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Aanhoudend solide in een dynamische omgeving
 Nettowinst stijgt naar €386 miljoen
 Versnellen & Vernieuwen in volle gang:

 Koploper in online en mobiele dienstverlening
 Verlagen bedrijfskosten op schema; reductie van €300 miljoen gerealiseerd
 Gekozen voor stevige positionering in pensioenmarkt met Centraal Beheer APF
 Beheerd vermogen Achmea Investment Management meer dan €100 miljard
 Financiële positie solide met solvabiliteitsratio van 210% onder Solvency I
 A+ kredietwaardigheidsoordeel verzekeringsonderdelen door S&P.
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Nettowinst stijgt naar €386 miljoen
Nettowinst

Operationeel resultaat

Bruto premieomzet

(in € mln)

(in € mln)

(in € mln)

19.922
386

20.002

388

368

 Nettowinst gestegen naar €386 miljoen onder
meer door kostenbesparingen
 Positieve ontwikkelingen bij Pensioen- en Leven,
Internationale en Bancaire activiteiten en hogere
beleggingsresultaten droegen bij aan hoger
resultaat
 Resultaat 2014 sterk beïnvloed door goodwill
impairments en reorganisatielasten

16

2015

2014

2015

2014

2014

Bedrijfskosten*

Solvabiliteitsratio (IGD)

Eigen vermogen

(in € mln)

(in %)

(in € mln)

2.633

2015

2.759

2014

210

2015

215
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10.280

9.818

 Stabiele ontwikkeling premieomzet bevestigt
marktleiderschap in zorg- en schadeverzekeringen
 Totale kostenbesparing sinds start Versnellen &
Vernieuwen gerealiseerd van €300 miljoen.
In 2015 zijn de kosten verlaagd met €132 miljoen
(of 5%)

2014

* Bedrijfskosten 2014 gecorrigeerd voor eenmalige lasten waaronder reorganisatielasten
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2015

 Operationeel resultaat negatief beïnvloed door:
 Teruggave van €481 miljoen om stijging
zorgverzekeringspremies over 2016 te beperken
 Stormen veroorzaakten voor €120 miljoen
schade bij onze klanten

2015

2014

 Financiële positie onverminderd solide met
solvabiliteit op 210% onder Solvency I.
Toestemming verkregen voor gebruik intern model
voor Schadeverzekeringen onder Solvency II.

Alle verzekeringsonderdelen dragen bij aan resultaat
Operationeel resultaat (in € MLN)
Schade en Inkomen
Zorg
- Structureel resultaat
- Incidenteel resultaat

2015

2014

34

103

287

442

60

292

227

150

Resultaat Schade en Inkomen aanzienlijk lager
 Enkele grote stormen zorgden voor schade bij onze klanten en daarnaast
toevoegingen aan voorzieningen bij letselschades

Resultaat Zorg gedaald
 Resultaat van de basiszorgverzekeringen lager als gevolg van:
 hogere zorgkosten in 2015 die niet door premies worden gecompenseerd
 de inzet van €481 miljoen uit het resultaat om de stijging van de zorgpremies
voor 2016 te beperken
 Structureel resultaat basiszorgverzekeringen €26 miljoen in 2015

Pensioen en Leven
Internationale activiteiten
Bancaire activiteiten
Overige activiteiten
Totaal
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165

64

Resultaat Pensioen en Leven toegenomen

52

26

 Goed beleggingsresultaat en hoger technisch resultaat

-19

-28

-151

-219

368

388

Resultaat internationale activiteiten verdubbeld
 Autonome premie groei 5% in bestaande markten.
Hoger resultaat deels door eenmalige effecten.

