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1

De Geconsolideerde Jaarrekening 2018 van Ageas, inclusief alle 

toelichtingen, is opgesteld in overeenstemming met de International 

Financial Reporting Standards (IFRS) geldend per 1 januari 2018, zoals 

gepubliceerd door de International Accounting Standards Board 

(IASB) en zoals aanvaard binnen de Europese Unie (EU) per die datum. 

 

De boekhoudregels toegepast in de Geconsolideerde jaarrekening 

2018 van Ageas zijn consistent met degene die zijn toegepast voor het 

jaar dat op 31 december 2017 eindigde. Wijzigingen aan de 

boekhoudregels voor de nieuwe en goedgekeurde IFRS-normen die 

gelden per 1 januari 2018 zijn vermeld in paragraaf 2.  

 

De Geconsolideerde Jaarrekening van Ageas is opgemaakt op basis 

van het going concern-beginsel en luidt in euro’s, de functionele valuta 

van de moedermaatschappij van Ageas. Deze geeft een reële 

presentatie van de financiële positie en prestatie en de kasstromen van 

Ageas, met relevante, betrouwbare, vergelijkbare en begrijpelijke 

informatie. 

 

Activa en passiva die zijn opgenomen in de balans van Ageas hebben 

gewoonlijk een looptijd van meer dan 12 maanden, met uitzondering 

van geldmiddelen en kasequivalenten, herverzekering en overige 

vorderingen, overlopende rente en overige activa, niet-

levensverzekeringsverplichtingen, overlopende rente en overige 

verplichtingen en actuele belastingvorderingen en -schulden. 

De belangrijkste toegepaste IFRS-normen voor de bepaling van de 

activa en verplichtingen zijn: 

 IAS 1 voor presentatie van de jaarrekening; 

 IAS 16 voor materiële vaste activa; 

 IAS 19 voor personeelsvoordelen; 

 IAS 23 voor financieringskosten (leningen); 

 IAS 28 voor investeringen in deelnemingen; 

 IAS 32 voor geschreven putopties op minderheidsbelangen;  

 IAS 36 voor bijzondere waardeverminderingen van activa; 

 IAS 38 voor immateriële activa; 

 IAS 39 voor financiële instrumenten - opname en waardering; 

 IAS 40 voor vastgoedbeleggingen; 

 IFRS 3 voor bedrijfscombinaties; 

 IFRS 4 voor verzekeringscontracten; 

 IFRS 7 voor informatieverschaffing over financiële instrumenten; 

 IFRS 8 voor operationele segmenten; 

 IFRS 10 voor geconsolideerde jaarrekeningen; 

 IFRS 12 voor rapportering van belangen in andere entiteiten; 

 IFRS 13 voor waardering tegen reële waarde; en 

 IFRS 15 voor opbrengsten van contracten met klanten. 
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In 2018 werden de volgende nieuwe of herziene IFRS-standaarden, 

interpretaties en wijzigingen op IFRS-standaarden en interpretaties 

van kracht (zoals goedgekeurd door de EU). 

IFRS 9 ‘Financiële instrumenten’ 
In juli 2014 vaardigde de IASB de aangevulde versie van IFRS 9 

‘Financi-ele instrumenten’ uit. IFRS 9 werd in november 2016 

goedgekeurd door de EU en is van toepassing voor boekjaren die 

beginnen op of na 1 januari 2018. Omdat Ageas in aanmerking komt 

voor tijdelijke vrijstelling van de toepassing van IFRS 9, besloot de 

onderneming om IFRS 9 in 2018 niet toe te passen. Nadere 

informatie over deze vrijstelling is te vinden in de onderstaande 

sectie onder ‘Wijziging van IFRS 4 voor de toepassing van IFRS9 met 

IFRS 4’. 

 

IFRS 9 vervangt het merendeel van de huidige IFRS-standaard IAS 

39 ’Financiële instrumenten: opname en waardering’. De classificatie 

en waardering van financiële activa onder IFRS is afhankelijk van 

zowel de contractuele kasstroomkenmerken van het instrument en 

het bedrijfsmo-del van de entiteit. De classificatie van financiële 

verplichtingen blijft ongewijzigd. Onder IFRS 9 worden bijzondere 

waardeverminderingsverlie-zen eerder verantwoord dan in de 

huidige praktijk. Dit komt omdat de opname en waardering van 

bijzondere waardeverminderingen onder IFRS 9 plaatsvindt op basis 

van een verwachtverlies-model vergeleken met het huidige 

geledenverlies-model onder IAS 39. De vereisten inzake hedge 

accounting onder IFRS 9 zijn erop gericht om de algemene hedge 

accounting te vereenvoudigen. 

Wijzigingen aan IFRS 4 voor de toepassing van  
IFRS 9 Financiële instrumenten met IFRS 4 
Verzekeringscontracten 
Om te voorkomen dat verzekeringsondernemingen problemen 

ondervinden om IFRS 9 ‘Financiële instrumenten’ toe te passen voor 

de ingangsdatum van IFRS 17 'Verzekeringscontracten’ 

(januari 2022), heeft de IASB in september 2016 ‘Wijzigingen in IFRS 

4: Toepassing van IFRS 9: Financiële instrumenten bij 

Verzekeringscontracten volgens IFRS 4' uitgevaardigd. De EU 

keurde deze wijzigingen in november 2017 goed. In november 2018 

stemde de IASB, samen met een uitstel van een jaar voor de 

ingangsdatum van IFRS 17, voor een verlenging tot 2022 van de 

tijdelijke vrijstelling voor verzekeraars van de toepassing van IFRS 9. 

