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Sterk resultaat in Q1 2017
Solide operationele performance






Operationeel resultaat stijgt met 38,4% tot € 191 miljoen in Q1 2017 (Q1 2016: € 138 miljoen), met name door een
gunstige schadelastontwikkeling in het segment Schade en door hogere beleggingsopbrengsten in het segment Leven.
Operationeel rendement op eigen vermogen bedraagt 17,3% over Q1 2017, ruim boven de doelstelling ‘tot 12%’.
Combined ratio in het segment Schade bedraagt 92,1% in Q1 vooral door sterke verbetering in P&C en een
onverminderd sterk resultaat in AOV. Naast goede schadelastbeheersing zorgden de gunstige weersomstandigheden
van afgelopen winter en het uitblijven van grote schades voor een extra lage schadelast in P&C in Q1 2017.
Operationeel resultaat in het segment Leven stijgt met 23,1% tot € 149 miljoen in Q1 2017 ten opzichte van Q1 2016,
voornamelijk door hogere (directe) beleggingsopbrengsten en vrijval van in voorgaande jaren gerealiseerde
meerwaarden, deels tenietgedaan door een lager sterfteresultaat en een lagere kostendekking.

Solide Solvency II-ratio 188% (standaard formule) na uitbreiding marktrisico’s en inkoop van eigen
aandelen



Solvency II-ratio per 31 maart 2017 bedraagt 188% na absorptie van de impact van uitbreiding voor marktrisico’s
(ongeveer 5%-punt) en inkoop van eigen aandelen (ongeveer 2%-punt) in Q1 2017 (ultimo 2016: 189%).
Sterke kapitaalgeneratie gedreven door solide operationele prestaties en gunstige financiële markten in Q1 2017.

Bruto geschreven premies stijgen na correctie voor eenmalige koopsom door acquisitie van NIVO in
Q1 2016; operationele lasten hoger door overnames







Bruto geschreven premies bedragen € 1.383 miljoen. Als gecorrigeerd wordt voor de eenmalige koopsom door de
acquisitie van NIVO in 2016 en het eenmalige effect van de verwerking van volmacht premies bij AOV, is er sprake van
een stijging van 2,3% ten opzichte van Q1 2016.
In het segment Schade zijn bruto geschreven premies ten opzichte van Q1 2016 gestegen met 11,1% tot
€ 934 miljoen, gedreven door hogere volumes, premieverhogingen en het eenmalige effect bij AOV.
In het segment Leven zijn bruto geschreven premies gedaald tot € 516 miljoen, doordat in Q1 vorig jaar een grote
koopsom (€ 323 miljoen) voor de acquisitie van NIVO is geboekt. Zonder deze koopsom is de ontwikkeling van de
bruto geschreven premies vrijwel stabiel.
Operationele lasten uit gewone bedrijfsactiviteiten zijn met € 137 miljoen 6,2% hoger ten opzichte van Q1 2016 door
overnames en hogere pensioenlasten door de gedaalde contractrente.

Bestuursvoorzitter Jos Baeten: ‘De resultaten in het eerste kwartaal laten zien dat we het sterke momentum van vorig
jaar hebben kunnen doorzetten. Hoewel een aantal factoren, zoals het milde winterweer, het resultaat gunstig heeft
beïnvloed is het onderliggende operationele resultaat van onze onderdelen solide gebleven. Het operationeel rendement
op het eigen vermogen bedraagt ruim 17%.
De combined ratio is beter dan de doelstelling en reflecteert ons vakmanschap en het voortdurende streven naar
winstgevende groei. De stijging van de resultaten van het segment Leven komt uit hogere directe beleggingsopbrengsten
door aanpassingen in onze asset mix, en hogere vrijval van in voorgaande jaren gerealiseerde koerswinsten. De kosten
zijn met name door acquisities toegenomen, maar de onderliggende kostenontwikkeling ligt op schema om de doelstelling
voor de middellange termijn te halen.

