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Versnellen & Vernieuwen over de volle breedte van ons bedrijf

 Operationeel resultaat €388 miljoen en €335 miljoen benut om zorgpremies voor klanten laag te houden

 Nettowinst €16 miljoen door eenmalige reorganisatielasten en afwaardering goodwill

 Versnellen & Vernieuwen over de volle breedte van ons bedrijf:

 Veel initiatieven gelanceerd voor betere dienstverlening aan klanten

 Bedrijfskosten met €143 miljoen gedaald, afname aantal arbeidsplaatsen met 1.200 op schema

 Desinvestering Russische verzekeringsactiviteiten en Achmea Health Centers afgerond

 Financiële positie onverminderd sterk met solvabiliteitsratio van 215% (IGD) 

 A+ kredietwaardigheidsoordeel verzekeringsonderdelen gehandhaafd bij S&P
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Uitvoering strategische keuzes leidt tot nettowinst van €16 miljoen

Achmea Groep

 Operationeel resultaat 28% gedaald, vooral door 
het aan onze verzekerden teruggeven van €335 
miljoen incidenteel resultaat in de vorm van 
lagere zorgpremies voor 2015

 Nettowinst gedaald door eenmalige lasten

 Reorganisatielasten met betrekking tot 
Versnellen & Vernieuwen (€239 miljoen)

 Desinvesteringen

 Goodwill afboekingen

 Financiële positie verder verstevigd

 Solvabiliteitsratio verzekeringsentiteiten 215%, 
na financieringstransacties pro forma 228%

 A+ rating verzekeringsentiteiten behouden,
risicomanagement oordeel 2 stappen verhoogd
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Nettowinst 
(in € mln)

Solvabiliteitsratio (IGD)
(in %)

Bruto premieomzet 
(in € mln)

Operationeel resultaat 
(in € mln)

* Bedrijfskosten gecorrigeerd voor eenmalige lasten waaronder reorganisatielasten Versnellen & Vernieuwen

2013 20132014

Bedrijfskosten*

(in € mln)

2013 20132014

388

542

349

20.25520.002

2.9032.759 202 9.7029.818

Eigen vermogen 
(in € mln)

2014 2013

20132014

2014

2014

16

215



Reorganisatielasten en afboekingen op goodwill leiden tot lagere winst

Reorganisatielasten Versnellen & Vernieuwen

 Goede voortgang leidt tot verantwoording van het merendeel van de 
reorganisatielasten Versnellen & Vernieuwen in 2014

 Concrete uitwerking uit te voeren reorganisaties in 2015 en 2016

 Personeelsreductie bij staven en diensten en herinrichting van 
distributieorganisatie in 2014

Desinvesteringen Russische activiteiten en Achmea Health Centers

 Afboeking goodwill (€65 miljoen) en transactieresultaat in verband met
verkoop van ons Russische verzekeringsbedrijf Oranta

 Besluit tot deels verkoop en deels sluiting Achmea Health Centers

Goodwill afboeking Syntrus Achmea

 Afboeking goodwill (€78 miljoen) vanwege lagere resultaten dan eerder 
verondersteld en vertrek van een grote klant bij pensioenbeheer
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Resultaat
(in € mln)

2014 2013

Operationeel resultaat 388 542

Reorganisatielasten 239 -

Afboeking goodwill 143 232

Transactieresultaat/M&A 14 29

Winst voor belasting -8 281

Belasting 24 68

Nettowinst 16 349



Aanhoudend goede resultaten Nederlandse schade- en zorgverzekeringen

Schade

 Stabiel resultaat bij schadeverzekeringen
met lichte toename marktaandeel

Zorg

 Structureel resultaat basiszorgverzekeringen daalt 
19% tot €207 miljoen (2013:€257 miljoen), vooral 
door premieverlaging van €100 per polis en daling 
van het aantal verzekerden in 2014

 Premieverhoging 2015 beperkt door inzet van 
€335 miljoen incidenteel resultaat uit 2014, 
omgerekend ruim €60 per verzekerde per jaar

Pensioen & Leven

 Lager resultaat, vooral door gewijzigde methodiek 
voor kostendoorbelasting en een eenmalige 
bijzondere bate in 2013

