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Ageas: goede prestatie verzekeringsactiviteiten

Na 9 maanden in 2014 mag Ageas te-
rugblikken op een goede prestatie van zijn 
verzekeringsactiviteiten, de evolutie van de 
resultaten van de holding blijven daarentegen 
volatiel en niet altijd voorspelbaar.

In het derde kwartaal zag Ageas de pre-
mie-inkomsten met 7,7 % stijgen. De net-
towinst daarentegen kende een groei van 
41,9 %. De afwezigheid van grote schadege-
vallen en belangrijke financiële meerwaarden 
ondersteunden die winstgroei.

België In België daalden de premie-in-
komsten met 1,5 %, vooral de levensverzeke-
ringen (-3 %) waren verantwoordelijk hier-
voor. De winst daarentegen steeg 47,1 % door 
hogere kapitaalwinsten in leven en een gun-
stiger gecombineerde kostenratio (van 97,6 % 
naar 94,4 %) in niet-leven.

Groot-Brittannië In Groot-Brittan-
nië stegen de premie-inkomsten, vnl. met 
dank aan de stijging van het Britse pond. De 
nettowinst nam wel sterk toe, maar dit was 
het gevolg van een gunstige juridische schik-
king in de makelaarsactiviteiten. Bij gelijke 
wisselkoersen en zonder die schikking blijft 
de nettowinst stabiel.

Continentaal Europa In Continen-
taal Europa stegen de premie-inkomsten met 
12,5 %. Luxemburg zette een sterke presta-
tie in levensverzekeringen neer dankzij ver-

mogensbeheer. In Portugal daarentegen was 
er in leven een daling met 13 % door een la-
gere verkoop van fondsgelinkte producten. 
In niet-levensverzekeringen was er wel groei 
in Portugal (+5 %), net als in Italië (+5 %). 
In lokale valuta stegen de premie-inkomsten 
in niet-leven met 18 % in Turkije, in euro was 
de evolutie niettemin negatief door de daling 
van de Turkse lira. De netto winst van Con-
tinentaal Europa daalde heel sterk, van 16,9 
naar 5,4 miljoen euro. Enerzijds werd er in 
het derde kwartaal van 2013 een meerwaarde 
op vastgoed van 9 miljoen euro geboekt, an-
derzijds werd in dit kwartaal een provisie van 
10 miljoen euro genomen om de reserves in 
Turkije te versterken.

Azië De cijfers over Azië blijven goed, 
tot zelfs heel goed evolueren. De premie-in-
komsten stegen er met 10,78 %, een combi-
natie van een groei van 8 % in niet-leven en 
van 11 % in levensverzekeringen. Deze laats-
ten maken wel het gros uit van de Ageas-ac-
tiviteiten in Azië. Spijtig genoeg heeft Ageas 
bijna nooit de meerderheid in de diverse fili-
alen. De beste prestaties werden neergezet in 
China (+18 %) en Thailand (+16 %). Maleisië 

(-14 %) en India (-7 %) kenden daarentegen 
een daling van hun premieomzet. Dankzij 
de globale stijging van de premie-inkomsten 
ging de nettowinst een ruime 61,9 % hoger.

De verzekeringsresultaten, zowel in leven 
als in niet-leven, kenden dus een mooie 
vooruitgang in het derde kwartaal. Bij de re-
sultaten na 9 maanden in 2014 merken we 
wel een daling van de resultaten in niet-le-
ven, het gevolg van de hagelstormen in juni 
in België (25 miljoen euro schade) en van 
de voorjaarsoverstromingen in Groot-Brit-
tannië (36 miljoen euro schade). De levens-
verzekeringen profiteerden dan weer van 
mooie financiële resultaten door de realisa-
tie van meerwaarden.

Holding Op het vlak van de algemene 
rekening of de holding, was er in het derde 
kwartaal een minieme winst van 12,2 miljoen 
euro. Die winst was een gevolg van de daling 
van de CASHES, effecten die in Ageas-aan-
delen geconverteerd kunnen worden. In het 
derde kwartaal van 2013 stegen die sterk, wat 
toen tot een boekhoudkundig verlies van 108 
miljoen euro leidde. Na 9 maanden is het re-
sultaat van de algemene rekening negatief ten 
bedrage van 297 miljoen euro, vooral door af-
waarderingen op die CASHES in de eerste 6 
maanden, alsook door het aanleggen van een 
provisie van 130 miljoen voor het FortisEf-
fect-arrest.

