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Veranderprogramma Versnellen & Vernieuwen op koers
▪ Stijging operationeel resultaat naar €142 miljoen
▪ Afwaardering van €143 miljoen aan goodwill en €45 miljoen reorganisatielasten
leiden tot nettoverlies van €58 miljoen
▪ Versnellen & Vernieuwen op koers:
▪ Diverse innovaties gelanceerd voor onze klanten
▪ Distributieorganisatie vereenvoudigd voor betere dienstverlening
▪ Bedrijfskosten gedaald met 3%
▪ Zorgvuldige reductie aantal arbeidsplaatsen ligt op schema
▪ Financiële positie verder verbeterd met solvabiliteitsratio van 217%
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Financiële ontwikkelingen: stijging operationeel resultaat naar €142 miljoen
Operationeel resultaat

Nettoresultaat

(in € mln)

(in € mln)

Bruto premieomzet
(in € mln)

17.017

142

17.611

123
84

H1 2014

H1 2013

H1 2014

H1 2013

H1 2014

H1 2013

-58

Bedrijfskosten
(in € mln)

Solvabiliteitsratio (IGD)
(in %)

217
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1.423

1.473

H1 2014

H1 2013

202

Eigen vermogen
(in € mln)

9.684

9.702

▪ Stijging operationeel resultaat tot
€142 miljoen door goede prestaties
verzekeringsactiviteiten en daling
bedrijfskosten met 3%
▪ Afboeking goodwill Syntrus Achmea en
Oranta van tezamen €143 miljoen en
reorganisatielasten van €45 miljoen
leiden tot nettoverlies van €58 miljoen
▪ Verlaging zorgpremies 2014 met €100
per verzekerde en het vertrek van een aantal
pensioenklanten met een gesepareerd
beleggingsdepot leiden tot lagere omzet
▪ Financiële positie verder verbeterd met een
solvabiliteitsratio van 217%

30-06-2014

| Achmea halfjaarresultaten 2014

31-12-2013

30-06-2014

31-12-2013

Prestaties Nederlandse verzekeringsactiviteiten verbeterd
Schade

Nederlandse verzekeringsactiviteiten
Schade

Zorg

(in € mln)

Pensioen & Leven

(in € mln)

177

159

(in € mln)

152

Zorg

77

H1 2014

▪ Hoger resultaat inkomensverzekeringen
en stabiel resultaat schadeverzekeringen
tenietgedaan door hogere doorbelasting
en eenmalige beleggingsbaten in 2013

H1 2013

113
Basis

118
Basis

H1 2014

H1 2013

70

62

H1 2014

H1 2013

* Aangepaste kostendoorbelastingmethodiek geeft beter inzicht in operationele prestaties
bedrijfsonderdelen, maar beïnvloedt segmentenresultaten aanzienlijk.

▪ Scherpe zorginkoop en meevallende
uitgaven compenseren dalende premieomzet en hogere interne doorbelasting
▪ In 2014 circa half miljard euro aan klanten
teruggegeven door verlaging premie met
€100,- per verzekering
▪ Resultaat basiszorg €113 miljoen

Pensioen & Leven
▪ Hoger resultaat door reduceren van risico
(volatiliteit) en de ontwikkeling van de rente
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Afwaardering goodwill en reorganisatielasten leiden tot negatief resultaat
Resultaat
(in € mln)

Goodwill afboeking Syntrus Achmea
H1 2014

H1 2013

Operationeel resultaat

142

84

Afboeking goodwill

143

-

Reorganisatielasten

45

-

Fusies & overnames

-

5

-46

79

Resultaat voor belasting

▪ Afboeking van €78 miljoen op goodwill; resultaten lager dan
eerder verondersteld door dalende beheersvergoedingen bij
vastgoed en vertrek van een grote klant bij pensioenbeheer

Goodwill afboeking Oranta
▪ Afboeking van €65 miljoen op goodwill; lagere groei- en
winstverwachtingen door aanhoudend moeilijke
marktomstandigheden en onzekere economische vooruitzichten