 Resultaat nauwelijks geraakt door de lage rente
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Zorg Nederland
(structureel resultaat)

Pensioen & Leven Nederland Schade Nederland 

Winst voor belasting 
(in € mln)

Effect gewijzigde kostendoorbelastingsmethodiek

20132014 2014 2013 20132014

265266

346

319

251

135

103

163

257

90

59

76



Versnellen & Vernieuwen: versnelde aanpassing in klantgerichtheid

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 

 Klanttevredenheid hoog houden 

 Ook op de lange termijn financieel gezond blijven

Doelstellingen eind 2016 

 Kostenreductie van €450 miljoen

 Afname van circa 4.000 arbeidsplaatsen 
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Klantgedreven: innovatie van dienstverlening aan klanten

 Vernieuwing in stroomversnelling onder meer door 12 klant-apps in 2014 

 Alle merken via online middelen beter bereikbaar voor klanten

8 |   Achmea jaarresultaten 2014

Medewer
kers



Klantgedreven: innovatie van dienstverlening aan klanten
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Medewer
kers
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Klantgedreven: vernieuwing van onze bedrijfsvoering

 Sterke merken met hoge klantwaardering  (NPS)

 Keurmerk Klantgericht Verzekeren (KKV) behouden door alle merken

 AFM-scores Klantbelang Centraal verder toegenomen van 3,0 tot 3,3

 Pilot FBTO om premie aan te passen aan rijgedrag in samenwerking met Vodafone 

 Investeringen in deeleconomie via:

 Centraal Beheer verzekert gebruikers SnappCar, WeGo, MyWheels en Peerby

 Ambassadeurschap ‘Sharing City Amsterdam’

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

 Verdere revitalisering coöperatieve identiteit met versterkte rol Ledenraad Vereniging Achmea
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Verantwoord rendement: marktleiderschap schade en zorg behouden 

 Strategische keuze voor zorgcollectieven met regie op preventie, vitaliteit en zorg

 Zorgpremies 2015 beperkt verhoogd door scherpe zorginkoop en inzet resultaat

 Inspelen op nieuwe kansen in veranderd pensioenstelsel met voorgenomen oprichting APF 

 Duurzaam rendement bij Pensioen & Leven door opbouw hypotheekportefeuille

 Hechtere samenwerking om verzekeren met Rabobank nog succesvoller te maken

 Premie op maat voor klanten van Centraal Beheer en FBTO dankzij dynamische premiestelling

 Afstoten verlieslatende onderdelen: afronding verkoop Russische activiteiten en Achmea Health Centers
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Concurrerende kosten: op koers met reductiedoelstellingen eind 2016

 Op koers voor verlaging kosten met €450 miljoen en reductie circa 4.000 arbeidsplaatsen

 Bedrijfskosten met €143 miljoen gereduceerd

 Afname circa 1.200 arbeidsplaatsen zorgvuldig gerealiseerd

 Reductie van 30% gerealiseerd bij ondersteunende diensten en staffuncties

 Goed werkgeverschap, ook in uitdagende tijden met duurzaam sociaal plan en ATC

 Versnelde migratie naar IT doelsystemen voor betere dienstverlening aan klanten tegen lagere kosten
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Medewerkers: inzet cruciaal voor verbeteren dienstverlening

Strategisch HR-plan opgesteld met focus op:

 Investeren in en werken aan ‘digitaal vaardig’ maken van medewerkers

 Klantgedreven- en resultaatgerichtheid onderdeel van individuele beoordelingscriteria

 Nieuwe cao gericht op verhoging inzetbaarheid en flexibiliteit met ruimere bedrijfstijden tot 22.00 uur

 Medewerkerbetrokkenheid aanhoudend hoog ondanks ingrijpende maatregelen

13 |   Achmea jaarresultaten 2014

Medewer
kers



Programma

Algemeen overzicht

Financieel overzicht

 Resultaten per segment

 Kapitaalspositie en solvabiliteit

 Beleggingen

Vragen

14 |   Achmea jaarresultaten 2014



Uitvoering strategische keuzes leidt tot nettowinst van €16 miljoen

Achmea Groep

 Bruto premieomzet nagenoeg stabiel gebleven op 
€20 miljard, leidende marktposities in schade- en 
zorgverzekeringen behouden