Zo kunnen IFRS 9 en IFRS 17 tegelijkertijd worden toegepast. 

 

Deze wijzigingen in IFRS 4 bieden twee opties om het effect van 

verschillende ingangsdatums tot een minimum te beperken. Deze 

opties zijn de overlay-benadering en de tijdelijke vrijstelling van de 

toepassing van IFRS 9.  

 

De tijdelijke vrijstelling van de toepassing van IFRS 9 is een optionele 

tijdelijke vrijstelling van de toepassing van IFRS 9, voor 

verslagperioden die beginnen voor 1 januari 2022 voor entiteiten 

wier activiteiten voornamelijk verzekeringsgerelateerd zijn. Dit 

betekent dat: 

 De boekwaarde van de uit contracten binnen de reikwijdte van 

IFRS 4 voortvloeiende verplichtingen significant zijn vergeleken 

met de totale boekwaarde van alle verplichtingen van de 

rapporterende entiteit; en 

 De verhouding tussen de totale boekwaarde van de 

verzekeringsgerelateerde verplichtingen en de totale 

boekwaarde van alle verplichtingen van de verzekeraar meer 

dan 90 procent bedraagt, of lager ligt dan aan 90 procent maar 

hoger dan 80 procent, op voorwaarde dat de verzekeraar geen 

wezenlijke activiteiten ontplooit die niet met verzekeringen zijn 

verbonden. 

 

Ageas verrichte een dergelijke predominantieanalyse op de 

referentiedatum, 31 december 2015, en concludeerde dat ze in 

aanmerking kwam voor de tijdelijke vrijstelling van de toepassing 

van IFRS 9; de totale boekwaarde met betrekking tot 

verzekeringsverplichtingen vertegenwoordigde per 

31 december 2015 meer dan 90 procent van de boekwaarde van 

alle verplichtigen van Ageas. Op latere datum werd geen 

herbeoordeling van deze analyse uitgevoerd omdat er geen 

substantiële veranderingen in de activiteiten van Ageas 

plaatsvonden die een dergelijke herbeoordeling noodzakelijk 

zouden maken. 

 

Omdat Ageas in aanmerking komt voor tijdelijke vrijstelling van de 

toepassing van IFRS 9, besloot de onderneming van deze vrijstelling 

gebruik te maken. Een gecombineerd implementatieproject voor 

IFRS 9 en IFRS 17 is momenteel gaande.  

 

Aangezien Ageas besloot om gebruik te maken van de tijdelijke 

vrijstelling van de toepassing van IFRS 9, wordt de volgende 

informatie over de reële waarde en de kredietrisicoblootstelling 

vermeld, teneinde de vergelijking tussen de Geconsolideerde 

jaarrekening 2018 van Ageas en andere bedrijven die wel IFRS 9 

toepassen inzichtelijker te maken. 
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IFRS 15 Opbrengsten van contracten met klanten 
In mei 2014 vaardigde de IASB IFRS 15 Opbrengsten van contracten 

met klanten uit. IFRS 15 werd in september 2016 goedgekeurd door de 

EU en is van toepassing voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 

2018. De toepassing van IFRS 15 omvat de wijzigingen in IFRS 15, op 

de ingangsdatum van IFRS 15 (door de IASB in september 2015 

uitgevaardigd) en de verduidelijking op IFRS 15 (door de IASB in april 

2016 gepubliceerd). Beide zijn door de EU goedgekeurd en zijn van 

toepassing voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2018. 

 

IFRS 15 vervangt de bestaande omzetvereisten in IAS 11 

Bouwcontracten, IAS 18 Omzet en diverse interpretaties van IFRIC 

(IFRIC 13, IFRIC 15 en IFRIC 18) en SIC (SIC 31). 

 

IFRS 15 is van toepassing op alle opbrengsten en kasstromen 

voortvloeiend uit contracten met een klant, behalve als dit contract valt 

binnen de reikwijdte van IFRS 16 of IFRS 17 of voor financiële 

instrumenten en andere contractuele rechten of verplichtingen die 

binnen de reikwijdte van IFRS 9, IFRS 10, IFRS 11, IAS 27 en IAS 28 

vallen. 

 

De impact van IFRS 15 op de Geconsolideerde jaarrekening 2018 is 

beperkt omdat de belangrijkste inkomstenbronnen voor Ageas zijn 

verbonden met verzekeringscontracten en opbrengsten van financiële 

instrumenten, die niet onder IFRS 15 vallen. Meer in het bijzonder werd 

een beperkte impact opgemerkt binnen de activiteiten in België voor 

de verkoop van appartementen en in het Verenigd Koninkrijk voor 

afbetalingscontracten. Onder IFRS 15 wordt de omzet in het kader van 

deze contracten in de loop van de tijd verwerkt naarmate aan de 

prestatieverplichting wordt voldaan, vergeleken met volledig vooruit of 

na afloop van het contract, zoals in het verleden gebeurde. 

Overige wijzigingen 
De overige wijzigingen in IFRS-normen, interpretaties en aanpassingen 

van IFRS-normen en interpretaties in 2018 waren niet relevant voor 

Ageas of hadden geen significante impact op de balans of de 

resultatenrekening:  

 Jaarlijkse verbeteringen van IFRS-normen (cyclus 2014-2016), 

inclusief IFRS 1, voor de eerste keer dat de International Financial 

Reporting Standards en IAS 28 voor beleggingen in deelnemingen 

en joint ventures worden gebruikt; 

 Wijzigingen in IFRS 2 classificatie en waardering van op aandelen 

gebaseerde betalingstransacties; 

 Wijzigingen in IAS 40 voor overdracht van vastgoedbeleggingen; 

en 

 IFRIC 22 voor valutatransacties en vooruitbetalingen. 

