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PERSBERICHT 
Gereglementeerde informatie 

Brussel, 12 mei 2021 - 07u30 (CET) 

 

Ageas rapporteert goede resultaten over het eerste kwartaal 2021 
Goede start van het jaar 

Alle segmenten dragen het sterke nettoresultaat 

Solide commerciële prestatie zowel in Leven als in Niet-Leven 

 

 

Nettoresultaat 

▪ Het nettoresultaat van de Groep bedroeg EUR 296 miljoen en was te danken aan solide operationele prestaties in zowel Leven 

als Niet-Leven. 

▪ Het nettoresultaat Verzekeringen steeg van EUR 113 miljoen naar EUR 318 miljoen. 

▪ Het nettoresultaat Niet-Leven bedroeg EUR 91 miljoen in vergelijking met EUR 24 miljoen in het eerste kwartaal vorig jaar. 

▪ Het nettoresultaat Leven bedroeg EUR 227 miljoen.in vergelijking met EUR 89 miljoen vorig jaar. 

Premie-inkomen 

▪ Het premie-inkomen van de Groep in het eerste kwartaal (tegen 100%) steeg met 6% tot EUR 12,6 miljard. 

▪ Het premie-inkomen Leven (tegen 100%) steeg met 4% tot EUR 10,4 miljard dankzij Azië en België. 

▪ Het premie-inkomen Niet-Leven (tegen 100%) steeg aanzienlijk tot EUR 2,2 miljard, inclusief de bijdrage van Taiping Reinsurance 

van EUR 355 miljoen. 

Operationeel  
resultaat 

▪ Uitstekende combined ratio van 91,7%. 

▪ De operationele marge Producten met gegarandeerde rente bedroeg 92 basispunten en de operationele marge Unit-Linked 

bedroeg 34 basispunten. Beide marges bevinden zich binnen het streefbereik. 

Balans 

▪ Eigen vermogen van EUR 11,7 miljard of EUR 62,71 per aandeel. 

▪ De Solvency IIageas-ratio van de Groep bleef sterk op 195% 

▪ De totale liquide activa in de Algemene Rekening per 31 maart 2021 bedroegen EUR 1,2 miljard. 

▪ De Technische verplichtingen Leven van de geconsolideerde entiteiten exclusief shadow accounting stegen in vergelijking met eind 

2020 met 1% tot EUR 74 miljard. 

Een volledig overzicht van de cijfers en een vergelijking met vorig jaar is te vinden op pagina 5 van dit persbericht en op de website van Ageas. 

De kerncijfers en de belangrijkste hoogtepunten van de segmenten kunnen worden geraadpleegd in de bijlagen bij dit persbericht  

 

CEO Hans De Cuyper van Ageas: "Ageas heeft in het eerste kwartaal van 2021 zowel commercieel als operationeel sterk gepresteerd. Uit de groei in het premie-

inkomen van zowel Leven als Niet-Leven en het solide operationeel resultaat blijkt dat onze activiteiten en onze mensen in deze nog steeds door corona geteisterde 

wereld goed standhouden.  Door de sterke prestatie in het eerste kwartaal hebben wij het vertrouwen dat we onze verwachtingen kunnen aanscherpen tot EUR 900 à 

950 miljoen." 

 

“We hebben ook nieuwe collega's van AvivaSA in Turkije welkom geheten. Onze investering in AvivaSA verschaft ons een evenwichtige aanwezigheid in Leven en 

Niet-Leven op de snelgroeiende Turkse markt.  En in het Verenigd Koninkrijk hebben we afscheid genomen van de werknemers van Tesco Underwriting. We wensen 

hun alle succes voor de toekomst.” 

 

  

https://www.ageas.com/investors/quarterly-results
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Sterke business prestatie om het jaar op gang te trekken 

Het premie-inkomen werd tijdens het eerste kwartaal gekenmerkt door een sterke groei in Unit-Linked en Niet-Leven.  De operationele marges van Leven en de 

combined ratio van Niet-Leven weerspiegelden de solide operationele resultaten van de geconsolideerde entiteiten.  Het nettoresultaat van de niet-geconsolideerde 

entiteiten profiteerde in ruime mate van de slimme timing van de realisatie van meerwaarden, die samen met het globaal solide resultaat van alle segmenten bijdroegen 

aan een sterk nettoresultaat van de Groep voor het kwartaal.  COVID-19 had nog steeds een invloed op de beleggingsopbrengsten van Leven en de schaderatio in 