Versnellen & Vernieuwen: versnelde aanpassing in klantgerichtheid in 2014
Aanleiding
 Versnellen in klantgerichtheid en kostenbesparingen
 Vernieuwen van processen en online dienstverlening
 Aanpassingen spelen in op snel veranderende wensen van klanten

Ambities Versnellen & Vernieuwen
 Nieuwe oplossingen bieden voor onze klanten

Klantgedreven

 Klanttevredenheid hoog houden

Medewerkers

 Ook op de lange termijn financieel gezond blijven

Doelstellingen eind 2016
 Kostenreductie van €450 miljoen

Verantwoord
rendement
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Concurrerende
kosten

 Afname van circa 4.000 arbeidsplaatsen.

Klantgedreven: inspelen op veranderende wensen van klanten
 Meer dan 150 innovaties gestart sinds aankondiging Versnellen & Vernieuwen
 Alle merken online beter bereikbaar voor klanten

 Centraal Beheer app biedt compleet en actueel inzicht in verzekeringen en financiële diensten

Medew
erkers

 Centraal Beheer handelt eenvoudige autoschades volledig online af
 Meer dan 700.000 bezoekers online platform Zilveren Kruis praten over gezondheid en vitaliteit

 Interpolis vergroot veiligheid van jongeren in het verkeer met experiment Slim Op Weg en rijvaardigheidstrainingen
 Interpolis biedt iedereen juridisch advies via RechtsHulp app
 Interpolis adviseert ondernemers over bescherming tegen cybercriminaliteit

 Zilveren Kruis werkt mee aan app over noodzaak bezoek aan huisarts ‘Moet ik naar de dokter?’
 Direct medisch advies via de FBTO video-app ‘Arts op Zak’
 Uitbreiding klantenservice met 15.412 medewerkers via Klantsignalen app voor alle Achmea-medewerkers.
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Klantgedreven: inspelen op veranderende wensen van klanten

Medew
erkers

Centraal Beheer app
biedt compleet en actueel
inzicht in verzekeringen
en financiële diensten

8

Meer dan 700.000
bezoekers online platform
Zilveren Kruis praten over
gezondheid en vitaliteit
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Interpolis
biedt iedereen
juridisch advies
via RechtsHulp app

Interpolis adviseert
ondernemers over
bescherming tegen
cybercriminaliteit

Klantgedreven: vernieuwing van onze bedrijfsvoering
 Sterke merken met hoge klantwaardering (NPS)
 AFM-scores Klantbelang Centraal verder toegenomen van 3,3 tot 3,4

 Centraal Beheer ondersteunt startups via partnership met Startupbootcamp
 Zilveren Kruis stimuleert een gezonde levensstijl met website Actify
 Volledige online verzekeraar Onlia breekt door in de Slowaakse autoverzekeringsmarkt

 InterAmerican biedt autoverzekering per gereden kilometer met ‘Buy-the-Mile’ in Griekenland
 Stem van de klant duurzaam verankerd in bedrijfsvoering door oprichting Klantraad bij alle merken
 Verdere revitalisering coöperatieve identiteit met versterkte rol Ledenraad Vereniging Achmea.
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Medew
erkers

Klantgedreven: vernieuwing van onze bedrijfsvoering

Medew
erkers

Centraal Beheer
ondersteunt startups via
partnership met
Startupbootcamp
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InterAmerican biedt
autoverzekering per
gereden kilometer met
‘Buy-the-Mile’ in
Griekenland
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Volledige online
verzekeraar Onlia breekt
door in de Slowaakse
autoverzekeringsmarkt

Stem van de klant duurzaam
verankerd in bedrijfsvoering
door oprichting Klantraad
bij alle merken

Verantwoord rendement
 Gekozen voor stevige positionering in pensioenmarkt met Centraal Beheer APF
 Bundeling vermogensbeheeractiviteiten tot Achmea Investment Management (AuM €102 miljard)