 Bedrijfskosten met €143 miljoen gedaald, vooral 
door lagere personeels-, huisvestings- en IT-kosten

 Invoering nieuwe methodiek om de kosten van 
ondersteunende diensten toe te rekenen aan de 
bedrijfsonderdelen

 Beter inzicht in kostenontwikkeling en 
resultaatontwikkeling bedrijfsonderdelen

 Scherpere sturing op integrale ketenkosten

 Geen consequenties op groepsniveau, wel een 
verschuiving van kosten en resultaten tussen 
holding en bedrijfsonderdelen
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Nettowinst 
(in € mln)

Solvabiliteitsratio (IGD)
(in %)

Bruto premieomzet 
(in € mln)

Operationeel resultaat 
(in € mln)

* Bedrijfskosten gecorrigeerd voor eenmalige lasten waaronder reorganisatielasten Versnellen & Vernieuwen

2013 20132014

Bedrijfskosten*

(in € mln)

2013 20132014

388

542

349

20.25520.002

2.9032.759 202 9.7029.818

Eigen vermogen 
(in € mln)

2014 2013

20132014

2014

2014

16

215



Schade & Inkomen: stabiele omzet en lagere schadelast

Schadeverzekeringen

 Opnieuw omzetgroei schadeverzekeringen in krimpende markt bij een 
toenemende tevredenheid van klanten over de dienstverlening van onze 
merken

 Minder grote brand- en stormschades voor onze klanten, maar toename
van het aantal letselschadeclaims onder meer door wettelijke wijzigingen

 Goede ontwikkeling schadelast in de particuliere markt, extra aandacht 
voor preventie, schadelastbeheersing en rendement in de zakelijke markt

 Kostenratio hoger door gewijzigde doorbelastingsmethodiek

Inkomensverzekeringen

 Eerder ingezette maatregelen en een lager verzuimpercentage leiden tot 
verbetering van de winstgevendheid van onze inkomensverzekeringen

 Hogere beleggingsinkomsten dragen ook bij aan beter resultaat
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Winst voor belasting 
(in € mln)

Inkomensverzekeringen
(in %)

Bruto premieomzet 
(in € mln)

Schadeverzekeringen 
(in %)

 Schade  Inkomen

 Schaderatio  Kostenratio  Schaderatio  Kostenratio

265266

163

103

604

2.5602.576

587

3.163 3.164

25,1

70,0

95,1

30,0

69,7

99,7

28,8

85,2

114,0

23,7

85,8

109,5

2013

2013

2014 2013

20132014

2014

2014



Zorg: groot deel incidenteel resultaat ingezet om zorgpremies laag te houden

Basisverzekeringen

 Met 5,3 miljoen verzekerden is onze bruto premieomzet nagenoeg stabiel 
gebleven en hebben wij onze leidende marktpositie behouden 

 Structureel resultaat met 19% gedaald tot €207 miljoen 
(2013: €257 miljoen)

 Fors incidenteel resultaat, vooral door vrijval voorziening vanwege betere 
raming van de verhouding tussen vaste en variabele ziekenhuiskosten

 Zorgpremies voor 2015 beperkt gestegen door inzet van €335 miljoen 
incidenteel resultaat 2014, omgerekend ruim €60 per verzekerde per jaar

 Overig resultaat gebruikt om onze financiële buffer te verstevigen

Aanvullende verzekeringen

 Lagere premieomzet als gevolg van het verlagen van aanvullende dekking
door onze verzekerden en door een daling van het aantal verzekerden

 Structureel resultaat met 20% gedaald tot €49 miljoen 
(2013: €62 miljoen)
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Winst voor belasting 
(in € mln)

Aanvullende verzekeringen
(in %)

Bruto premieomzet 
(in € mln)

Basisverzekeringen
(in %)