Publicatie van de financiële resultaten op 31 mei 2017 om 7:00 uur. Conference call voor financiële marktpartijen (Engelstalig)
om 14:00 uur. Kijk voor meer informatie op www.asrnederland.nl.
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Onze Solvency II-ratio, op basis van de standaard formule, is met 188% stabiel na absorptie van de impact van de inkoop
van eigen aandelen en uitbreiding van marktrisico budget voor hoger renderende beleggingscategorieën zoals aandelen,
bedrijfsobligaties en vastgoed. Onze Solvency II-ratio is solide en boven de management doelstelling. Een gestage
aanwas van Solvency II kapitaal reflecteert onze gezonde verzekeringsresultaten, hogere beleggingsrendementen en
gunstige financiële markten.
Met onze financiële soliditeit bieden we onze klanten vertrouwen. Dit zien wij bijvoorbeeld terug in de belangstelling voor
ons schade-voordeelpakket. Hiervan hebben wij in het eerste kwartaal veertienduizend polissen verkocht, een stijging van
40% in vergelijking met vorig jaar. Hiermee zijn wij de grens van 100.000 verkochte schade-voordeelpakketten
gepasseerd. Voor ons een aanmoediging om door te gaan met het continue verbeteren van onze producten en
dienstverlening.’

Toelichting resultaten Q1 2017
Kerncijfers (€ miljoen)
Bruto geschreven premies
Operationele lasten uit gewone bedrijfsactiviteiten
Operationeel resultaat
Combined ratio, Segment Schade

Q1 2017

Q1 2016

Delta

1.383

1.626

-14,9%

-137

-129

6,2%

191

138

38,4%

92,1%

96,0%

-3,9%-p

In het eerste kwartaal van 2017 wist a.s.r. de sterke prestaties uit 2016 te continueren. Bruto geschreven premies
bedroegen in het eerste kwartaal € 1.383 miljoen. In het segment Schade namen de bruto geschreven premies met 11,1%
toe tot € 934 miljoen. In het segment Leven bleven de bruto geschreven premies stabiel op € 516 miljoen als het
eenmalige effect van de koopsom in verband met de acquisitie van de NIVO-portefeuille in Q1 2016 (€ 323 miljoen) buiten
beschouwing wordt gelaten.
De operationele lasten uit gewone bedrijfsactiviteiten (exclusief incidentele posten en operationele lasten niet-gerelateerd
aan de gewone bedrijfsactiviteiten) stegen met 6,2% voornamelijk door de recent aangekochte bedrijfsonderdelen en een
hogere pensioenlast als gevolg van de lagere contractrente. Daarnaast zien we hogere lasten door de verdere inrichting
van vermogensbeheer binnen het segment Bank en Asset Management. Initiatieven om de operationele lasten structureel
te verlagen en de kostendoelstelling op de middellange termijn te behalen liggen op schema.
Operationeel resultaat
De sterke prestaties van a.s.r. worden gereflecteerd in het operationeel resultaat van € 191 miljoen in het eerste kwartaal
van 2017 (Q1 2016: € 138 miljoen). Alle segmenten lieten een toename van het operationeel resultaat zien. De effecten
van de schade-beheersende maatregelen in het segment Schade blijven zich voortzetten. Daarnaast bleven grote
schades uit en was het winterweer mild. Dit resulteerde in verbeterde schaderatio’s en een toename van het operationeel
resultaat van 69% tot € 54 miljoen. Het segment Leven liet een toename van het operationeel resultaat zien van 23% tot
€ 149 miljoen. Dit kwam vooral door hogere beleggingsresultaten, mede veroorzaakt door uitbreiding van risico’s binnen
de asset mix, deels tenietgedaan door een lager sterfteresultaat en een lagere kostendekking. Bij de nietverzekeringsactiviteiten liet het operationeel resultaat een toename van 20% zien tot € 10 miljoen, onder andere door de
recente acquisities in het segment Distributie en Services en een toename binnen het segment Bank en Asset
Management. Het operationeel resultaat van segment Holding en Overig bleef met € -22 miljoen nagenoeg stabiel.
Segment Schade
De bruto geschreven premies in het segment Schade namen toe met ruim 11% tot € 934 miljoen ten opzichte van
Q1 2016. Deze toename werd met name gerealiseerd in de productlijnen P&C (6%) en Zorg (27%), waar een toename in
volume werd gecombineerd met een stijging van de gemiddelde premie. Bij AOV namen de bruto geschreven premies per
saldo toe met 8%. Deze stijging is gedreven door het eenmalige effect van een gewijzigde verwerking van premies bij
volmachten. De premieomzet wordt in 2017 sneller doorgegeven waardoor de piek van de jaarprolongatie in Q1 wordt
erkend, waar deze jaarprolongatie vorig jaar in Q2 werd meegenomen. In het eerste halfjaar zal het effect van deze
wijziging neutraal zijn.
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Alle productlijnen wisten de sterke prestaties uit 2016 te evenaren of te overtreffen, mede ondersteund door het uitblijven
van bijzondere gebeurtenissen of calamiteiten. De combined ratio in het eerste kwartaal van 2017 was met 92,1% ruim
binnen de doelstelling (<97%). De combined ratios per productlijn in het eerste kwartaal van 2017 waren 91,2% voor AOV,
91,8% voor P&C en 93,3% voor Zorg. Het operationele resultaat steeg in Q1 2017 ten opzichte van Q1 2016 met
€ 22 miljoen naar € 54 miljoen.
Segment Leven
In het segment Leven bleven de bruto geschreven premies stabiel (€ 516 miljoen) ten opzichte van het eerste kwartaal van
vorig jaar, rekening houdend met het eenmalige effect van de koopsom in verband met de acquisitie van de NIVOportefeuille in 2016 (€ 323 miljoen).
De productlijn Pensioenen liet een groei van de bruto geschreven premies zien van 6,3% ten opzichte van het eerste
kwartaal vorig jaar tot € 305 miljoen.
Het operationele resultaat steeg in Q1 2017 ten opzichte van Q1 2016 met € 28 miljoen naar € 149 miljoen, voornamelijk
door hogere beleggingsresultaten, mede veroorzaakt door uitbreiding van risico’s binnen de asset mix.
Niet-verzekeringsactiviteiten
Bij de niet-verzekeringsactiviteiten liet het segment Distributie en Services een lichte groei zien, deels door de recente
acquisities van Corins en SuperGarant. Met een operationeel resultaat van € 9 miljoen (Q1 2016: € 8 miljoen) had
Distributie en Services een solide bijdrage aan het resultaat van a.s.r.
Het segment Bank en Asset Management liet een positief operationeel resultaat zien (€ 1 miljoen) in het eerste kwartaal
van dit jaar (Q1 2016: nihil), met verbeteringen in zowel Bank als Asset Management. De hogere kosten die gemaakt zijn
voor de investeringen in groei werden meer dan gecompenseerd in hogere inkomsten, mede dankzij de toename van het
beheerd vermogen.
Nieuwe vermogensbeheerklanten hebben voor een nieuwe instroom van beheerd vermogen van circa € 375 miljoen
gezorgd.
Solvabiliteit en kapitaal
Kernratio’s