Verwachte wijzigingen in IFRS EU 
De volgende nieuwe of herziene IFRS-normen, interpretaties en 

aanpassingen van IFRS-normen en interpretaties, met een belangrijke 

impact voor Ageas, zijn door de IASB uitgevaardigd en gaan in voor 

verslagperioden die beginnen op 1 januari 2019 of later. 

IFRS 16 Leaseovereenkomsten 

De IASB vaardigde IFRS 16 ‘Leases’ uit in januari 2016. IFRS 16 werd 

in oktober 2017 goedgekeurd door de EU en is van toepassing voor 

boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2019. Zodoende is IFRS 16 

nog niet toegepast voor de Geconsolideerde jaarrekening 2018 maar 

wordt deze standaard vanaf 1 januari 2019 volledig geïmplementeerd. 

 

IFRS 16 vervangt de huidige normen IAS 17 ‘Leases’, SIC-15 

‘operationele leases - incentives’, SIC 27 ‘waardering van de substantie 

van transacties met de juridische vorm van een lease’ en IFRIC 4 

‘bepaling van of een regeling een lease omvat’. 

 

IFRS 16 stelt grondslagen vast voor de opname, waardering, 

presentatie van en informatieverschaffing over leaseovereenkomsten. 

De principes van IFRS 16 bieden richtlijnen voor zowel de huurders als 

de verhuurders. De belangrijkste wijziging van IFRS 16 vergeleken met 

IAS 17 heeft betrekking op de waardering en presentatie van leases als 

huurder. Teneinde de leases getrouw weer te geven in de financiële 

verslagen, moet een huurder een gebruiksrecht en een lease-

verplichting opnemen. De lease-verplichting wordt verdisconteerd met 

het incrementele financieringstarief van de huurder en de rentekosten 

voor de leaseverplichtingen worden afzonderlijke vermeld van de 

afschrijvingskosten van het actief waarvoor het gebruiksrecht geldt. 

 

Als uitzondering op het boven beschreven waarderingsmodel voor 

huurders, geeft IFRS 16 huurders de mogelijkheid om de 

leasebetalingen voor kortetermijnleases (≤ 12 maanden) en voor 

leases waarvan het onderliggende actief van lage waarde is voor de 

entiteit lineair over de leasetermijn te verwerken als kosten. Beide 

uitzonderingen op het huurder-waarderingsmodel worden toegepast 

op de leases die aan de respectievelijke voorwaarden voldoen. De aan 

deze lease verbonden leasebetalingen worden in de Geconsolideerde 

jaarrekening 2019 afzonderlijk vermeld. 

 

Ageas zal IFRS 16 met terugwerkende kracht toepassen, met opname 

van het cumulatieve effect van de eerste toepassing van IFRS 16 voor 

alle leases als een aanpassing van het openingssaldo per 1 januari 

2019, zonder de aanpassing van de vergelijkende informatie voor 

voorgaande rapportageperioden.  

 

Als praktisch hulpmiddel voor de overschakeling vereist IFRS 16 niet 

dat een entiteit moet herbeoordelen of op de initiële opnamedatum van 

IFRS 16 een contract een lease vormt of omvat, als gedefinieerd onder 

IFRS 16. Zodoende is IFRS 16 toegepast op alle contracten met 

ingangsdatum voor 1 januari 2019 en die onder toepassing van IAS 17 

en IFRIC 4 waren geïdentificeerd als leases. 
 
Voor leases die onder toepassing van IAS 17 als operationele lease 

waren geclassificeerd, wordt op de initiële toepassingsdatum van IFRS 

16 (d.w.z. 1 januari 2019) een gebruiksrechtactief opgenomen, tegen 

een bedrag gelijk aan de leaseverplichting op dezelfde datum. Voor 

leases die onder toepassing van IAS 17 als financiële lease waren 

geclassificeerd, is de boekwaarde van het gebruiksrechtactief en de 

leaseverplichting per 1 januari 2019 gelijk aan de boekwaarde van het 

leaseactief en de leaseverplichting per 31 december 2018, onder 

toepassing van IAS 17. 
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Op basis van de actuele portefeuille van niet-opzegbare operationele 

leases veroorzaakt de implementatie van IFRS 16 tot een stijging van 

de totale activa en totale activa in de balans van Ageas met ongeveer 

EUR 511 miljoen per 1 januari 2019. Dit bedrag is voornamelijk 

verbonden met de leases van vastgoed en de leases van 

bedrijfswagens voor medewerkers. 

 

Bij de bepaling van de leaseverplichting per 1 januari 2019 van leases 

die voorheen onder toepassing van IAS 17 als operationele lease waren 

geclassificeerd, worden de volgende praktische hulpmiddelen 

voorzien in IFRS 16 gebruikt: 

 Grandfathering van de definitie van een lease; 

 Toepassing van een enkele disconteringsvoet voor portefeuilles 

van leases met redelijk vergelijkbare kenmerken; 

 Niet-leasecomponenten worden niet afgezonderd; 

 Voor leases waarvan de leaseperiode eindigt in het kalenderjaar 

2019 is geen gebruiksrechtactief of leaseverplichting opgenomen. 

In plaats daarvan worden de leasebetalingen voor deze contracten 

opgenomen als kosten en afzonderlijk vermeld in de 

Geconsolideerde jaarrekening 2019 van Ageas, overeenkomstig 

de uitzondering voorzien voor kortetermijnleases; en 

 Toepassing van de vrijstelling voor het waarderingsmodel voor 

kortetermijnleases en leases waarvoor het onderliggende actief 

van weinig waarde voor de entiteit is. Voor deze leases is geen 

gebruiksrechtactief of leaseverplichting opgenomen. In plaats 

daarvan worden de leasebetalingen voor deze contracten 

opgenomen als kosten en afzonderlijk vermeld in de 

Geconsolideerde jaarrekening 2019 van Ageas. 