Niet-Leven, maar in mindere mate dan in 2020.  Ook is in dit eerste kwartaal voor het eerst de bijdrage van Taiping Reinsurance (Taiping Re) in de cijfers opgenomen, 

terwijl die van Tesco Underwriting, waarvan deverkoop op 4 mei 2021 is voltooid, niet langer in de cijfers werd weerspiegeld.  Nog steeds wat fusies en overnames 

betreft, werd ook de voltooiing aangekondigd van de verwerving van een belang van 40% in AvivaSA, de Turkse beursgenoteerde levens- en pensioenverzekeraar.  

De bijdrage van deze joint venture zal vanaf het tweede kwartaal van 2021 in de rekeningen zichtbaar zijn. 

 

 

Het premie-inkomen van de Groep inclusief de niet-geconsolideerde 

entiteiten (tegen 100%) is in het eerste kwartaal met 6% gestegen ten opzichte 

van vorig jaar. Het premie-inkomen Leven was vooral te danken aan nieuwe 

contracten in Azië, inclusief een sterke campagne aan het begin van het jaar in 

China, en Groep Leven in België.  De stijging van het premie-inkomen Niet-

Leven was voornamelijk te danken aan een sterke prestatie in België en de 

opname van Taiping Re. 

 

De combined ratio Niet-Leven was sterk voor alle geconsolideerde entiteiten 

en profiteerde nog steeds van de enigszins lagere schadefrequentie in 

Autoverzekeringen, zij het in mindere mate dan in vorige kwartalen. 

 

De sterke operationele marge van Producten met gegarandeerde rente van 

de geconsolideerde entiteiten weerspiegelde de goede netto 

onderschrijvingsresultaten, terwijl de beleggingsmarge weer normale niveaus 

bereikte na de forse daling in het eerste kwartaal van vorig jaar. 

 

De operationele marge Unit-Linked van de Groep bedroeg 34 basispunten, 

ruim binnen het streefbereik, dankzij een solide marge in België en een sterk 

herstel in Continentaal Europa. 

 

De sterke prestaties van de niet-geconsolideerde partnerships leverden een 

bijdrage aan de nettowinst van de Groep van EUR 156 miljoen. De 

verzekeringsactiviteiten genereerden een nettowinst van EUR 318 miljoen en 

werden gekenmerkt door een sterke prestatie van Leven en Niet-Leven. Het 

nettoresultaat van de Algemene Rekening bedroeg EUR 23 miljoen negatief. 

 

Op basis van de sterke resultaten van het eerste kwartaal, heeft Ageas het 

vertrouwen dat het een resultaat over 2021, exclusief RPN(I) impact, zal 

kunnen realiseren tussen EUR 900 en 950 miljoen. 

 

De beleggingsportefeuille van Ageas had aan het einde van het eerste 

kwartaal 2021 een waarde van EUR 84,3 miljard in vergelijking met 

EUR 85,1 miljard eind 2020. Die daling houdt verband met lagere niet-

gerealiseerde meer- en minwaarden op de vastrentende portefeuille door de 

hogere rentevoeten.  De reële waarde van de vastgoedportefeuille steeg met 

EUR 1,9 miljard aan niet-gerealiseerde meerwaarden tot EUR 6,1 miljard, in 

lijn met eind 2020.  

 

De Technische verplichtingen Leven van de geconsolideerde entiteiten, 

exclusief shadow accounting, zijn tegenover eind 2020 gestegen tot 

EUR 74 miljard als gevolg van het hogere premie-inkomen in Unit-Linked 

producten en groepsverzekeringen in België.  De Technische verplichtingen 

Leven in de niet-geconsolideerde entiteiten namen fors toe dankzij de 

voortgezette groei van het premie-inkomen en het hoge polisbehoud. 

 

Het totale eigen vermogen steeg tijdens het eerste kwartaal naar 

EUR 11,7 miljard of EUR 62,71 per aandeel, dankzij het sterke nettoresultaat 

en de positieve impact van wisselkoersverschillen, deels gecompenseerd door 

lagere niet-gerealiseerde meerwaarden op de vastrentende portefeuille. 