Medew
erkers

 Beperkte stijging zorgpremies 2016 door inzet resultaat over 2015
 Behoud marktleiderschap Zilveren Kruis biedt inkoopvoordelen
 Goedkeuring van DNB voor gebruik intern model schadeverzekeringen voor Solvency II
 Vergroting commerciële slagkracht met marktgerichte ketens Schade & Inkomen, Oudedagsvoorzieningen en Zorg
 Internationale activiteiten bereiken breed gedragen resultaatsherstel met nieuwe strategie
 Intensievere samenwerking met Rabobank: volledig digitale afhandeling bij particulieren; versterking zakelijk advies
 A+ kredietstatus voor verzekeringsonderdelen bij Standard & Poor’s.
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Concurrerende kosten: op koers met kostenreductiedoelstellingen
 Op koers voor verlaging kosten met €450 miljoen eind 2016
 Bedrijfskosten met €300 miljoen gereduceerd sinds 2014

 Over 2015 kostenreductie van €132 miljoen behaald oftewel 5%

Medew
erkers

 Afname ca. 2.500 FTE gerealiseerd; exclusief strategische investeringen in onder meer APF
 Reducties onder meer gerealiseerd bij ondersteunende diensten en staffuncties

 Goed werkgeverschap, ook in uitdagende tijden met duurzaam sociaal plan en ATC
 Versnelde migratie naar IT doelsystemen bij met name Pensioen & Leven voor betere dienstverlening tegen lagere kosten.
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Medewerkers: inzet cruciaal voor verbeteren dienstverlening
 Achmea wil dé digitale verzekeraar worden en onze mensen maken daarbij het verschil
 Investeren in en werken aan ‘digitaal vaardig’ maken van medewerkers

 Aandacht voor benodigde competenties in een digitale, flexibele omgeving
 Vergroten van de (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers
 Aandacht langs drie sporen: ‘vitaliteit & gezondheid’, ‘leren & ontwikkelen’ en ‘mobiliteit & loopbaan’

 Flexibiliteit, inzetbaarheid en klantbelang centraal in recent afgesloten CAO
 Medewerkerbetrokkenheid aanhoudend hoog ondanks ingrijpende maatregelen
 Zeer hoge respons onder medewerkers van 89%

 Aanhoudend hoge algemene tevredenheid onder medewerkers verder toegenomen naar 84%.
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Medew
erkers

Versnellen & Vernieuwen: Koers houden, afronden en accelereren
Ingezette strategische koers aanhouden:
 Bestaande kerncompetenties Schade, Inkomens- en Zorgverzekeringen verder versterken

 Aangevuld met stevige positionering in pensioenmarkt en Internationale activiteiten
 Vernieuwende oplossingen bieden voor onze klanten
 Klanttevredenheid onverminderd hoog houden

 Ook op de lange termijn financieel solide zijn

Verdere acceleratie bestaat uit:
 Doorgaan met verdere digitalisering en vernieuwing van dienstverlening aan klanten
 Aanhoudend scherpe focus op reductie van kosten
 Oprichting marktgerichte ketens Schade & Inkomen, Zorg en ODV
 Intensievere samenwerking met Rabobank

 Verdere verbeteringen voortkomend uit programma Migratie naar Digitale Klantbediening.
14
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Programma
Algemeen overzicht

Financieel overzicht
 Resultaten per segment
 Kapitaalspositie en solvabiliteit

 Beleggingen

Vragen
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Nettowinst stijgt naar €386 miljoen
Netto winst gestegen
Resultaat (in € mln)

2015

2014

Operationeel resultaat

368

388

 Reorganisatielasten voor programma Versnellen & Vernieuwen

239

 Afboeking op goodwill en transactieresultaat door verkoop Russische
verzekeringsactiviteiten

Reorganisatielasten

-

 Nettowinst sterk toegenomen. Resultaat in 2014 beïnvloed door eenmalige
effecten waaronder:

 Verkoop en deels sluiting van Achmea Health Centers

Afboeking goodwill
Transactieresultaat/M&A

Winst voor belasting
Belasting
Nettowinst
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-

143

10

14

378

-8

8

24

386
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 In 2015 positief transactieresultaat door onder meer verkoop van
vermogensbeheeractiviteiten in Ierland.