Reorganisatielasten Versnellen & Vernieuwen
▪ Reorganisatievoorziening van €45 miljoen voor onder meer de
personele gevolgen van het samenvoegen van een aantal
distributiedivisies, personeelsreductie bij staven en diensten en
verkoop en sluiting van een aantal health centers
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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
Klantgedreven

Ambities Versnellen & Vernieuwen
▪ Nieuwe oplossingen bieden voor onze klanten

Medewerkers

▪ Klanttevredenheid hoog houden
▪ Ook op de lange termijn financieel gezond blijven

Medewerkers
Verantwoord
rendement

Concurrerende
kosten

Doelstellingen eind 2016
▪ Kostenreductie van €450 miljoen
▪ Afname van circa 4.000 arbeidsplaatsen
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Klantgedreven: inspelen op veranderende wensen van klanten
▪ Innovatieve oplossingen voor onze klanten gerealiseerd
▪ Samenvoeging directe en intermediaire distributiedivisies
▪ Klantenraden opgericht voor verankering stem van de klant in bedrijfsvoering
▪ Achmea verbeterde Klantbelang Centraal score AFM naar 3,3 op een schaal van 5
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Medewerk
ers

Verantwoord rendement: baten- en portefeuillemanagement
▪ Maatregelen inkomensverzekeringen voor structurele verhoging winstgevendheid

Medewerk
ers

▪ Gerichte sturing op klantportefeuille voor stabieler renteresultaat pensioenbedrijf
▪ Stroomlijning portefeuille door beëindiging health centers en verkoop Myler
▪ Opbouw directe positie in Nederlandse woninghypotheken, onder meer via Syntrus Achmea (Tellius)
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Concurrerende kosten: kostenverlaging op schema
▪ Bedrijfskosten met €50 miljoen gereduceerd: op koers voor doelstelling
van het verlagen van onze bedrijfskosten met €450 miljoen per eind 2016
▪ Voortgang met zorgvuldige reductie van arbeidsplaatsen;
goede resultaten bij beoogde 30% afslanking staven en diensten
▪ Samenvoeging merken Agis en TakeCareNow! met Zilveren Kruis Achmea
▪ Onverminderd hoge prioriteit voor complexiteitsreductie onder meer door
versnelde migratie naar IT doelsystemen

10

| Achmea halfjaarresultaten 2014

Medewerk
ers

Medewerkers: investeren in duurzame inzetbaarheid
▪ Extra aandacht voor competenties ‘klantgedreven’ en ‘resultaatgericht’
bij ontwikkel- en beoordelingsafspraken medewerkers

Medewerk
ers

▪ Werken aan preventieve arbeidsmobiliteit:
▪ Verbeteren van interne doorstroom
▪ Beperken van externe inhuur en werving
▪ Duurzaam sociaal plan overeen gekomen met vakbonden
▪ Werkgeverschap aanhoudend hoog gewaardeerd: eerste plaats in Intermediair Imago Onderzoek bij
verzekeraars en pensioenfondsen
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Schade: stabiele prestaties in aanhoudend concurrende markt
Bruto premieomzet
(in € mln)

Schade

Resultaat voor belasting
(in € mln)

Inkomen

2.036

2.022

496

508

177

1.514

H1 2014

H1 2013

Gecombineerde ratio (%)
Schadeverzekeringen
Schaderatio

13

Kostenratio

H1 2014

H1 2013

Gecombineerde ratio (%)
Inkomensverzekeringen
Schaderatio
103,7

Kostenratio
111,5

97,9

93,4

31,0

25,5

66,9

67,9

77,4

88,6

H1 2014

H1 2013

H1 2014

H1 2013

26,3
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▪ Groei schadeportefeuille in krimpende markt door hoge waardering
van klanten voor Centraal Beheer, Interpolis en FBTO
▪ Verzekeringsresultaten beter ondanks oplopende letselschade
en een aantal stormschades