 

De Solvency IIageas-ratio steeg tot 195% dankzij de sterke operationele 

prestatie en de sterke stijging van de risicovrije curve. De sterke bijdrage van 

de verzekeringsactiviteiten dekten de toerekening van de verwachte 

dividenden. Beslissingen in het vermogensbeheer als reactie op de 

aanhoudend lage rente beïnvloedde het gegenereerde operationeel vrij 

kapitaal dat uitkwam op EUR 114 miljoen waarvan EUR 14 miljoen in 

dividenden van niet-Europese minderheidsdeelnemingen. 

 

De wettelijke PIM solvency-ratio steeg over het kwartaal verder tot 200%. 
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België 

Het premie-inkomen bleef in de loop van het kwartaal stabiel dankzij de sterke 

groei in Niet-Leven (6%), die de daling van het premie-inkomen Leven 

compenseerde.  Het premie-inkomen Leven lag lager dan vorig jaar, 

voornamelijk door een daling in spaarproducten met gegarandeerde rente, 

deels gecompenseerd door een stijging in groepsverzekeringen en in Unit-

Linked producten die ook dit kwartaal profiteerden van een geslaagde 

verkoopcampagne in het makelaarskanaal.  Het premie-inkomen in Niet-Leven 

kende een sterke groei in alle productlijnen dankzij de gezamenlijke 

inspanningen van AG en zijn distributiepartners. 

 

De operationele marge van Producten met gegarandeerde rente in het Leven-

segment bereikte tijdens het kwartaal 85 basispunten dankzij een solide 

beleggingsresultaat en een beter netto onderschrijvingsresultaat, wat de 

aanhoudend lagere beleggingsopbrengsten uit vastgoed ruimschoots 

compenseerde.  Vorig jaar is in sterke mate getroffen door de volatiliteit op de 

financiële markten.  De operationele marge Unit-Linked hield op 38 

basispunten echter goed stand. 

 

De combined ratio van Niet-Leven werd gekenmerkt door sterke onderliggende 

prestaties die profiteerden van de lagere schadefrequentie in 

Autoverzekeringen, en die de slechte weersomstandigheden (impact van 3 

procentpunt) ruimschoots compenseerden. 

 

De solvabiliteitspositie van de Belgische activiteiten steeg tot 201% danzij de 

opwaartse beweging van de  risicovrije curve. Beslissing in het 

vermogensbeheer hadden een impact op het gegenereerde operationele vrije 

kapitaal. 

VK 

Op vergelijkbare basis en tegen constante wisselkoersen bleef het premie-

inkomen stabiel, rekening houdend met de verkoop van het belang in Tesco 

Underwriting.  De voortgezette groei in Woningverzekeringen compenseerde 

de lagere vraag naar offertes voor Autoverzekeringen door de aanhoudende 

beperkingen in verband met corona. 

 

De sterke combined ratio en het nettoresultaat profiteerden nog steeds van de 

geringere schadefrequentie in Autoverzekeringen, hoewel het voordeel in de 

loop van het kwartaal verder is afgenomen. Een deel van de sterke 

operationele prestaties wordt weerspiegeld in het nettoresultaat van het 

Herverzekeringssegment. 

 

De sterke operationele resultaten leidden tot een gegenereerd operationeel vrij 

kapitaal van EUR 23 miljoen. 

 

Op 4 mei 2021 voltooide Ageas UK de verkoop van zijn belang van 50,1% in 

Tesco Underwriting aan Tesco Bank voor een totale vergoeding1 van 

GBP 111 miljoen. Daarnaast is de achtergestelde schuld die door Tesco 

Underwriting was uitgegeven en door Ageas UK was onderschreven voor een 

bedrag van GBP 21 miljoen, terugbetaald. Door de verkoop kan Ageas de 

waarde die in vorige jaren in Tesco Underwriting gecreëerd is te gelde maken, 

en kan Ageas UK zich toeleggen op zijn kernactiviteiten. 

Continentaal Europa 

Het premie-inkomen is dit kwartaal solide gebleven. In Leven heeft de stijging 

in Unit-Linked producten de daling in Producten met gegarandeerde rente 

volledig gecompenseerd, in lijn met de strategische beslissing om de 

productmix aan te passen aan het aanhoudende klimaat van lage rentevoeten. 

