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9M trading update, Utrecht, 18 november 2016, 07.00 uur

Solide resultaten door focus op uitvoering strategie
Sterke operationele performance in eerste negen maanden van 2016




Operationeel resultaat over de eerste negen maanden van 2016 van € 442 miljoen; € 150 miljoen in het derde
kwartaal van 2016.
De combined ratio bedraagt 95,7% in de eerste negen maanden van 2016 en 94,4% in het derde kwartaal van
2016, beter dan de doelstelling van 97,0%.
Het operationeel rendement op het eigen vermogen ligt met 14,6% ruim boven de doelstelling tot 12% voor de
middellange termijn.

Solide solvency II-ratio van circa 188% (standaard formule)
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De Solvency II-ratio bedraagt circa 188% per 30 september 2016, per 1 januari 2016 bedroeg deze ratio 180%
(‘day-one’) en 191% per 30 juni 2016. Dit is boven de doelstelling van 160%.
De toename is vooral het gevolg van organische kapitaalgeneratie, lagere rentes en het positieve effect van een
herverzekeringstransactie. In het derde kwartaal van 2016 is de solvabiliteit beïnvloed door onder meer correcties
in het niveau van de Volatility Adjuster (VA) en de VA-referentieportefeuille.

Bruto geschreven premies en kostenbasis nemen toe door overnames





De bruto geschreven premies zijn in de eerste negen maanden van 2016 toegenomen met 8,2% tot
€ 3.518 miljoen (9M 2015: € 3.251 miljoen).
In het segment Schade zijn de bruto geschreven premies in de eerste negen maanden gestegen met 3,8% tot
€ 1.940 miljoen, vooral dankzij een hogere omzet bij Schade Overig door meer volume en hogere premies.
De bruto geschreven premies in het segment Leven zijn de eerste negen maanden toegenomen met 14,3% tot
€ 1.682 miljoen door overnames en grote nieuwe contracten in de eerste helft van het jaar.
De operationele lasten uit gewone bedrijfsactiviteiten komen 5,8% hoger uit op € 401 miljoen
(9M 2015: € 379 miljoen) vooral als gevolg van overnames. De onderliggende kostenontwikkeling ligt goed op
schema om de doelstelling voor de middellange termijn te halen.

Uitvoering strategie op koers







De resultaten zijn in lijn met, tot hoger dan de financiële doelstellingen zoals gepubliceerd ten tijde van de
beursgang van a.s.r.
De integratie van uitvaartverzekeraar AXENT (2,4 miljoen polissen) is met succes en ruim binnen de planning
voltooid.
De juridische fusie van de schadeverzekeringsactiviteiten (Schade Overig, AOV en Recreatie & Reizen) is in
oktober 2016 afgerond. Binnen het segment Leven zijn De Eendragt (per 1 juli) en AXENT (per 1 oktober)
opgegaan in ASR Levensverzekering N.V. Deze fusies dragen bij aan het efficiënter inrichten van de organisatie
en optimalisatie van het risicoprofiel van a.s.r.
Het nederlandse pensioenfonds, een door a.s.r. geïnitieerd algemeen pensioenfonds, heeft een vergunning
gekregen van DNB en de eerste klant verwelkomd.
De in juli aangekondigde overnames van SuperGarant en Corins (beide in het segment Distributie en Services)
zijn afgerond.