Die sterke negatieve bijdrage van de alge-
mene rekening drukt natuurlijk het totale re-
sultaat van Ageas. Belangrijker is het te kijken 
naar de onderliggende waarde van de groep, 
enerzijds de verzekeringsresultaten, ander-
zijds de netto cashpositie van de holding. We 
stelden vroeger al dat de verzekeringen op 
jaarbasis een resultaat van 650 miljoen euro 
kunnen neerzetten, dit is 2,9 euro per aandeel. 
De cashpositie van de holding bedroeg eind 
september 2014 1,5 miljard euro, of 6,7 euro 
per aandeel. Plakken we een koers/winstver-
houding van 8 op de verzekeringen, dan be-

Aandelenanalyse

 Premie-inkomsten nettowinst Combined ratio

(in miljoen euro) 13Q3 14Q3 ∆13/14 13Q3 14Q3 ∆13/14 13Q3 14Q3

België 1.310,7 1.290,8 -1,5 % 87,4 128,6 47,1 % 97,6 % 94,4 %

Groot-Brittannië 596,2 637,0 6,8 % 28,8 47,9 66,3 % 98,2 % 96,6 %

Continental Europa 1.291,7 1.453,6 12,5 % 16,9 5.4 -68,0 % 94,5 % 90,7 %

Azië 2.070,8 2.294,9 10,8 % 35,2 57,0 61,9 % n.r. n.r.

Totaal 5.269,4 5.676,3 7,7 % 168,3 238,9 41,9 %
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komen we een waarde van 23,2 euro per aan-
deel en met de cash erbij, maakt dat 29,9 euro 
per aandeel. Met een koers/winstverhouding 
van 10 voor de verzekeringen is dat een waar-
de van 35,7 euro per aandeel. Dit is natuurlijk 
zonder de mogelijke uitkeringen voor de ver-
schillende rechtszaken die nog lopen en zon-
der rekening te houden met groei in de toe-
komst.

Eigen vermogen Volledigheidshalve 
geven we nog mee dat het eigen vermogen 

per aandeel eind september 2014 uitkwam 
op 44,75 euro, 16,8 % meer dan de 38,30 euro 
van eind september 2013 en 8,8 % hoger dan 
de 41,11 euro van eind juni 2014. De sterke 
stijging van het eigen vermogen is het ge-
volg van het kwartaalre-
sultaat en de toename van 
de latente meerwaarden 
op de obligatieportefeuil-
le (dankzij de daling van 
de marktrente). En last but 
not least is er het netto di-

videndrendement van afgerond 4 %. Tegen 
deze achtergrond is het aandeel Ageas ze-
ker niet duur te noemen, spijtig genoeg lo-
pen er nog enkele rechtszaken waarvan de 
uitkomst onduidelijk is. Zoals al bleek uit de 
berekening van de provisie voor het Fortis-
Effect-arrest, hoeft het helemaal niet zo dra-
matisch te verlopen als sommige partijen la-
ten uitschijnen.

•
 

Gert De Mesure
Redactie 5 november 2014
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(in miljoen euro) 9M13 9M14 ∆13/14 13Q3 14Q3 ∆13/14

Winstbijdrage levensverzekeringen 311,3 441,7 41,9 % 110,0 156,4 42,2 %

Winstbijdrage schadeverzekeringen 174,4 111,6 -36,0 % 55,4 62,8 13,4 %

Overige 11,7 25,6 118,8 % 2,9 19,7 579,3 %

Winst algemene rekening 15,3 -297,0 n.r. -127,2 12,2 n.r.

Totale nettowinst Ageas 512,7 281,9 -45,0 % 41,1 251,1 510,9 %

Winst per aandeel 2,24 1,26 -43,8 % 2,24 1,26 -43,8 %

Eigen vermogen per aandeel 38,30 44,75 16,8 % 38,30 44,75 16,8 %
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