Daarbovenop bleven de niet in de balans opgenomen flexibele 

pensioenproducten, die eind 2019 waren geïntroduceerd, verder groeien, en 

genereerden ze in het eerste kwartaal EUR 44 miljoen.  Het premie-inkomen in 

Niet-Leven steeg tegen constante wisselkoersen met 15%, met groei in alle 

productlijnen.  Dankzij de solide prestaties in Ziekteverzekeringen bleef 

Portugal de markt overtreffen, terwijl Turkije een sterke groei vertoonde bij een 

constante wisselkoers. 

 

De operationele marge van Producten met gegarandeerde rente bereikte een 

solide 131 basispunten, dankzij een degelijk onderschrijvingsresultaat, verder 

ondersteund door een voortgezette kostenbeheersing. In 2020 weerspiegelde 

de operationele marge van Producten met gegarandeerde rente in het eerste 

kwartaal de positieve bijdrage van een vrijval van reserves in Portugal.  De 

marge van Unit-Linked herstelde zich tot 26 basispunten tegenover het eerste 

kwartaal van vorig jaar, toen ze getroffen werd door de hogere kosten in 

Frankrijk in verband met de volatiliteit op de markt. 

 

De combined ratio van de geconsolideerde entiteit in Portugal bedroeg 86,1%, 

een sterk resultaat, waarbij de voordelen van de lagere schadefrequentie in 

Autoverzekeringen deels werden tenietgedaan door het hogere aantal claims 

in Ongevallen- en Ziekteverzekeringen.  In Turkije werd de combined ratio 

beïnvloed door enkele grote claims. 

 

Zonder de impact van de vrijval van reserves in Portugal vorig jaar vertoonde 

het resultaat van Leven een stijging, te danken aan het solide 

onderschrijvingsresultaat. In Niet-Leven was het hogere nettoresultaat in het 

eerste kwartaal van 2020 toe te schrijven aan de verhoging van het Quota 

Share-herverzekeringsprogramma van 20% tot 40%.  Zonder de impact van 

het interne herverzekeringsprogramma lag de nettowinstbijdrage van Niet-

Leven in Continentaal Europa in lijn met vorig jaar. Een deel van de sterke 

operationele prestaties in Niet-Leven wordt weerspiegeld in het nettoresultaat 

van het Herverzekeringssegment. 

 

De stijging van de solvabiliteitspositie in Continentaal Europa in het eerste 

kwartaal was toe te schrijven aan de positieve evolutie van de risicovrije rente 

en het sterke operationele resultaat in Niet-Leven.  

 

Op 5 mei 2021 maakte Ageas de voltooiing bekend van de verwerving van een 

belang van 40% in AvivaSA, de Turkse beursgenoteerde levens- en 

pensioenverzekeraar, voor een totale vergoeding van EUR 140 miljoen 

(GBP 119 miljoen). Na de transactie is de onderneming voor 40% in handen 

van Ageas, voor 40% in handen van Sabanci Holding en 20% van de aandelen 

is vrij verhandelbaar.

  

 

1  Het definitieve bedrag is afhankelijk van de ontwikkeling van de netto-inventariswaarde 

van Tesco Underwriting tussen 31 december 2020 en de afsluitingsdatum. 
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Azië 

Het premie-inkomen in Azië beleefde een sterk kwartaal en steeg tegen 

constante wisselkoersen met 11%. Zonder Taiping Reinsurance, dat sinds 

december 2020 in de cijfers wordt opgenomen, bedraagt de groei tegen 

constante wisselkoersen 5%.  Deze positieve trend was vooral te danken aan 

het Leven-segment.  In het eerste kwartaal stegen het premie-inkomen en de 

technische verplichtingen met respectievelijk 8% en 11%. Alle landen leverden 

een bijdrage aan de stijging.  Meer specifiek in China profiteerde het premie-

inkomen van het aanzienlijke aantal nieuwe contracten dankzij de geslaagde 

campagnes in het begin van het jaar.  Hoewel het premie-inkomen in Niet-

Leven aanzienlijk hoger lag dankzij de bijdrage van Taiping Reinsurance, 

vertoonde het op vergelijkbare basis een daling van 3% door de verlenging van 

de coronamaatregelen in Maleisië en de strategische beslissing om in India 

geen gewasverzekeringen meer aan te bieden. Thailand boekte daarentegen 

een solide groei in Niet-Leven. 