Schade & Inkomen: grote eenmalige effecten, resultaat onderliggend verbeterd
Schadeverzekeringen
 Operationeel resultaat sterk beïnvloed door grote stormschades en
letselschades:

Operationeel resultaat Schade

Operationeel resultaat Inkomen

(in € mln)

(in € mln)

129

40

 Grote stormen (€70 miljoen) en in toenemende mate heftige lokale
weersinvloeden. In totaal is circa €120 miljoen vergoed aan onze klanten
 Hogere verwachte uitkering op bestaande letselschades
 Gecorrigeerd voor incidentele storm- en letselschades steeg het operationele
resultaat door lagere kosten en hogere beleggingsresultaten

116

63

Inkomensverzekeringen

20

 In 2015 hogere schadelast door langere ziekteduur op verzuim en oplopend
gemiddelde arbeidsongeschiktheidspercentage
 Positieve resultaten uit voorgaande schadejaren:

13

2015

2014

2015

2014

 Sneller herstel op individuele en collectieve arbeidsongeschiktheid
 Lagere instroom in collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 Hogere lasten aan winstdeling met name door gunstige ontwikkeling
arbeidsongeschiktheid in voorgaande jaren

Genormaliseerd voor incidentele schades

17
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 Lagere kosten als gevolg van initiatieven rond Versnellen & Vernieuwen.

Schade & Inkomen: Premieomzet stabiel en lager kostenniveau
Bruto premieomzet

Operationele kosten

(in € mln)

(in € mln)

 Schade

 Inkomen

3.128
610

3.163
587

2.518

760

741

Schadeverzekeringen
 Premieomzet vrijwel stabiel ondanks beëindiging verlieslatende contracten en
meerjarencontracten gesloten in 2014
 Grote instroom nieuwe particuliere klanten bij Centraal Beheer
 Verdere kostenreductie behaald door onder meer productvernieuwingen en
complexiteitsreductie in processen en systemen

2.576

 Grote stormen en hogere letselschadelast verhogen schaderatio
met 4,7 procentpunt
2015

2014

Schadeverzekeringen

2015

Inkomensverzekeringen

(in %)

 Schaderatio

2014

(in %)

 Kostenratio

 Schaderatio¹  Kostenratio

103,3%

99,7%

94,9%

99,2%

29,1%

30,0%

25,7%

28,8%

69,5%

69,7%

69,2%

70,4%

2015

2014

2015

2014

4,7%

¹Gecorrigeerd voor oprenting van de verzekeringstechnische voorziening
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Inkomensverzekeringen
 Stijging premieomzet door groei WIA-contracten en premieverhogingen
 Kostenratio gedaald door initiatieven van Versnellen & Vernieuwen
 Lagere schaderatio door vrijval voorzieningen als gevolg van afgenomen duur
arbeidsongeschiktheid en lagere instroom WIA
 Betere gecombineerde ratio; onderliggende ontwikkeling op
inkomensverzekeringen gunstig.

Zorg: inzet €481 miljoen om premiegroei te beperken ondanks stijging zorgkosten
Basis zorgverzekeringen
Structureel resultaat
basis zorgverzekeringen

Incidenteel resultaat
basis zorgverzekeringen

 Structureel resultaat 2015 met €26 miljoen
aanzienlijk gedaald. Gestegen zorgkosten worden
niet volledig door premie gecompenseerd

Tekenjaar 2014/2015

Voorgaande tekenjaren

(in € mln)

(in € mln)

 In 2015 €481 miljoen ingezet uit het resultaat om
de premiestijging voor onze klanten te beperken.
In 2014 gebruikten we hiervoor €335 miljoen

Vrijval voorzieningen
(in € mln)
703

243

434

222

2015

2014

99

Inzet resultaat voor
beperking premie

26

 Hoger incidenteel resultaat door vrijval
voorziening uit voorgaande jaren en incidentele
positieve resultaten uit de verevening en lagere
kosten dan geraamd