 Basis  Aanvullend

 Schaderatio  Kostenratio  Schaderatio  Kostenratio

 Structureel  Incidenteel

9,8

82,5

92,3

10,8

82,2

93,0
3,0

93,9

96,9

3,6

95,1

98,7

210

319

529

90

257

508
1.410

11.825

13.235

1.359

11.881

13.240

161

2013

2013

2014 2013

20132014

2014

2014



Pensioen & Leven: goede voortgang op strategische prioriteiten

Pensioen- en levensverzekeringen

 Aanhoudend scherpe concurrentie van bankspaarproducten, tariefverlagingen 
en portefeuilleverval leidden tot een afname van omzet levensverzekeringen

 Bruto premieomzet pensioenverzekeringen wel gestegen door hoger aantal 
koopsompolissen; hier stond het vertrek van een aantal gesepareerde 
beleggingsdepots, waaronder het Achmea pensioenfonds, tegenover

 Hoger renteresultaat ondanks daling van de waarde van beleggingen in 
grondstoffen

 Lager segmentresultaat vooral door de gewijzigde methodiek voor 
kostendoorbelasting en het positieve effect van een eenmalige bijzondere bate 
op het resultaat in 2013

 De uitvoeringskosten van de closed book portefeuille – bestaande uit producten 
die niet meer worden verkocht, maar die voor bestaande klanten nog wel 
doorlopen – hebben we verder verlaagd

 Verlengingen en migraties naar systemen met lagere kosten leiden tot hogere 
nieuwe verkopen en een positieve value of new business (VNB)

 Het resultaat is nauwelijks geraakt door de lage rente
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Winst voor belasting 
(in € mln)

Value of new business
(in € mln)

Bruto premieomzet 
(in € mln)

Nieuwe verkopen 
(in € mln)

-25

8

81

197

2512.5932.485

59

76

135

2013

2013

2014 2013

20132014

2014

2014



Overige activiteiten

Internationale activiteiten

 Omzetdaling als gevolg van het afbouwen van de activiteiten in Rusland, 
Roemenië en Bulgarije

 Eenmalige negatieve effecten, vooral door desinvestering Russische activiteiten

 Resultaat exclusief eenmalige effecten  verbeterd met 13% tot €26 miljoen

Bancaire activiteiten

 Verbetering van de rentemarge, deels door verkoop staatsobligaties 

 Kosten stabiel ondanks resolutieheffing nationalisatie SNS (€9 miljoen)

Syntrus Achmea

 Klanten beter en effectiever geholpen dankzij herinrichting organisatiestructuur 
Syntrus Achmea

 Beheerd vermogen met €16,8 miljard toegenomen tot €86,8 miljard
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Winst voor belasting 
Internationaal 

(in € mln)

Bedrijfskosten
bancaire activiteiten

(in € mln)

Bruto premieomzet 
Internationaal 

(in € mln)

Rentemarge 
bancaire activiteiten

(in € mln)

130130

90

132

21.242
1.109

-64

2013

2013

2014 2013

20132014

2014

2014



Sterke financiële positie behouden

Eigen vermogen

 Toename eigen vermogen tot €9,8 miljard als 
gevolg van stijging herwaarderings- en valuta-
reserves met €325 miljoen

 €200 miljoen dividend en couponrente aan 
aandeelhouders en obligatiehouders uitgekeerd 
ten laste van het eigen vermogen

Solvabiliteit

 Toename solvabiliteit met 13 procentpunt tot 
215% als gevolg van stijging eigen vermogen 
en verbetering toereikendheidstoets pensioen-
en levenbedrijf

 Effect toepassing ultimate forward rate (UFR) 
beperkt tot 23 %-punt (2013: 11 %-punt)
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Solvency I ratioEigen vermogen

202%9.702 31-12-2013

9.818 …

215%…

+16 +0,4%   

+289 +7,3%                    

+36 +0,9%     

-37 -0,9%     

-200 -5,1%            

+12 +0,3%    

+4,4%           
+4
,4
%           

+5,1%              
+5,1
%              

+0,1%    

+
0
,
1
%    +1,3%      

+
1
,
3
%

Nettoresultaat

Mutatie Herwaarderingsreserve

Mutatie Valutareserve

Mutatie Pensioenverplichting

Dividend en couponbetaling

Overige effecten

31-12-2014

Lagere correctie immateriële activa

Surplus Wft entiteiten Leven NL

Achtergestelde leningen

Mutaties solvabiliteitseis

31-12-2014



Goede toegang tot kapitaalmarkten

Kapitaalmanagement

 In 2014 hebben we €750 miljoen op een 7,375% senior ongedekte obligatie-
lening afgelost; deze aflossing was in november 2013 reeds voorgefinancierd