 

Het nettoresultaat in Azië was te danken aan de aanhoudend solide 

operationele resultaten in Leven. Goede beslissingen inzake 

vermogensbeheer, profiterend van de hoge aandelenmarkten, leidden tot 

sterke meerwaarden die de ongunstige ontwikkeling van de rentecurve in China 

ruimschoots compenseerden. Het resultaat van Niet-Leven, inclusief de 

bijdrage van Taiping Reinsurance, profiteerde van de hogere meerwaarden, 

die compensatie boden voor de lagere combined ratio in India na uitstap uit 

gewasverzekeringen. 

Herverzekering 

Het premie-inkomen Herverzekering omvatte EUR 441 miljoen van de Quota 

Share-overeenkomsten, en een intern herverzekeringscontract in Leven met 

Ageas France leverde een premie-inkomen van EUR 7 miljoen op. 

 

Het Herverzekeringsresultaat profiteerde van de lagere schadefrequentie die 

in het huidige jaar werd geregistreerd op het niveau van de afdragende 

entiteiten.  Dit bood ruimschoots compensatie voor het aandeel in het negatieve 

resultaat in verband met het slechte weer in België. 

Algemene Rekening 

Het nettoresultaat van de Algemene Rekening profiteerde van een positieve 

bijdrage van EUR 1,7 miljoen door de herwaardering van het referentiebedrag 

voor de RPN(I)-verplichting.  Verdere vooruitgang in de afhandeling van claims 

in verband met ForSettlement heeft geleid tot een vrijval van de voorziening 

voor het restrisico van EUR 5 miljoen. Het eerste kwartaal van 2020 omvatte 

een meerwaarde van EUR 310 miljoen in verband met het bod tot aankoop op 

de FRESH-effecten. 

 

De totale liquide activa in de Algemene Rekening bleven op hetzelfde niveau 

als aan het einde van vorig jaar, namelijk EUR 1,2 miljard. Het totale bedrag 

dat in het eerste kwartaal van de operationele entiteiten werd ontvangen, 

bedroeg EUR 73 miljoen, voornamelijk van Portugal en Turkije.   

 

EUR 550 miljoen aan dividenden is reeds door de operationele entiteiten 

goedgekeurd en zal in de loop van 2021 worden ontvangen. 

 

De recente verkoop in het Verenigd Koninkrijk en de investering in Turkije 

zullen de volgende kwartalen slechts een geringe invloed hebben op de 

nettokaspositie. 
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BIJLAGEN 

Bijlage 1: Groep 
 

KERNCIJFERS AGEAS       

       

in miljoenen EUR 3M 21 3M 20 Wijziging 

Nettowinst  Ageas 295.9   451.6   - 34 % 

Per segment:       

  - België 101.3   12.4   * 

  - Verenigd Koninkrijk 16.0   0.6   * 

  - Continentaal Europa 31.4   46.2   - 32 % 

  - Azië 147.6   74.4   98 %  

  - Herverzekering 22.1   - 20.6   * 

  - Algemene Rekening & Eliminatie - 22.5   338.6   * 

  waarvan RPN(I) 1.7   55.7     

        

Per type:       

  - Leven 227.0   89.1   * 

  - Niet-Leven 91.4   23.9   * 

  - Algemene Rekening & Eliminatie - 22.5   338.6   * 

        

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen (in miljoenen) 187.0   187.6  - 0 % 

Winst per aandeel (in EUR) 1.58   2.41  - 34 % 

        

Brutopremie-inkomen (incl. niet geconsolideerde deelnemingen aan 100%) 12,646.4   11,961.7   6 %  

  - waarvan premie-inkomen van deelnemingen 9,953.4   9,271.7   7 %  

        

Ageas' deel in premie-inkomen (incl. niet geconsolideerde deelnemingen) 4,736.5   4,559.2   4 %  

Per segment:       

  - België 1,314.4   1,318.4   - 0 % 

  - Verenigd Koninkrijk 335.3   382.7   - 12 % 

  - Continentaal Europa 556.3   545.2   2 %  

  - Azië 2,530.5   2,312.9   9 %  

Per type:       

  - Leven 3,371.9   3,257.2   4 %  

  - Niet-Leven 1,364.6   1,302.0   5 %  

        