 

Afgezien van de impact van de opname van het gebruiksrechtactief en 

de leaseverplichting voor de leases van vastgoed en bedrijfswagens 

voor medewerkers, die onder IAS 17 als operationele lease werden 

geclassificeerd, heeft de implementatie van IFRS 16 geen significante 

impact op het eigen vermogen, het OCI en het nettoresultaat.  

IFRS 17 Verzekeringscontracten 
In januari 2017 vaardigde de IASB IFRS 17 ‘Verzekeringscontracten’ 

uit. IFRS 17 is een uitgebreide nieuwe boekhoudkundige norm voor 

verzekeringscontracten die opname, waardering, presentatie en 

melding omvat. Zodra deze is ingevoerd, zal IFRS 17 de in 2005 

uitgevaardigde IFRS 4 Verzekeringscontracten vervangen.  

 

In november 2018 stemde de IASB voor een uitstel van een jaar voor 

de ingangsdatum van IFRS 17, waardoor de toepassing van IFRS 17 

ingaat voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2022. Samen met 

een uitstel van een jaar voor de ingangsdatum van IFRS 17 besloot de 

IASB ook de tijdelijke vrijstelling voor verzekeraars van de toepassing 

van IFRS 9 te verlengen tot 2022. Zo kunnen IFRS 9 en IFRS 17 

tegelijkertijd worden toegepast.  

 

Gezien het besluit van de IASB om de ingangsdata van IFRS 9 en IFRS 

17 op een lijn te brengen, is momenteel een gecombineerd 

implementatieproject voor IFRS 9 en IFRS gaande. De toepassing van 

IFRS 9 en IFRS 17 zal significante veranderingen in de boekhouding en 

de presentatie van de jaarrekening volgens IFRS teweegbrengen, en 

ook de impact op het eigen vermogen, nettoresultaat en/of overig 

comprehensive income zal naar verwachting groot zijn. 

 

De IASB onderneemt momenteel een aantal activiteiten om de 

implementatie van IFRS 17 te ondersteunen, inclusief een Transition 

Resource Group (TRG) en beoordeelt een heropening van IFRS voor 

wijzigingen aan de standaard, zoals in de tweede helft van 2018 en 

begin 2019 door het bestuur van de IASB besloten. Gezien de huidige 

ontwikkelingen op het niveau van de IASB en het feit dat IFRS 17 in 

2019 nog gewijzigd kan worden, is het momenteel niet mogelijk een 

impactanalyse van IFRS 17 te geven. 

 

IFRS 17 is nog niet goedgekeurd door de EU. In verband met deze 

goedkeuring heeft de EU de EFRAG verzocht om een 

goedkeuringsadvies inzake IFRS 17. Het tijdstip van dit 

goedkeuringsadvies is afhankelijk van de besluiten die de IASB zal 

nemen om IFRS 17 te heropenen en te wijzigen. 

 

IFRS 17 introduceert een op de actuele waarde gebaseerd 

boekhoudkundig model voor verzekeringscontracten. De IASB 

verwacht dat IFRS 17 een consistentere boekhoudkundige 

verantwoording van verzekeringscontracten zal introduceren 

vergeleken met IFRS 4, dat grotendeels gebaseerd is op de 

grandfathering van eerdere lokale boekhoudregels.  

 

De belangrijkste kenmerken van het nieuwe boekhoudkundige model 

voor verzekeringscontracten zijn: 

 De waardering van de contante waarde van toekomstige 

kasstromen, met een expliciete risicocorrectie, die elke 

rapportageperiode opnieuw wordt gewaardeerd (de fulfilment-

kasstroom); 

 Een Contractuele Service Marge (CSM) die elke dagwinst uitstelt 

in de fulfilment-kasstroom van een groep contacten, die de nog 

niet verdiende winstgevendheid vertegenwoordigen van de 

verzekeringscontracten die in de resultatenrekening over de 

looptijden (d.w.z. dekkingperiode) moet worden verantwoord; 

 Bepaalde wijzigingen in de verwachte contante waarde van 

toekomstige kasstromen worden aangepast ten opzichte van de 

CSM en zodoende in de resultatenrekening verwerkt gedurende 

de resterende contractuele looptijd; 

 Het effect van veranderingen in de disconteringsvoet wordt 

opgenomen in hetzij de verlies- en winstrekening of in overig 

comprehensive income, te bepalen naar aanleiding van een keuze 

voor een boekhoudregel; 

 Een vereenvoudigde Premium Allocation Approach (PAA) kan 

worden toegepast voor contracten die voldoen aan specifieke 

voorwaarden; 

 Voor verzekeringscontracten met directe participatie wordt het 

algemene waarderingsmodel gewijzigd in een Variable Fee 

Approach (VFA) door wijzigingen in financiële parameters voor de 

variabele vergoeding aan te passen ten opzichte van de CSM; 

 De presentatie van verzekeringsopbrengsten en 

verzekeringslasten in het overzicht van comprehensive income is 

gebaseerd op het concept van de in de periode geleverde 

diensten; 

 Bedragen die de polishouder altijd ontvangt, ongeacht of er zich 

een verzekerde gebeurtenis voordoet (niet onderscheiden 

beleggingscompontenten) worden niet opgenomen in de 

resultatenrekening maar rechtstreeks in de balans verwerkt; 

 De resultaten op verzekeringsdiensten (verdiende opbrengsten 

minus geleden schadeverliezen) worden afzonderlijk getoond van 

de financiële verzekeringsopbrengsten of -lasten; en 

 Uitgebreide verklaringen om informatie te verstrekken over de 

verwerkte bedragen vanuit verzekeringscontracten en de aard en 

omvang van de uit deze contracten voortvloeiende risico's. 
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Overige wijzigingen 
Overige komende wijzigingen in de IFRS-standaarden, interpretaties 

en veranderingen in IRTS-standaarden en interpretaties die in 2019 of 

later van toepassing worden, en waarvan nog niet alle wijzigingen zijn 

goedgekeurd door de EU, hebben naar verwachting geen significante 

impact op de balans of de resultatenrekening van Ageas.  

