij de wensen van de klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. AEGON is er trots op
dat het deze lokale aanpak kan combineren met de kracht van zijn groeiende wereldwijde organisatie.
AEGON’s hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON ongeveer 29.000 medewerkers in dienst. AEGON
bedient miljoenen klanten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië, met omvangrijke activiteiten in de Verenigde
Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen vormen de kernwaarden van AEGON. AEGON streeft er voortdurend naar om de
verwachtingen van klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners waar te maken. AEGON is voortdurend op zoek naar
innovatieve ideeën en streeft ernaar de beste in de bedrijfstak te zijn.
Belangrijke noot met betrekking tot verwachtingen
De in dit persbericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn verwachtingen” zoals bedoeld in de U.S.
Private Securities Litigation Reform Act (USA). Woorden zoals geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten,
anticiperen, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zou kunnen, is overtuigd en soortgelijke
uitingen - als ze op ons bedrijf betrekking hebben - worden gebruikt om dergelijke verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Deze
mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en hebben risico’s, onzekerheden en aannames in zich die moeilijk zijn
te voorspellen. Wij achten ons niet verplicht om enige verwachting publiekelijk te herzien of aan te passen. Lezers worden
gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op deze verwachtingen, die enkel een weerspiegeling zijn van verwachtingen op het
moment dat dit document werd geschreven. Alle verwachtingen zijn onderhevig aan meerdere risico’s en onzekerheden die ertoe
kunnen leiden dat werkelijk behaalde resultaten materieel verschillen van de verwachtingen. Dergelijke risico’s en onzekerheden
betreffen, maar zijn niet beperkt tot:


veranderingen in algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd



Koninkrijk;
veranderingen in de ontwikkeling van de financiële markten, inclusief in ontwikkeling zijnde markten, waaronder:
- de frequentie en omvang van oninbare leningen in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en
- de effecten van faillissementen en/of boekhoudkundige veranderingen in de financiële markten en de daaruit voortkomende
daling van de waardes van posities in aandelen en schuldpapieren;



de frequentie en omvang van verliezen uit verzekerde gebeurtenissen;





veranderingen die invloed hebben op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze
verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en voortdurend lage rentestanden en snel veranderende rentestanden;



veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;



toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de in ontwikkeling zijnde markten;
veranderingen in wet- en regelgeving, met name die die onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van









bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
veranderingen van het beleid van toezichthouders met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de jurisdictie waarin wij actief
zijn;
overmacht, terrorisme, oorlogsdaden en pandemieën;
veranderingen in het beleid van centrale banken en/of regeringen;
rechtszaken en maatregelen door toezichthouders die ons ertoe verplichten substantiële schade te vergoeden of onze werkwijze
te veranderen;



de reactie van klanten met betrekking tot nieuwe producten en distributiekanalen;



veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of
vraag naar onze producten beïnvloeden;



het niet behalen van verwachte resultaten, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven;
de invloed op onze gerapporteerde financiële resultaten en financiële situatie van de toepassing van International Financial



Reporting Standards.
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CONTACT
Group Corporate Affairs & Investor Relations
Den Haag
Analisten & beleggers

070 344 83 05

Media

070 344 83 44

E-mail

gca-ir@aegon.com

Website

www.aegon.com

Conference call voor analisten en beleggers
Vandaag wordt een conference call voor analisten en beleggers gehouden over de wijziging in de
waarderingsgrondslagen. Deze begint om 15.00 uur.
Het inbelnummer voor de conference call is:
045 631 69 05
De conference call kan tevens rechtstreeks worden gevolgd via een audio webcast op AEGON’s website
www.aegon.com.
Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate
website www.aegon.com.
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