Combined ratio 91.7%  99.7%    

Operationele marge producten met intrestgarantie (bps) 92  56    

Operationele marge Unit-Linked producten (bps) 34  28    

        

in miljoenen EUR 31 maart 2021 31 dec 2020 Wijziging 

Eigen vermogen 11,724   11,555  1 %  

Netto eigen vermogen per aandeel (in EUR) 62.71  61.80  1 %  

Netto eigen vermogen per aandeel (in EUR) (exclusief ongerealiseerde winsten en verliezen) 42.42  39.64  7 %  

Rendement eigen vermogen - Ageas Groep (exclusief ongerealiseerde winsten en verliezen) 15.4% 15.5%   

Groep Solvency IIageas 195% 193% 1 %  

        

Technische verplichtingen Leven (geconsolideerde deelnemingen) 77,783   78,692   - 1 % 

  - Technische verplichtingen Leven excl. "Shadow accounting" 74,060   73,692   0 %  

  - "Shadow accounting" 3,723   4,999   - 26 % 
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Bijlage 2: Kapitaalpositie & Beleggingsportefeuille 
 

KERNCIJFERS KAPITAAL EN INVESTERINGEN           

            

In miljoenen EUR   31 maart 2021 31 dec 2020 30 sept 2020     

            

Groep Solvency IIageas 195% 193% 194%     

     - België 201% 195% 203%     

     - Verenigd Koninkrijk 179% 182% 183%     

     - Continentaal Europa 172% 166% 152%     

     - Herverzekering 207% 204% 206%     

Groep Solvency IIpim 200% 199% 179%     

Eigen vermogen 11,724   11,555   11,252       

            

In miljarden EUR   31 maart 2021 31 dec 2020 30 sept 2020 31 maart 2021 31 dec 2020 

Totaal van investeringen 84.3   85.1   84.3       

    waarvan           

- Overheidsobligaties 37.6   38.7   38.4   45% 46% 

     -  Bedrijfsobligaties 19.6   19.9   20.2   23% 25% 

     - Leningen 13.9   13.4   13.2   17% 13% 

     - Aandelen 5.0   4.9   4.3   6% 6% 

     - Vastgoed 6.1   5.9   5.9   7% 7% 
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Bijlage 3: België 

• Sterke prestaties in zowel Leven als Niet-Leven 

 

KERNCIJFERS BELGIË     

        

In miljoenen EUR 3M 21 3M 20 Wijziging 

Nettowinst toewijsbaar aan de aandeelhouders 101.3 12.4 * 

- Leven 69.7 ( 5.9 ) * 

- Niet-Leven 31.6 18.3 73 %  

        

Brutopremie-inkomen (incl. deelnemingen) 1,752.5 1,757.9 - 0 % 

- Leven 1,028.6 1,072.0 - 4 % 

- Niet-Leven 723.9 685.9 6 %  

        

Combined ratio - voor LPT en QS 94.6% 100.3%   

Operationele marge producten met intrestgarantie (bps) 85 1   

Operationele marge Unit-Linked producten (bps) 38 47   

        

In miljoenen EUR 31 maart 2021 31 dec 2020 Wijziging 

Technische verplichtingen Leven 62,176 62,879 (1%) 

- Technische verplichtingen Leven excl. "Shadow accounting" 59,241 58,798  1% 

- "Shadow accounting" 2,936 4,080 (28%) 

Vanaf 2019 is een nieuw intern herverzekeringsprogramma ingevoerd, wat een impact had op de combined ratio en het nettoresultaat Niet-Leven.  

Vanaf 2020 is het overdrachtspercentage van de interne Quota Share-overeenkomst verhoogd van 30% naar 40%. 

De combined ratio inclusief de impact van de nieuwe interne herverzekeringsovereenkomst bedroeg 92,0% sinds het begin van het jaar.  

Voor meer informatie verwijzen we naar de presentatie voor investeerders en de tabellen op de website. 
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Bijlage 4: Verenigd Koninkrijk 

• Voortgezet sterk resultaat ondersteund door de prestaties van Autoverzekeringen 

 

KERNCIJFERS VERENIGD KONINKRIJK     

    

In miljoenen EUR 3M 21 3M 20 Wijziging 

Nettowinst toewijsbaar aan de aandeelhouders 16.0 0.6 * 

        

Brutopremie-inkomen (incl. niet geconsolideerde deelnemingen aan 100%) 335.3 423.6 - 21 % 

        

Combined ratio - voor LPT en QS 90.2% 107.1%   

Vanaf 2019 is een nieuw intern herverzekeringsprogramma ingevoerd, wat een impact had op de combined ratio en het nettoresultaat Niet-Leven.  