77
1.540

Schadeverzekeringen

22,9

▪ Resultaat voor belasting lager vanwege hogere interne
kostendoorbelasting en lager beleggingsresultaat door eenmalige
beleggingsbaten in 2013
▪ Aangepaste kostendoorbelastingmethodiek geeft beter inzicht in
operationele prestaties

Inkomensverzekeringen
▪ Eerdere maatregelen leiden tot blijvende verbetering van de
winstgevendheid van inkomensverzekeringen
▪ Dalende verzuimpercentages hadden een positief effect op de
schadelast; dit leidt ook tot afnemende vraag bij klanten naar een
verzuimverzekering

Zorg: goede resultaten door beheersing zorgkosten en scherpe zorginkoop
Bruto premieomzet
(in € mln)

Basis

Resultaat voor belasting
(in € mln)

Aanvullend

12.806

13.249

1.379

1.386

11,412

H1 2014

159

152

11,848

113
Basis

118
Basis

H1 2013

H1 2014

H1 2013

Basiszorgverzekering
▪ Het verlagen van de basiszorgverzekeringspremies met €100 per
verzekering en een afname van het aantal verzekerden leidden tot een
premieomzetdaling; hier stond een hogere bijdrage uit het
Zorgverzekeringsfonds tegenover
▪ Scherpe zorginkoop en meevallende uitgaven aan onder meer
hulpmiddelen en mobiliteit compenseren hogere interne doorbelasting
en dalende premieomzet
▪ Resultaat op de basisverzekering daalt 4% naar €113 miljoen

Gecombineerde ratio (%)
Basisverzekeringen
Schaderatio

14

Kostenratio

99,5

98,7

3,4

2,8

96,1

H1 2014

Gecombineerde ratio (%)
Aanvullende verzekeringen
Schaderatio

Kostenratio

93,3

95,4

10,7

9,2

95,9

82,6

86,2

H1 2013

H1 2014

H1 2013
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Aanvullende zorgverzekering
▪ De premieomzet uit aanvullende verzekeringen daalde door de afname
van het aantal verzekerden en omdat verzekerden kozen voor het
verlagen van hun aanvullende dekking

Pensioen & Leven: hoger resultaat door risicoreductie en renteontwikkeling
Bruto premieomzet
(in € mln)

Pensioen

Resultaat voor belasting
(in € mln)

▪ Het vertrek van een aantal gesepareerde beleggingsdepots en van het
Achmea pensioenfonds resulteerde in een lagere omzet; deze daling
werd deels opgevangen door een aantal ontvangen koopsompolissen

Leven

1.608

1.690

949

1.099

659

591

H1 2014

H1 2013

70

62

H1 2014

H1 2013

Value of new business*

VNB marge*

(in € mln)

(in %)

-3,0

H1 2014

H1 2013

-10

H1 2014

H1 2013

* Hypotheekproductie niet meegenomen (onderdeel bancaire activiteiten)
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▪ Het actief verminderen van de volatiliteit en de renteontwikkeling
hadden een positief effect op ons resultaat
▪ Verlengingen en migraties naar systemen met lagere kosten leiden tot
een verbetering van de value of new business (VNB)

Levensverzekeringen
▪ Aanhoudend scherpe concurrentie van bankspaarproducten,
tariefverlagingen en portefeuilleverval leidden tot een afname van de
omzet

-0,2

-1

Pensioenverzekeringen

▪ 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

Overige activiteiten
Internationale activiteiten
▪ Resultaat sterk beïnvloed door €65 miljoen afboeking goodwill Oranta; operationeel resultaat stabiel op €3 miljoen
▪ Omzet daalde 12% naar €580 miljoen door negatieve wisselkoerseffecten, moeilijke marktomstandigheden in met name Rusland en
Griekenland en eenmalige hoge premie in Turkije in 2013

Syntrus Achmea
▪ Afboeking goodwill Syntrus Achmea van €78 miljoen
▪ Beheerd vermogen met ruim €9 miljard verder toegenomen tot €79,3 miljard