Publicatie van de financiële resultaten op 18 november 2016 om 7.00 uur. Conference call voor financiële marktpartijen
(Engelstalig) om 09.30 uur. Kijk voor meer informatie op www.asrnederland.nl.
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De solvabiliteit van 188% is inclusief de impact van de ‘mass lapse’ herverzekering waarvan de precieze impact nog moet worden
vastgesteld.
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Bestuursvoorzitter Jos Baeten: ‘Naast de publicatie van jaar- en halfjaarcijfers willen wij onze stakeholders graag
ook tussentijds in het kort informeren over de vooruitgang die wij boeken. Daarom zal a.s.r. voortaan over het eerste
en derde kwartaal van elk jaar een zogeheten ‘trading update’ publiceren, waarin belangrijke financiële en
operationele cijfers - niet op IFRS-basis - en strategische ontwikkelingen worden belicht.
Ik ben blij dat de verschillende onderdelen van a.s.r. hun sterke performance hebben doorgezet in het derde kwartaal
van dit jaar. De combined ratio in het segment Schade is beter dan de doelstelling en illustreert ons vakmanschap en
ons streven naar winstgevende groei. In het segment Leven dragen de acquisities van AXENT en De Eendragt
positief bij aan zowel de ontwikkeling van de geschreven premies als het operationeel resultaat.
De onderliggende kostenontwikkeling ligt goed op schema om de doelstelling voor de middellange termijn te halen.
De organische kapitaalgeneratie is in de eerste negen maanden in lijn met de eerder afgegeven guidance. De
Solvency II-ratio, op basis van de standaard formule, blijft sterk en ruim boven de doelstelling van 160%.
De integratie van AXENT met 2,4 miljoen polissen, is zeer succesvol verlopen. Dit onderstreept de technische en
organisatorische kwaliteiten van a.s.r. om geacquireerde partijen succesvol te integreren in de bestaande organisatie.
De waardering die wij krijgen van onze klanten blijft zich positief ontwikkelen. Dit komt tot uiting in een iets hogere Net
Promoter Score. In het rapport dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) recentelijk heeft uitgebracht naar aanleiding
van het jaarlijkse onderzoek naar de mate waarin financiële instellingen het klantbelang centraal stellen, behaalde
a.s.r. een score van 4,2 op een 5-puntsschaal; waar het sectorgemiddelde 3,8 is.
Tot slot, onze bedrijfsactiviteiten over de eerste 9 maanden leiden over het geheel genomen tot een mooi resultaat
met een operationeel rendement op het eigen vermogen van 14,6%. Onze resultaten zijn in lijn met of beter dan de
doelstellingen voor de middellange termijn.’
Operationele performance
Kerncijfers (€ miljoen)
Bruto geschreven premies
Operationele lasten uit gewone
bedrijfsactiviteiten
Operationeel resultaat
Combined ratio, segment Schade