Vanaf 2020 is het overdrachtspercentage van de interne Quota Share- en de Loss Portfolio-overeenkomsten verhoogd van 30% naar 40%. 

De combined ratio inclusief de impact van de nieuwe interne herverzekeringsovereenkomst bedroeg 89,9% sinds het begin van het jaar.  

Voor meer informatie verwijzen we naar de presentatie voor investeerders en de tabellen op de website. 

 

 

 

Bijlage 5: Continentaal Europa 
• Solide prestaties in zowel Leven als Niet-Leven 

 

KERNCIJFERS CONTINENTAAL EUROPA     

        

In miljoenen EUR 3M 21 3M 20 Wijziging 

Nettowinst toewijsbaar aan de aandeelhouders 31.4 46.2 - 32 % 

- Leven 16.9 25.9 - 35 % 

- Niet-Leven 14.5 20.3 - 29 % 

        

Brutopremie-inkomen (incl. niet geconsolideerde deelnemingen aan 100%) 782.1 773.3 1 %  

- Leven 379.2 374.4 1 %  

- Niet-Leven 402.9 398.9 1 %  

        

Combined ratio - voor LPT en QS 86.1% 87.3%   

Operationele marge producten met intrestgarantie (bps) 131 356   

Operationele marge Unit-Linked producten (bps) 26 0   

        

In miljoenen EUR 31 maart 2021 31 dec 2020 Wijziging 

Technische verplichtingen Leven 15,612 15,822 - 1 % 

- Technische verplichtingen Leven excl. "Shadow accounting" 14,825 14,904 - 1 % 

- "Shadow accounting" 787 919 - 14 % 

Vanaf 2019 is een nieuw intern herverzekeringsprogramma ingevoerd, wat een impact had op de combined ratio en het nettoresultaat Niet-Leven.  

Vanaf 2020 is het overdrachtspercentage van de interne Quota Share- en Loss Portfolio-overeenkomsten met Portugal verhoogd van 20% naar 40%. 

De combined ratio, inclusief de impact van de nieuwe interne herverzekeringsovereenkomst, bedroeg 81,9% sinds het begin van het jaar.  

Voor meer informatie verwijzen we naar de tabellen op de website. 
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Bijlage 6: Azië 
• Sterke resultaten dankzij de aanhoudend solide prestaties en meerwaarden 

 

KERNCIJFERS AZIË     

        

In miljoenen EUR 3M 21 3M 20 Wijziging 

Nettowinst toewijsbaar aan de aandeelhouders 147.6 74.4 98 %  

- Leven 139.8 69.2 * 

- Niet-Leven 7.8 5.2 50 %  

        

Brutopremie-inkomen (incl. niet geconsolideerde deelnemingen aan 100%) 9,776.4 9,006.8 9 %  

- Leven 9,039.3 8,583.2 5 %  

- Niet-Leven 737.1 423.6 74 %  

        

Premie-inkomen Leven (incl. niet geconsolideerde deelnemingen aan 100%) 9,039.3 8,583.2 5 %  

- Eénmalige premies 934.4 710.7 31 %  

- Periodieke premies 8,104.9 7,872.5 3 %  

        

Combined ratio 102.5% 95.7%   

        

In miljoenen EUR 31 maart 2021 31 dec 2020 Wijziging 

Technische verplichtingen Leven 108,294 97,925 11 %  

 

 

Bijlage 7: Herverzekering 
• Sterke onderschrijvingsresultaten in het huidige jaar compenseren ruimschoots de impact van de weersomstandigheden 

 

KERNCIJFERS HERVERZEKERING     

        

In miljoenen EUR 3M 21 3M 20 Wijziging 

Nettowinst toewijsbaar aan de aandeelhouders 22.1   - 20.6   * 

- Leven 0.6   -  * 

- Niet-Leven 21.5   - 20.6   * 

        

Brutopremie-inkomen (incl. niet geconsolideerde deelnemingen aan 100%) 487.1 690.1 - 29 % 

- Leven 10.8 -  * 

- Niet-Leven 476.3 690.1 - 31 % 

        