Bancaire activiteiten
▪ Een hoger renteresultaat werd tenietgedaan door lagere fair value baten en hogere bedrijfskosten
▪ De spaarportefeuille Achmea Bank verder toegenomen tot €4,5 miljard, bijna 40% langer dan een jaar vastgezet
▪ In mei zijn de drie juridische entiteiten van Achmea Bank gefuseerd tot één: Achmea Bank N.V.
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Financiële positie verder verbeterd met sterke solvabiliteit
Eigen vermogen
(in € mln)

Eigen vermogen
30-06-2014

Eigen vermogen

31-12-2013

9.684

9.702

Solvabiliteit

30-6-2014

31-12-2013

Groep (FCD)

220%

203%

Groep (IGD)

217%

202%

Schade NL

268%

237%

Zorg NL

195%

185%

Pensioen & Leven NL

264%

226%

▪ Ons eigen vermogen is vrijwel gelijk gebleven: de
herwaarderingsreserve nam toe als gevolg van lagere rentes en
hogere aandelenindices, maar het nettoverlies, dividend en
couponbetalingen deden deze toename teniet

Solvabiliteit
▪ Hogere solvabiliteit door verbetering van de toereikendheidstoets en
daling van het vereist vermogen voor het pensioen- en levenbedrijf en
hogere herwaarderingsreserve in het schadebedrijf

▪ Het positieve resultaat uit zorgverzekeringen is volledig
toegevoegd aan onze reserves en leidt tot een hogere solvabiliteit

▪ Een goede solvabiliteit is van belang om onze afspraken met
verzekerden na te kunnen komen, ook bij hoger dan verwachte
zorgkosten. We anticiperen op de overheveling van circa
€1 miljard kosten voor onder meer wijkverpleging uit de AWBZ

▪ Gecorrigeerd voor UFR methodiek is de IGD solvabiliteitsratio
gestegen tot 197% (ultimo 2013: 192%)
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Beleggingen: juiste balans tussen risico en rendement
Totale beleggingsportefeuille (€48,0 miljard)

Directe vastgoedportefeuille (€1,1 miljard)
Overige 4%

Aandelen 3%
Derivaten 5%
Deposito’s 4%

Woningen 37%

Kantoorpanden 32%

Vastrentend
83%
Winkelpanden 27%

Vastrentend naar type (€39,7 miljard)

Vastrentend naar rating (€39,7 miljard)
<BBB 2 %
BBB 10%

AAA 46%

A 13%

▪ Omvang beleggingsportefeuille voor eigen
rekening en risico verder toegenomen tot
€48 miljard
▪ Wij zetten de premies die onze klanten
hebben betaald op een verantwoorde en
zo efficiënt mogelijke wijze in en streven
daarbij naar een optimaal rendement
zonder de bijbehorende risico’s uit het oog
te verliezen
▪ Ruim 90% van de vastrentende portefeuille
belegd in investment-grade beleggingen
▪ Opbouw van een substantieel belang in
directe hypotheken gestart in tweede helft
van 2014
▪ Directe beleggingsopbrengsten eerste
halfjaar 2014 2,66%*

AA 23%
* Op jaarbasis
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Veranderprogramma Versnellen & Vernieuwen op koers
▪ Stijging operationeel resultaat naar €142 miljoen
▪ Afwaardering van €143 miljoen aan goodwill en €45 miljoen reorganisatielasten
leiden tot nettoverlies van €58 miljoen
▪ Versnellen & Vernieuwen op koers:
▪ Diverse innovaties gelanceerd voor onze klanten
▪ Distributieorganisatie vereenvoudigd voor betere dienstverlening
▪ Bedrijfskosten gedaald met 3%
▪ Zorgvuldige reductie aantal arbeidsplaatsen ligt op schema
▪ Financiële positie verder verbeterd met solvabiliteitsratio van 217%
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Versnellen & Vernieuwen op koers
Halfjaarresultaten 2014

Contactgegevens
Stefan Kloet

Bastiaan Postma

Media Relaties
stefan.kloet@achmea.nl
(030) 693 85 11

Investor Relations
bastiaan.postma@achmea.nl
(030) 693 74 19
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