Aanvullende zorgverzekeringen
 Resultaat op aanvullende verzekering bedraagt
€39 miljoen (2014: €99 miljoen). Lager resultaat
door lager aantal verzekerden en lagere
dekkingen. Minder resultaat uit voorgaande jaren

Totaal zorgverzekeringen
2015

2014

2015

2014

-335
-481

2015

19
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2014

 Resultaat op zorgverzekeringen bedraagt €287
miljoen ten opzichte van €442 miljoen in 2014.

Zorg: stabiele premieomzet en lagere bedrijfskosten
Bruto premieomzet

Operationele kosten

(in € mln)

(in € mln)

 Basis

 Aanvullend
634

592
1.310

Zorgverzekeringen
 Premieomzet basisverzekeringen gestegen vooral door overkomst van delen
van de voormalige AWBZ
 Toename in aantal verzekerden met aanvullende verzekering

1.359

 Lagere kostenratio als gevolg van initiatieven rond Versnellen & Vernieuwen
12.179
11.881

11.881
11.825

2015

2014

Basisverzekeringen

 Dalende premieomzet op aanvullende verzekeringen als gevolg van lager aantal
verzekerden basiszorg en lagere dekking
2015

Aanvullende verzekeringen

(in %)

 Schaderatio

20

2014

(in %)

 Kostenratio

 Schaderatio

 Kostenratio

98,7%
3,2%

98,7%
3,6%

96,4%
9,1%

93,0%
10,8%

95,5%
95,1

95,1%
93,9

87,3%

82,2%

2015

2014

2015

2014
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Basisverzekeringen
 Schaderatio gestegen vooral door inzet €481 miljoen uit het resultaat

Aanvullende verzekeringen
 Schaderatio hoger door lagere premie-inkomsten en afgenomen vrijval
voorzieningen door stijging zorgkosten.

Pensioen & Leven: verdere verlaging van kosten
Bruto premieomzet

Operationeel resultaat

(in € mln)

(in € mln)
2.485

2.160

 Lagere bruto premieomzet door verkoop van scherper geprijsde verzekeringen
en natuurlijk premieverval. In 2014 bovendien eenmalig hogere premieomzet
door in dat jaar getekende grote, meerjarige koopsommen

165

729

Koopsom

495

Periodiek

1.665

1.756

2015

2014

64

2015

2014

Nieuwe verkopen (APE)

(in € mln)

(in € mln)
378

197

122

2015

21

2014
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 Operationeel resultaat meer dan verdubbeld door goede beleggingsresultaten
en beter technisch resultaat
 Betere beleggingsresultaten gedreven door herstel vastgoedmarkt en realisaties
door aanpassing samenstelling aandelenportefeuille

Bedrijfskosten
348

Pensioen & Leven

2015

2014

 Aanhoudende focus op kostenreductie leidt tot goede uitgangspositie voor
duurzaam beheer ‘closed book’ bij pensioenen
 Bedrijfskosten 7% gedaald door complexiteitsreductie en stroomlijning IT.

Internationaal: hoger resultaat in Griekenland, Turkije, Slowakije en Ierland
Internationale activiteiten
 Gestegen winstgevendheid in zowel Griekenland, Turkije, Slowakije als Ierland
 Totale premiestijging in landen waar we actief zijn bedraagt 5%

Bruto premieomzet

Operationeel resultaat

(in € mln)

(in € mln)

1.123

1.109

 Verdubbeling operationeel resultaat naar €52 miljoen mede door eenmalige
posten
 Gecorrigeerd voor eenmalige posten groeide het operationeel resultaat
met 15% tot €30 miljoen

52

 Verkoop verlieslatende onderdelen draagt bij aan verbetering resultaat
26

Turkije
 Aandeel in schademarkt vergroot. Bruto premieomzet toegenomen
met 20%, ondanks devaluatie van de Lira