Combined ratio 95.2% 104.7%   

Operationele marge producten met intrestgarantie (bps) 2,712 -    

Operationele marge Unit-Linked producten (bps) -  -    

    

in miljoenen EUR 31 maart 2021 31 dec 2020 Wijziging 

Technische verplichtingen Leven 10 7.4    34% 

- Technische verplichtingen Leven excl. "Shadow accounting" 10 7.4    34% 

- "Shadow accounting" -  -  * 
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Bijlage 8: Algemene Rekening 
 

KERNCIJFERS ALGEMENE REKENING       

    

In miljoenen EUR   3M 21 3M 20 Wijziging 

Nettowinst inclusief eliminatie - 22.5   338.7   * 

Niet-gerealiseerde meer(min-)waarde op RPN(I) 1.7   55.7   - 97 % 

Totale lasten - 20.6   - 29.2   - 29 % 

- Personeel en intercompany lasten - 8.4   - 7.1   18 %  

- Overige operationele en administratieve lasten - 12.2   - 22.1   - 45 % 

  31 maart 2021 31 dec 2020 Wijziging 

RPN(I) - 418.1   - 419.8   - 0 % 

Royal Park Investments 3.8   3.6   6 %  

Voorziening Fortisschikking - 137.0   - 246.2   - 44 % 
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TELEFONISCHE VERGADERING 
VOOR ANALISTEN & BELEGGERS:  
 

12 mei 2021  

10u00 CET (9u00 in het VK) 

AUDIOCAST: WWW.AGEAS.COM  

Inbelnummers (toegangsnummer 43119048#) 

+44 2 071 943 759 (VK) 

+32 2 403 58 16 (België) 

+1 646 722 4916 (VS) 

HERBELUISTEREN: 

+44 2 033 645 147 (VK) 

+32 2 403 72 61 (België) 

+1 646 722 4969 (VS) 

(toegangsnummer 425005868#) 

Beschikbaar tot 12 juni 2021 

CONTACTGEGEVENS 

INVESTOR RELATIONS 

▪ Veerle Verbessem 

+32 (0)2 557 57 32 

veerle.verbessem@ageas.com 

▪ Arnaud Nicolas 

+32 (0)2 557 57 34 

arnaud.nicolas@ageas.com 

▪ Anaïs de Scitivaux 

+32 (0)2 557 57 95 

anais.descitivaux@ageas.com 

PERS 

▪ Michaël Vandenbergen 

+32 (0)2 557 57 36 

michael.vandenbergen@ageas.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER 

De informatie op basis waarvan de verklaringen in dit persbericht zijn opgesteld, is onderhevig aan veranderingen en dit persbericht bevat mogelijk ook ramingen en 

andere toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot Ageas. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van de directie van Ageas en zijn 

vanzelfsprekend onderhevig aan onzekerheden, veronderstellingen en eventuele wijzigingen in de omstandigheden. De financiële informatie in dit persbericht is niet 

geauditeerd. De toekomstgerichte verklaringen zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en brengen risico’s en onzekerheden met zich mee die tot gevolg kunnen 

hebben dat de eigenlijke resultaten aanzienlijk verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen zijn uitgedrukt. Veel van deze risico's en onzekerheden 

hebben te maken met factoren waarover Ageas geen controle heeft of die Ageas niet precies kan inschatten, zoals toekomstige marktomstandigheden en het gedrag 

van andere marktpartijen. Andere onbekende of onvoorspelbare factoren waarover Ageas geen controle heeft, kunnen eveneens voor een aanzienlijk verschil zorgen 

tussen de eigenlijke resultaten en die in de verklaringen en zijn bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) het verkrijgen van toestemming van regelgevende of 

toezichthoudende autoriteiten en de uitkomst van hangende en toekomstige rechtszaken waarbij Ageas betrokken is. Om die reden is het niet aanbevolen deze 

verklaringen blindelings te volgen. Ageas is niet verplicht of van plan deze verklaring te actualiseren, al dan niet als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige 

gebeurtenissen of anderszins, behalve wanneer de wet dat vereist. 

https://www.ageas.com/investors/quarterly-results
mailto:arnaud.nicolas@ageas.com
mailto:anais.descitivaux@ageas.com
mailto:michael.vandenbergen@ageas.com