9M 2016
3.518
401

9M 2015
3.251
379

Mutatie
8,2%
5,8%

Q3 2016
851
132

Q3 2015
775
126

Mutatie
9,8%
4,8%

442
95,7%

443
93,9%

-0,2%
1,8%-p

150
94,4%

163
96,7%

-8,0%
-2,3%-p

De ontwikkeling van de kerncijfers bevestigt de sterke operationele performance over de eerste negen maanden van
2016; dit is conform het eerste halfjaar en de doelstellingen van a.s.r. De bruto geschreven premies zijn met 8,2%
gestegen naar € 3.518 miljoen. In het segment Schade zijn de bruto geschreven premies licht hoger met 3,8%. In het
segment Leven is de stijging uitgekomen op 14,3% door de overnames die in 2015 zijn gedaan. De operationele
lasten uit gewone bedrijfsactiviteiten, dat wil zeggen exclusief incidentele baten en lasten met betrekking tot nietkernactiviteiten, zijn met 5,8% gestegen met name door de toevoeging van de kosten van de bedrijven die a.s.r. heeft
overgenomen. De kostenontwikkeling ligt op schema om de doelstelling voor de middellange termijn te halen.
Operationeel resultaat
Het operationeel resultaat over de eerste negen maanden van dit jaar bedroeg € 442 miljoen (9M 2015:
€ 443 miljoen). Het resultaat in het derde kwartaal van 2016 was € 150 miljoen. Bij een vergelijking van de resultaten
over 2015 ten opzichte van dezelfde periode in 2016, merkt het management op dat het resultaat in H2 2015 een
ander seizoenspatroon laat zien. Dit is het gevolg van een verschillend moment van verantwoording dat specifiek is
voor 2015. Het gemiddelde kwartaalresultaat in H2 2015 biedt een betere basis voor vergelijking met het operationeel
resultaat in het derde kwartaal van 2016.
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Het segment Schade blijft sterk presteren, al daalde het operationeel resultaat over de periode tot en met
30 september 2016 naar € 99 miljoen (9M 2015: € 144 miljoen). Deze daling is grotendeels te wijten aan het effect
van schadeclaims voor de hagel- en waterschade in de eerste helft van 2016.
De afname in het segment Schade met € 45 miljoen, wordt gecompenseerd door het segment Leven dat het
operationeel resultaat zag stijgen tot € 400 miljoen door het positieve effect van overnames, lagere afschrijvingen op
swaptions en een hogere vrijval uit de reserve voor gerealiseerde resultaten op swaptions.
Bij de niet-verzekeringsactiviteiten heeft het segment Distributie en Services dankzij de bijdrage van Dutch ID, dat in
het vierde kwartaal van 2015 werd overgenomen, de hogere investeringen in het segment Bank en Asset
Management gecompenseerd. Doordat onder andere de netto pensioenlasten uit hoofde van de eigen
pensioenregeling van a.s.r. lager zijn, is het operationeel resultaat in de eerste negen maanden van 2016 met
€ 10 miljoen verbeterd.
Schade
De bruto geschreven premies in het segment Schade zijn met 3,8% gestegen tot € 1.940 miljoen. Deze toename
heeft zich vooral voorgedaan bij Schade Overig door meer volume en hogere premies. De combined ratio over de
eerste negen maanden is met 95,7% beter dan de doelstelling van 97%. Als het effect van schadeclaims voor hagelen waterschade in juni buiten beschouwing wordt gelaten, komt de combined ratio van het segment Schade over de
eerste negen maanden van 2016 uit op 94,4%. De combined ratio’s voor de afzonderlijke productlijnen bedragen in
de eerste drie kwartalen van 2016: 89,8% voor AOV, 97,2% voor Zorg en 98,7% voor Schade Overig. De combined
ratio voor Schade Overig, exclusief hagel- en waterschade, in de eerste negen maanden bedroeg 95,8%. De
operationele performance bleef sterk in het derde kwartaal van 2016. De bruto geschreven premies zijn toegenomen
van € 494 miljoen in het derde kwartaal van 2015 tot € 544 miljoen in het derde kwartaal van dit jaar.
Leven
Conform de strategie ‘waarde boven volume’ is a.s.r. in het segment Leven selectief met nieuwe productie en
acquisities, mede gezien het huidige renteklimaat. De bruto geschreven premies in het segment Leven over de eerste
negen maanden van 2016 bedragen € 1.682 miljoen, waarvan € 62 miljoen premie-inkomsten van de overgenomen
activiteiten van NIVO uitvaartverzekeringen: € 16 miljoen, AXENT: € 33 miljoen en De Eendragt: € 13 miljoen. In
vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar zijn de bruto geschreven premies ruim € 200 miljoen hoger. Deze
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stijging betreft vooral koopsompremies in het eerste halfjaar van 2016 en daarnaast het effect van de voornoemde
overnames van AXENT en De Eendragt. Zowel AXENT als De Eendragt zijn ondergebracht in
ASR Levensverzekering N.V., de juridische entiteit van het segment Leven. De integratie van AXENT in de
uitvaartverzekeringsportefeuille van a.s.r. per 1 oktober 2016 onderstreept het vermogen van a.s.r. om ruim binnen de
planning activiteiten met succes te integreren en synergievoordelen te realiseren.
Niet-verzekeringsactiviteiten
Bij de niet-verzekeringsactiviteiten heeft Distributie en Services een grotere bijdrage aan het operationeel resultaat
geleverd, namelijk € 12 miljoen over de eerste negen maanden van dit jaar ten opzichte van € 5 miljoen over dezelfde
periode van vorig jaar. Na de overnames van Van Kampen Groep, Dutch ID en meer recent SuperGarant en Corins is
Distributie en Services goed op weg om substantieel bij te dragen aan de winst van a.s.r.
Deze overnames sluiten aan bij de strategische doelstelling van a.s.r. om beheerste winstgevende groei van de
schadeportefeuille te realiseren door het uitgebreidere distributiekanaal en tegelijkertijd de provisiebaten te vergroten.
Het operationeel resultaat in het segment Bank en Asset Management over de eerste negen maanden van dit jaar
bedraagt € 2 miljoen (9M 2015: € 10 miljoen). De hogere netto rentemarge en hogere provisiebaten zijn tenietgedaan
door de hogere operationele lasten.
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In de eerste helft van 2016 zijn de bruto geschreven premies vooral gestegen door koopsompremies na de overname van
uitvaartverzekeraar NIVO (€ 326 miljoen) en een groot nieuw pensioencontract met de Nederlandse vestiging van AstraZeneca
(€ 195 miljoen). Vorig jaar werd de ontwikkeling van de bruto geschreven premies positief beïnvloed door de koopsom met
betrekking tot de buy-out van een pensioenfonds (€ 370 miljoen).
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Het beheerd vermogen binnen het segment niet-verzekeringsactiviteiten is gestegen, vooral door de overname van
BNG Vermogensbeheer (recent gewijzigd in a.s.r. Vermogensbeheer) in het eerste kwartaal van 2016. Het
nederlandse pensioenfonds, het algemeen pensioenfonds geïnitieerd door a.s.r., heeft in het derde kwartaal van dit
jaar een vergunning gekregen en kon direct een overeenkomst tekenen met de eerste klant.
Solvabiliteit & kapitaal
Kernratio's
Solvency II-ratio (standaard formule)