31 maart 2017

31 december 2016

Delta

188%

189%

-1%-p

Solvency II-ratio (standard formule)

€ 6.539m

€ 6.299m

3,8%

31 maart 2017

31 maart 2016

Delta

17,3%

13,3%

-4%-p

Eigen vermogen (Solvency II)
Operationeel rendement op het eigen vermogen

De solvabiliteit bleef sterk in het eerste kwartaal van 2017 en werd positief beïnvloed door organische aanwas en de
ontwikkeling van financiële markten. De sterke solvabiliteit bood ruimte voor de inkoop van eigen aandelen en een
uitbreiding van marktrisico’s in de beleggingsportefeuille. De Solvency II-ratio (volgens de standaardformule) nam per
saldo met 1%-punt af tot 188%.
Het eigen vermogen onder Solvency II nam toe tot € 6.539 miljoen per 31 maart 2017 (31 december 2016:
€ 6.299 miljoen). Het benodigd kapitaal nam toe tot € 3.471 miljoen per 31 maart 2017 (31 december 2016:
€ 3.338 miljoen). Per 31 maart 2017 bedroeg het Tier 1 kapitaal 159% van het totale benodigde kapitaal (31 december
2016: 158%). Er zijn geen tiering restricties; de Tier 2 en de Tier 3 ruimte is verder toegenomen in Q1 2017.
Het operationeel rendement op eigen vermogen nam in het eerste kwartaal van 2017 toe tot 17,3% (Q1 2016: 13,3%)
vooral door de groei van het operationeel resultaat.
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Op de in dit persbericht opgenomen cijfers is geen accountantscontrole toegepast en er heeft geen beoordeling door een
accountant plaatsgevonden.
++++++++++++++++++
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Over a.s.r.
ASR Nederland N.V. (a.s.r.) is verzekeraar sinds 1720 en is een van de toonaangevende verzekeraars van Nederland. Onder de labels
a.s.r., De Amersfoortse, Ditzo, Ardanta en Europeesche Verzekeringen biedt a.s.r. producten en diensten aan op het gebied van
verzekeringen, pensioenen, bankieren en vermogensbeheer. a.s.r. is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Kijk voor meer informatie op
www.asrnederland.nl.