Deze wijzigingen betreffen: 

 Wijziging van IFRS 9: vooruitbetaling met negatieve compensatie; 

 IFRIC 23: onzekerheid over behandeling van inkomstenbelasting; 

 Wijziging van IAS 28 voor belangen op lange termijn in 

deelnemingen en joint ventures; 

 jaarlijkse verbeteringen van IFRS-standaarden (cyclus van 2015-

2017): IFRS 3 bedrijfscombinaties, IFRS 11 gezamenlijke 

overeenkomsten, IAS 12 inkomstenbelastingen, en IAS 23 

financieringskosten; 

 Wijziging van IAS 19: planwijziging, inperking of afwikkeling; 

 Wijziging van de verwijzingen in het ontwerpkader van de IFRS-

standaarden; 

 Wijziging van IFRS 3: bedrijfscombinaties; en 

 Wijzigingen in IAS 1 en IAS 8: definitie van materieel. 
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De opstelling van de Geconsolideerde Jaarrekening op basis van IFRS vereist een aantal schattingen aan het einde van de verslagperiode. Elke 

schatting brengt van nature een aanzienlijk risico op materiële aanpassingen (positief dan wel negatief) in de boekwaarde van activa en passiva in het 

komend boekjaar met zich mee.  

 

De belangrijkste schattingen per de verslagdatum worden in de onderstaande tabel weergegeven. 

 
31 december 2018  

  

Activa Onzekerheid schatting 

Voor verkoop beschikbare activa  
Financiële instrumenten  

- Niveau 2 - Het waarderingsmodel  

 - Inactieve markten  
  

- Niveau 3 - Het waarderingsmodel 

 - Gebruik niet-marktwaarneembare input  
 - Inactieve markten  

  

Vastgoedbeleggingen - Bepaling van de gebruiksduur en restwaarde 
  

Vorderingen  - Het waarderingsmodel 

 - Parameters als creditspread, looptijd en de rente 
  

Deelnemingen - Van de beleggingsmix, de activiteiten en de marktontwikkelingen afhankelijke combinatie van onzekerheden 

  
Goodwill - Het gehanteerde waarderingsmodel 

 - Financiële en economische variabelen  

 - Disconteringsvoet 
 - De aan de entiteit inherente risicopremie 

  

Overige immateriële vaste activa - Bepaling van de gebruiksduur en restwaarde  
  

Uitgestelde belastingvorderingen - Interpretatie van belastingwetgeving 

 - Hoogte en tijdstip van toekomstig, belastbaar inkomen 
  

Passiva  

Verplichtingen verzekeringscontacten  
- Leven - Actuariële aannames  

 - Gehanteerde rentecurve bij toereikendheidstoets (LAT-test)  

 - Herbeleggingsprofiel van de beleggingsportefeuille, kredietrisicospread en looptijd,  
  bij het bepalen van de shadow LAT aanpassing 

  

- Niet-Leven - Voorzieningen voor voorgevallen maar niet-gerapporteerde schadeclaims  
 - Schadebehandelingskosten  

 - Finale afhandeling van uitstaande schade claims 

  
Pensioenverplichtingen - Actuariële aannames  

 - Disconteringsvoet 

 - Inflatie/salarissen 
  

Voorzieningen - De waarschijnlijkheid van een huidige verplichting als gevolg van gebeurtenissen in het verleden 

 - De berekening van het best geschatte bedrag  
  

Uitgestelde belastingschulden - Interpretatie van belastingwetgeving 

 - Bedrag en moment van toekomstige belastbare uitgaven 
  

 

Zie de betreffende noten van de Geconsolideerde Jaarrekening van Ageas voor uitgebreidere informatie over de toepassing van deze schattingen. In 

noot 5 Risicomanagement van de Geconsolideerde Jaarrekening 2018 wordt beschreven hoe Ageas de diverse risico’s van verzekeringsactiviteiten 

vermindert. 
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Gebeurtenissen na balansdatum hebben betrekking op gebeurtenissen 

die zich voordoen tussen de balansdatum en de datum waarop de 

Geconsolideerde jaarrekening is goedgekeurd door de Raad van Bestuur 

voor publicatie.  

Er zijn twee soorten gebeurtenissen: 

 Gebeurtenissen die leiden tot een aanpassing van de 

Geconsolideerde jaarrekening als deze gebeurtenissen nadere 

informatie geven over omstandigheden die op de balansdatum 

bestonden; 

 Gebeurtenissen die leiden tot aanvullende informatie indien ze 

nadere informatie geven over omstandigheden die na de 

balansdatum zijn ontstaan en indien deze gebeurtenissen relevant 

en belangrijk zijn. 