2015

2014

2015

2014

Griekenland
 Toename marktaandeel met name door groei in online kanaal met Anytime

Slowakije
 Premieomzet 8% toegenomen door groei online verkopen met Onlia
 Aantal online klanten met 12% toegenomen.
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Overige activiteiten
Bancaire activiteiten
 Verbetering operationeel resultaat door hogere rentemarge, lagere kosten en vrijval kredietvoorzieningen

 Belangrijke rol Achmea Bank binnen strategie pensioenen
 Strategische focus van Staalbankiers op ‘private banking‘ activiteiten

Achmea Investment Management
 Achmea Investment management gestart per 1 januari 2016 met beheerd vermogen van €102 miljard
 Beheerd vermogen van bestaande klanten in 2015 gestegen met €4,2 miljard resulterend in hogere beheersvergoedingen

Overige activiteiten
 Positieve ontwikkeling resultaten bij pensioendienstverlening, vastgoedbeheer en Independer
 Verdere kostenreductie bij staven en facilitaire dienstverlening.
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Sterke financiële positie behouden
Eigen Vermogen
(In € mln)

9.818
+386
+383

-185
-46
-63
-13
10.280

Kapitaalmanagement

Solvency I (IGD)
(In %)

 Eigen vermogen nam toe met €462 miljoen door:
215%

31-12-2014

Uitgifte/ aflossing
kapitaalinstrumenten

+9%

Mutatie herwaarderingsreserve

-4%

Mutatie valutareserve

-1%
-2%

Dividend en couponbetaling
Overige effecten

0%

31-12-2015

+2%

Surplus Leven NL

Mutatie solvabiliteitseis

31-12-2015
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 netto uitgifte kapitaalinstrumenten

+8%

Nettowinst

Lagere correctie intangibles

24

 toevoeging nettowinst

-13%

-4%
210%

 Solvabiliteit (SI) licht gedaald door:
 aanscherping kostenaannames
 rente- en credit spread ontwikkelingen

 update sterfteaannames
 verhoogde solvabiliteitsvereiste

Financiering
 De fixed-charge coverage ratio ligt met 4,1x eind
2015 boven de doelstelling van ten minste 4x
 De debt leverage ratio stijgt licht naar 25,5% door
toename van financieringsschuld. Ruim onder de
maximum doelstelling van 35%
 De double leverage ratio daalde licht naar 104,9%.

Solvency II positie sterk
Solvabiliteit
 Goedkeuring ontvangen van DNB op intern model
voor Solvency II voor schade en inkomen

Solvency II PIM (goedgekeurd model)
Beschikbaar kapitaal

Vereist kapitaal
Solvency II ratio (PIM)

30-06-2015

31-12-2014

D

€10.504 miljoen

€9.471 miljoen

11%

€5.664 miljoen

€5.547 miljoen

2%

185%

171%

14%-pt

 Solvency II ratio per Q2 2015 gestegen naar 185%

Belangrijkste factoren voor aanwezig en vereist
kapitaal:

 Toevoeging resultaat en uitgifte van kapitaalinstrumenten.
 Gestegen aandelenkoersen en uitbreiding
belegging in hypotheken

Solvency II ratio (SF)

25
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30-06-2015

31-12-2014

D

182%

169%

13%-pt

 Productaanpassing binnen leven portefeuille

 Modelaanpassingen.