 Begin 2015 hebben we €750 miljoen 4,25% subordinated notes met een 
oneindige looptijd uitgegeven; daarnaast hebben we €229 miljoen 5,125% 
Fixed-to-Floating Rate Perpetual Securities teruggekocht

 Wanneer deze financieringstransacties nog in 2014 zouden zijn uitgevoerd,
zou de IGD solvabiliteitsratio circa 228% zijn geweest

 De fixed-charge coverage ratio ligt met 4,4 eind 2014 boven de doelstelling
van ten minste 4x.

 De debt leverage ratio ligt met 23% comfortabel onder de maximum doelstelling 
van 35%
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Fixed-charge coverage ratio

Double leverage ratio
(in %)

Solvabiliteit
(in %)

Debt leverage ratio 
(in %)

202

215

13
228

4,1x
4,4x

2014 2013 2014 2013

20132014 2014 2013

27,8

23,1

106,4105,8



Waarde beleggingsportefeuille toegenomen
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Vastrentende waarden74%

Alternatieve beleggingen2%

Deposito’s 4%

Derivaten 8%

Overige beleggingen 6%

Vastgoed 3%

Aandelen 3%

Vastrentende waarden77%

Alternatieve beleggingen2%

Deposito’s 4%

Derivaten 4%

Overige beleggingen 7%

Vastgoed 3%

Aandelen 3%

31-12-2014 31-12-2013

Totale beleggingsportefeuille

48.3€

billion

44.9€

billion

Beleggingsportefeuille

 Kwaliteit beleggingsportefeuille onveranderd hoog

Beleggingsrendement

 Absoluut rendement 2014 bedraagt ruim 17%

 Ook economisch goede ontwikkeling beleggingen 
ten opzichte van verplichtingen



Succesvolle opbouw directe positie in Nederlandse woninghypotheken

Beleggingsportefeuille

 Waarde vastrentende portefeuille in 2014 met 3% 
toegenomen tot €35,7 miljard door gedaald 
renteniveau en ingekomen spreads

 Allocatie naar staatsobligaties
en covered bonds verkleind

 Succesvolle opbouw van directe positie in 
Nederlandse woninghypotheken (€1,6 miljard)
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Staats-
obligaties48%

Vastrentende waarden1%

Leningen en
hypotheken 6%

Asset-backed
obligaties 4%

Gedekte
obligaties 5%

Bedrijfsobligaties 25%

Converteerbare obligaties1%

Staatsgerelateerde en
staatsgegarandeerde obligaties10%

Staats-
obligaties51%

Vastrentende waarden1%

Leningen en
hypotheken 1%

Asset-backed
obligaties 2%

Gedekte
obligaties 10%

Bedrijfsobligaties 25%

Converteerbare obligaties1%

Staatsgerelateerde en
staatsgegarandeerde obligaties9%

31-12-2014 31-12-2013

Vastrentende portefeuille

35.7€

billion

34.8€

billion
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Versnellen & Vernieuwen over de volle breedte van ons bedrijf

 Operationeel resultaat €388 miljoen en €335 miljoen benut om zorgpremies voor klanten laag te houden

 Nettowinst €16 miljoen door eenmalige reorganisatielasten en afwaardering goodwill

 Versnellen & Vernieuwen over de volle breedte van ons bedrijf:

 Veel initiatieven gelanceerd voor betere dienstverlening aan klanten

 Bedrijfskosten met €143 miljoen gedaald, afname aantal arbeidsplaatsen met 1.200 op schema

 Desinvestering Russische verzekeringsactiviteiten en Achmea Health Centers afgerond

 Financiële positie onverminderd sterk met solvabiliteitsratio van 215% (IGD) 

 A+ kredietwaardigheidsoordeel verzekeringsonderdelen gehandhaafd bij S&P
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