 

Een overzicht van de gebeurtenissen na balansdatum is opgenomen in 

noot 48 Gebeurtenissen na balansdatum van de Geconsolideerde 

Jaarrekening 2018. 
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De te rapporteren segmenten van Ageas zijn voornamelijk gebaseerd 

op geografische regio’s. Die onderverdeling naar regio's is ingegeven 

door het feit dat de activiteiten in de bewuste regio's van vergelijkbare 

aard zijn en dezelfde economische kenmerken delen.  

 

De operationele segmenten zijn: 

 België; 

 Verenigd Koninkrijk (VK); 

 Continentaal Europa; 

 Azië;  

 Herverzekering; en 

 Algemene Rekening. 

Activiteiten die geen verband houden met verzekeren en 

eliminatieverschillen binnen de Groep worden los van de 

verzekeringsactiviteiten gerapporteerd. Deze niet-verzekerings-

activiteiten worden gerapporteerd in het operationele segment 

Algemene Rekening en deze omvat groepsfinancieringen en andere 

activiteiten van de holding. Onder de Algemene Rekening vallen tevens 

de investering in Royal Park Investments en de verplichtingen uit 

hoofde van de CASHES/RPN(I). 

 

Transacties tussen de verschillende operationele segmenten vinden 

plaats tegen marktconforme condities die ook beschikbaar zijn voor 

niet-gerelateerde derden. Eliminaties worden afzonderlijk 

gerapporteerd. 
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Dochterondernemingen 
De Geconsolideerde Jaarrekening omvat de jaarrekeningen van 

ageas SA/NV (de ‘Moedermaatschappij’) en haar 

dochterondernemingen. Dochterondernemingen zijn die 

ondernemingen waarin Ageas, direct of indirect, het financiële en 

operationele beleid kan sturen teneinde voordelen uit deze activiteiten 

te verwerven (‘zeggenschap’). Dochterondernemingen worden 

geconsolideerd vanaf de datum waarop de effectieve zeggenschap 

aan Ageas wordt overgedragen en worden van consolidatie uitgesloten 

vanaf de datum waarop een einde komt aan die zeggenschap. 

Dochterondernemingen die uitsluitend zijn overgenomen met de 

bedoeling te worden doorverkocht, worden verantwoord als ‘vaste 

activa aangehouden voor verkoop’. Het resultaat op een deel van een 

belang in een dochteronderneming zonder verlies van zeggenschap 

wordt verantwoord in het eigen vermogen. 

 

‘Intercompany’ transacties (saldi, winsten en verliezen uit transacties 

tussen ondernemingen van Ageas) worden geëlimineerd. 

 

Bij het beoordelen of Ageas zeggenschap heeft over een andere 

onderneming worden het bestaan en effect van potentiële stemrechten 

die thans uitoefenbaar of converteerbaar zijn in aanmerking genomen. 

Deelnemingen 
Beleggingen in deelnemingen worden verantwoord op basis van de 

equitymethode. Dit zijn beleggingen waarin Ageas invloed van 

betekenis heeft zonder overwegende zeggenschap. De belegging 

wordt verantwoord op basis van het aandeel van Ageas in de netto-

activa van de geassocieerde deelneming. De initiële verwerving wordt 

gewaardeerd tegen de kostprijs. Het aandeel van in het netto-inkomen 

van het jaar wordt verantwoord als beleggingsbate en het aandeel van 

Ageas in de rechtstreekse eigenvermogensmutaties na acquisitie 

worden verantwoord in het eigen vermogen.  

 

Winsten op transacties tussen Ageas en beleggingen gewaardeerd 

volgens de equitymethode worden geëlimineerd naar rato van het 

aandeel van Ageas. Verliezen worden eveneens geëlimineerd, tenzij uit 

de transactie blijkt dat het overgedragen actief een bijzondere 

waardevermindering heeft ondergaan. Verliezen worden verantwoord 

totdat de boekwaarde van de belegging nihil bedraagt. Verdere 

verliezen worden alleen verantwoord als Ageas een in rechte 

afdwingbare of een feitelijke verplichting heeft of betalingen heeft 

verricht namens deze geassocieerde deelneming. 

Verkoop van dochterondernemingen, 
bedrijfsonderdelen en niet-vlottende activa  
Een niet-vlottend actief (of groep activa die wordt afgestoten, zoals 

dochtermaatschappijen) wordt aangehouden voor verkoop indien het 

beschikbaar is voor onmiddellijke verkoop in zijn huidige staat en 

indien de verkoop ervan bijzonder waarschijnlijk is. Een verkoop is 

bijzonder waarschijnlijk wanneer: 

 Er duidelijke aanwijzingen zijn van een engagement door het 

management; 

 Er een actief programma bestaat om een koper te vinden en het 

plan af te ronden; 

 Het actief in de markt wordt gezet voor verkoop aan een redelijke 

prijs ten opzichte van zijn reële waarde; 

 De verkoop naar verwachting zal worden afgerond binnen de 12 

maanden na de datum van aanmerking tot verkoop; en  

 De maatregelen die vereist zijn om het plan af te ronden aangeven 

dat het onwaarschijnlijk is dat er aanzienlijke wijzigingen zullen zijn 

aan het plan, of dat het ingetrokken zal worden.  

 

De waarschijnlijkheid dat de verkoop zal worden goedgekeurd door de 

aandeelhouders maakt deel uit van de beoordeling of de verkoop al 

dan niet bijzonder waarschijnlijk is. Indien een goedkeuring door de 

regelgever is vereist, wordt een verkoop enkel beschouwd als zijnde 

bijzonder waarschijnlijk na deze goedkeuring. 