Kwaliteit beleggingsportefeuille onveranderd hoog
Totale beleggingsportefeuille 31-12-2015

Vastrentende portefeuille 31-12-2015

(in %)

(in %)
75

Vastrentende waarden
Despito’s

3

Derivaten

8

Overige beleggingen

6

Vastgoed

€

Aandelen

3

Alternatieve beleggingen

2

46,0
miljard

3

 Lichte daling beleggingsportefeuille door stijging
marktrente

39

Staatgerelateerde en staatgegarandeerde obligaties

14

Leningen en hypotheken

14

Asset-backed obligaties

4

Gedekte obligaties

3

Bedrijfsobligaties

€

34,6
miljard

23

Vastrentende waarden

1

Converteerbare obligaties

1

Totale beleggingsportefeuille 31-12-2014

Vastrentende portefeuille 31-12-2014

(in%)

(in %)

Vastrentende waarden
Despito’s

Staatsobligaties

74

Derivaten

8

Overige beleggingen

6

Vastgoed

3

Aandelen

3

Alternatieve beleggingen

2
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10

€

48,3
miljard

Leningen en hypotheken

6

Asset-backed obligaties

4

Gedekte obligaties

5

Bedrijfsobligaties

€

Vastrentende waarden

1

Converteerbare obligaties

1

35,7
miljard

25

Vastrentende portefeuille
 86% van de portefeuille belegd in vastrentende
waarden met een investment grade rating (BBB of
hoger). Lichte daling ratingprofiel t.o.v. 2014
door uitbreiding hypotheken (NR*)
 Hypothekenportefeuille gestegen met €2,2 miljard
tot €3,8 miljard eind 2015.
 Financiering hypothekenportefeuille vanuit
Staatsobligaties

48

Staatgerelateerde en staatgegarandeerde obligaties

4

* Not rated

26

Staatsobligaties

Totale beleggingsportefeuille

 Ook uitbreiding van de exposure naar overige
illiquide vastrentende waarden zoals WSW
leningen, Senior Real Estate en Senior Secured
Loans.

Hoger beleggingsresultaat door realisaties op zakelijke en vastrentende waarden
Mutatie beleggingsresultaten¹ eigen rekening Achmea Groep

Beleggingsresultaten
 Beleggingsresultaat voor eigen rekening €47 miljoen hoger dan in 2014

+47
6

1.320

Directe beleggingsresultaten
 Directe beleggingsresultaten op vastrentende waarden sterk beïnvloed door
lage rentestand
 Hoger dividend uit beleggingsfondsen (inclusief ‘private equity’ en
‘infrastructure’) stuwt directe beleggingsresultaat aandelen

90

1.273

Indirecte beleggingsresultaten
 Indirecte beleggingsresultaten vastgoed verbeterd door lagere afwaarderingen

38

 Hogere realisaties op vastrentende waarden door mandaatwijzigingen
 Hoger indirect resultaat op aandelen door realisaties. Deze stijging wordt deels
teniet gedaan door een lager resultaat op commodities

BeleggingsDirecte
resultaat
opbrengsten
eigen
rekening 2014

Indirecte
opbrengsten

Overige

Beleggingsresultaat
eigen
rekening 2015

¹Het beleggingsresultaat eigen rekening is geschoond voor fair value resultaten en overige
beleggingsopbrengsten welke een directe relatie hebben met de verzekeringsverplichtingen.

27

| Achmea Jaarresultaten 2015

 Gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten op vastrentende waarden in
Pensioen & Leven zijn geen onderdeel van de winst- en verliesrekening maar
lopen door het FFA (Fund for Future Appropriation)
 De omvang van het FFA in 2015 is €6,2 miljard (2014: €6,7 miljard).

Programma
Algemeen overzicht

Financieel overzicht
Vragen
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Aanhoudend solide in een dynamische omgeving
 Nettowinst stijgt naar €386 miljoen
 Versnellen & Vernieuwen in volle gang:

 Koploper in online en mobiele dienstverlening
 Verlagen bedrijfskosten op schema; reductie van €300 miljoen gerealiseerd
 Gekozen voor stevige positionering in pensioenmarkt met Centraal Beheer APF
 Beheerd vermogen Achmea Investment Management meer dan €100 miljard
 Financiële positie solide met solvabiliteitsratio van 210% onder Solvency I
 A+ kredietwaardigheidsoordeel verzekeringsonderdelen door S&P.
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