Disclaimer
The terms of this disclaimer ('Disclaimer') apply to this document of ASR Nederland N.V. and all ASR Nederland N.V.’s legal vehicles and
businesses operating in the Netherlands ('ASR Nederland'). Please read this Disclaimer carefully.
Some of the statements in this document are not (historical) facts, but are ‘forward-looking statements’ ('Statements'). The Statements are
based on our beliefs, assumptions and expectations of future performance, taking into account information that was available to ASR
Nederland at the moment of drafting of the document. The Statements may be identified by words such as ‘expect’, ‘should’, ‘could’, ‘shall’
and similar expressions. The Statements can change as a result of possible events or factors. ASR Nederland warns that the Statements
could entail certain risks and uncertainties, so that the actual results, business, financial condition, results of operations, liquidity,
investments, share price and prospects of ASR Nederland could differ materially from the Statements.
The actual results of ASR Nederland could differ from the Statements, because of: (1) changes in general economic conditions; (2)
changes of conditions in the markets in which ASR Nederland is engaged; (3) changes in the performance of financial markets in general;
(4) changes in the sales of insurance and/or other financial products; (5) the behavior of customers, suppliers, investors, shareholders and
competitors; (6) changes in the relationships with principal intermediaries or partnerships or termination of relationships with principal
intermediaries or partnerships; (7) the unavailability and/ or unaffordability of reinsurance; (8) deteriorations in the financial soundness of
customers, suppliers or financial institutions, countries/states and/or other counterparties; (9) technological developments; (10) changes in
the implementation and execution of ICT systems or outsourcing; (11) changes in the availability of, and costs associated with, sources of
liquidity; (12) consequences of a potential (partial) termination of the European currency: the Euro or the European Union; (13) changes in
the frequency and severity of insured loss events; (14) catastrophes and terrorist related events; (15) changes affecting mortality and
morbidity levels and trends and changes in longevity; (16) changes in laws and regulations and/or changes in the interpretation thereof,
including without limitation Solvency II, IFRS and taxes; (17) changes in the policies of governments and/or regulatory- or supervisory
authorities; (18) changes in ownership that could affect the future availability of net operating loss, net capital and built-in loss; (19)
changes in conclusions with regard to accounting assumptions and methodologies; (20) adverse developments in legal and other
proceedings and/or investigations or sanctions taken by supervisory authorities; (21) risks related to mergers, acquisitions, and
divestments (22) other financial risks such as currency movements, interest rate fluctuations, liquidity, and credit risks could influence
future results and (23) the other risks and uncertainties detailed in the Risk Factors section contained in recent public disclosures made by
ASR Nederland.
The foregoing list of factors and developments is not exhaustive. Any Statements made by or on behalf of ASR Nederland only refer to the
date of drafting of the document, except as required by applicable law. ASR Nederland disclaims any obligation to update or revise and
publish any expectations, as a result of new information or otherwise. Neither ASR Nederland nor any of its directors, officers, employees
do give any statement, warranty or prediction on the anticipated results as included in the document. The Statements in this /document
represent, in each case, only one of multiple possible scenarios and should not be viewed as the most likely or standard scenario.
All figures in this document are unaudited. Small differences are possible in the tables due to rounding.
ASR Nederland has taken all reasonable care in the reliability and accurateness of this press release. Nevertheless, it is possible that
information contained in this message is incomplete or incorrect. ASR Nederland does not accept liability for any damages resulting from
this press release in case the information in this press release is incorrect or incomplete.

4