 

Niet-vlottende activa (of groep activa die wordt afgestoten) 

aangehouden voor verkoop worden: 

 Gewaardeerd aan de laagste boekwaarde en de reële waarde 

minus verkoopkosten (met uitzondering van de activa die 

vrijgesteld zijn van deze regel, zoals IFRS 4 verzekeringsrechten, 

financiële activa, uitgestelde belastingen en pensioenplannen);  

 Vlottende activa en alle verplichtingen worden gewaardeerd in 

overeenstemming met de IFRS’en die van toepassing zijn; 

 Niet onderhevig aan afschrijving of waardevermindering; en  

 Afzonderlijk voorgesteld in de balans (activa en verplichtingen 

worden niet gesaldeerd). 
 
De datum van verkoop van een dochtermaatschappij of groep van 

activa die wordt afgestoten is de datum waarop de controle gebeurt. 

De geconsolideerde resultatenrekening omvat de resultaten van een 

dochtermaatschappij of groep van activa die wordt afgestoten tot de 

datum van verkoop. De winst of het verlies bij verkoop is het verschil 

tussen (a) de opbrengst van de verkoop en (b) de boekwaarde van de 

netto activa plus alle overeenstemmende goodwill en bedragen die 

worden geaccumuleerd in het overig comprehensive income 

(bijvoorbeeld, aanpassingen voor wisselkoersverschillen en de reserve 

activa voor verkoop). 

 

Een beëindigde bedrijfsactiviteit is een onderdeel van Ageas dat is 

afgestoten of is verantwoord als aangehouden voor verkoop en dat aan 

de volgende criteria voldoet: 

 Het vertegenwoordigt een afzonderlijke belangrijke bedrijfstak of 

geografisch bedrijfsgebied; 

 Het is een onderdeel van een specifiek gecoördineerd plan om 

een afzonderlijke belangrijke bedrijfstak of geografisch 

bedrijfsgebied af te stoten; of 

 Het is een dochteronderneming die uitsluitend is overgenomen 

met de bedoeling om te worden doorverkocht. 

 

Resultaten op beëindigde bedrijfsactiviteiten worden afzonderlijk 

verantwoord in de resultatenrekening. 
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Transacties in vreemde valuta door individuele maatschappijen van 

Ageas worden verantwoord tegen de valutakoers op de datum van de 

transactie.  

 

Voor monetaire posten worden op de balansdatum uitstaande saldi 

luidend in vreemde valuta verantwoord tegen de slotkoers.  

 

Niet-monetaire posten die tegen historische kostprijs worden 

verantwoord, worden omgerekend op basis van de historische 

wisselkoers op transactiedatum. Niet-monetaire posten die tegen reële 

waarde worden verantwoord, worden omgerekend op basis van de 

wisselkoers op de datum waarop de reële waarde wordt bepaald. 

Koersverschillen worden in de resultatenrekening als winst of verlies 

verantwoord onder de post wijzigingen in omrekeningsverschillen, 

behalve bij wijziging van de reële waarde van niet-monetaire posten 

die als bestanddeel van het eigen vermogen worden verantwoord. 

 

Het onderscheid tussen valutakoersverschillen (die worden 

verantwoord in de resultatenrekening) en ongerealiseerde 

herwaarderingen van reële waarden (verantwoord in het eigen 

vermogen) op voor verkoop beschikbaar zijnde financiële activa wordt 

bepaald volgens de volgende regels: 

 De valutakoersverschillen worden bepaald op basis van de 

ontwikkeling van de wisselkoers ten opzichte van de voorgaande 

verslaggevingsperiode; en 

 De ongerealiseerde resultaten (reële waarde) worden bepaald op 

basis van het verschil tussen de in euro uitgedrukte saldi van de 

voorgaande en de nieuwe verslagperiode op basis van de nieuwe 

wisselkoers. 

Omrekening van vreemde valuta 
Bij consolidatie worden de resultatenrekening en het kasstroom-

overzicht van entiteiten die niet de euro als functionele munt hebben, 

omgerekend in euro’s, tegen gemiddelde dagwisselkoersen voor het 

lopende jaar (of, bij uitzondering, tegen de wisselkoers op de dag van 

de transactie indien de wisselkoersen significant schommelen). De 

balans van entiteiten die niet de euro als functionele munt hebben 

wordt omgerekend tegen de slotkoers per balansdatum.  

 

Wisselkoersverschillen uit omrekening worden verantwoord in het 

eigen vermogen. Bij de desinvestering van een buitenlandse entiteit 

worden die koersverschillen in de resultatenrekening verantwoord als 

onderdeel van de winst of het verlies op de verkoop. 

 

Wisselkoersverschillen die ontstaan bij de omrekening van monetaire 

posten, geleende bedragen en andere valuta-instrumenten, 

aangemerkt als afdekking van een netto investering in een 

buitenlandse entiteit, worden in de Geconsolideerde Jaarrekening 

verantwoord in het eigen vermogen. Uitzondering is de eventuele 

afdekkingsineffectiviteit, die onmiddellijk in de resultatenrekening 

wordt verantwoord. 

 

Goodwill en aanpassingen van de reële waarde die voortvloeien uit de 

acquisitie van die buitenlandse entiteit, worden behandeld als activa 

en verplichtingen van de buitenlandse entiteit en worden tegen de 

slotkoers op balansdatum omgerekend. Alle verschillen die hieruit 

voortvloeien worden in het eigen vermogen verantwoord. Bij verkoop 

van de buitenlandse entiteit vindt er een overdracht naar de 

resultatenrekening plaats. 

 

 

In de volgende tabel worden de koersen van de belangrijkste valuta voor Ageas weergegeven. 