Operationeel rendement op eigen
vermogen

30 sept. 2016
c. 188%

1 jan. 2016
180%

Mutatie
8%-p

30 juni 2016
191%

Mutatie
-3%-p

30 sept. 2016
14,6%

31 dec. 2015
13,9%

Mutatie
0,7%-p

30 juni 2016
14,5%

Mutatie
0,1%-p
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De Solvency II-ratio, op basis van de standaard formule, is verbeterd tot circa 188% per 30 september 2016
(1 januari 2016: 180% - ‘day-one’). De toename is hoofdzakelijk te danken aan organische kapitaalgeneratie, lagere
rentes en de herverzekering van de zogenaamde ‘mass lapse’ in het segment Leven. In vergelijking met 30 juni 2016
is de Solvency II-ratio met 3%-punt gedaald. Dit wordt vooral veroorzaakt door een daling van de ‘Volatility Adjuster’
met 8 basispunten, waarvan 2 basispunten voor rekening kwamen van veranderingen in de VA- referentieportefeuille.
In juli 2016 is een herverzekeringscontract gesloten met een groep gerenommeerde herverzekeraars om het ‘mass
lapse’ in het segment Leven af te dekken. Deze herverzekering heeft een positief effect op de Solvency II-ratio.
Het aanwezige kapitaal is gestegen van € 6.076 miljoen per 1 januari 2016 (‘day-one’) tot € 6.278 miljoen per
30 september 2016. Het vereiste kapitaal bedraagt € 3.347 miljoen per 30 september 2016 ten opzichte van
€ 3.374 miljoen per 1 januari 2016 (‘day-one’). Het kernvermogen (Tier 1) bedraagt 157% van het vereiste kapitaal
per 30 september 2016 ten opzichte van 150% per 1 januari 2016.
Het operationeel rendement op eigen vermogen bleef sterk op 14,6% in de eerste negen maanden van 2016, dankzij
het solide operationeel resultaat; dit is ruim boven de doelstelling tot 12%.

Op de in dit persbericht opgenomen cijfers is geen accountantscontrole toegepast en er heeft geen beperkte
beoordeling door een accountant plaatsgevonden.
++++++++++++++++++
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Over a.s.r.
a.s.r. is verzekeraar sinds 1720. Met ruim 1,5 miljoen klanten en een omzet van € 4,1 miljard (2015) is a.s.r. 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.
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De solvabiliteit van 188% is inclusief de impact van de ‘mass lapse’ herverzekering waarvan de precieze impact nog moet worden
vastgesteld.
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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.
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