 

  Koers per jaareinde  Gemiddelde koers 

1 euro = 31 december 2018 31 december 2017 2018 2017 

     
Britse pond 0,89   0,89   0,88   0,88   

Amerikaanse dollar 1,15   1,20   1,18   1,13   

Hongkong dollar 8,97   9,37   9,26   8,80   

Turkse lira 6,06   4,55   5,71   4,12   

Chinese yuan renminbi 7,88   7,80   7,81   7,63   

Indiase rupee 79,73   76,60   80,74   73,53   

Maleisische ringgit 4,73   4,85   4,76   4,85   

Filipijnse peso 60,11   59,79   62,21   56,97   

Thaise baht 37,05   39,12   38,17   38,30   

Vietnamese dong 26.316   27.027   27.027   25.641   
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Een financieel instrument is een overeenkomst die leidt tot een 

financieel actief van één partij en een financiële verplichting of 

eigenvermogen-instrument van een andere partij. 

 

Ageas bepaalt de classificatie en waardering van activa en 

verplichtingen op basis van de aard van de onderliggende transacties.  

Financiële activa 
Het management bepaalt de geschikte classificatie van de beleggings-

waarden op het tijdstip van de aankoop: 

 Tot einde looptijd aangehouden: omvat beleggingen met een vaste 

looptijd, waarbij het management voornemens is en in de mogelijk-

heid verkeert om deze waarden tot einde looptijd aan te houden; 

 Leningen en vorderingen: omvat beleggingen met vaste of 

bepaalbare betalingen, die niet marktgenoteerd zijn in een actieve 

markt en die bij de eerste opname niet worden aangemerkt als voor 

handelsdoeleinden aangehouden, noch als voor verkoop 

beschikbare beleggingen; 

 Voor verkoop beschikbaar: omvat voor onbepaalde duur aan te 

houden beleggingen die kunnen worden verkocht om te voorzien 

in liquiditeitsbehoeften of bij wijzigingen van rentevoeten, 

wisselkoersen of aandelenkoersen; en 

 Voor handelsdoeleinden aangehouden: omvat beleggingen die 

zijn aangeschaft met winst op korte termijn als doelstelling.  

 

Tot einde looptijd aangehouden activa worden gewaardeerd tegen ge-

amortiseerde kostprijs na aftrek van bijzondere waardeverminderingen. 

Elk verschil tussen de waarde van de eerste opname dat voortvloeit uit 

transactiekosten, eerste premies of kortingen, wordt geamortiseerd 

over de looptijd van de belegging met behulp van de effectieve-

rentemethode. Indien wordt vastgesteld dat een tot einde looptijd 

aangehouden actief een bijzondere waardevermindering heeft 

ondergaan, wordt de bijzondere waardevermindering verantwoord in 

de resultatenrekening. 

 

Leningen en vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde 

kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode minus bijzondere 

waardevermindering. De geamortiseerde kostprijs wordt berekend 

door rekening te houden met kortingen of premies en vergoedingen en 

kosten die integraal deel uitmaken van de effectieve-rentemethode. De 

effectieve-rentemethode is opgenomen in de resultatenrekening. 

Winsten en verliezen worden verantwoord in de resultatenrekening als 

de investeringen niet langer worden verantwoord of als de 

investeringen een bijzondere waardevermindering of afschrijving 

hebben ondergaan. Voor instrumenten met een variabele rente worden 

de kasstromen regelmatig opnieuw geschat om de rentebewegingen 

in de markt weer te geven. Als de initiële waardering van het instrument 

met een variabele rente (bijna) gelijk is aan de hoofdsom, heeft de 

schatting geen significant effect op de boekwaarde van het instrument 

en wordt er geen aanpassing gedaan op de rentebaten, die op basis 

van het toerekeningbeginsel worden opgenomen. Indien echter een 

instrument met variabele rente wordt verkregen tegen een significante 

premie of korting, wordt deze premie of korting afgeschreven over de 

verwachte looptijd van het instrument en opgenomen in de berekening 

van de effectieve rentemethode. De boekwaarde zal elke periode 

opnieuw worden berekend door de contante waarde van geschatte 

toekomstige kasstromen tegen de actuele effectieve rentevoet te 

berekenen. Alle aanpassingen worden verantwoord in de 

resultatenrekening. 

 

Voor handelsdoeleinden aangehouden activa, derivaten en activa die 

zijn aangemerkt als aangehouden tegen reële waarde met 

waardeverandering in de resultatenrekening, worden verantwoord 

tegen reële waarde. Veranderingen in de reële waarde worden 

verantwoord in de resultatenrekening. De (gerealiseerde en 

ongerealiseerde) resultaten worden verantwoord als ‘Resultaat op 

verkopen en herwaarderingen’. Rente ontvangen (betaald) op activa 

(verplichtingen) aangehouden voor handelsdoeleinden wordt 

verantwoord als rentebaten (rentelasten). Ontvangen dividenden 

worden verantwoord als ‘Rentebaten, dividenden en overige 

beleggings-baten'. 

 

De meerderheid van de financiële activa van Ageas (zijnde 

obligatieleningen en aandelenbelangen) behoort tot de categorie ‘Voor 

verkoop beschikbaar’ en wordt opgenomen tegen reële waarde. 

Veranderingen in de reële waarde worden rechtstreeks verantwoord in 

het eigen vermogen (Other Comprehensive Income) totdat het actief 

wordt verkocht, tenzij het actief door een derivaat is afgedekt. Door 

derivaten afgedekte beleggingen worden verantwoord tegen reële 

waarde met verantwoording van de waardeveranderingen in de 

resultatenrekening voor het deel dat toe te kennen is aan het afgedekte 

risico en in het eigen vermogen voor het resterende deel.  

 

Voor de verzekeringsportefeuilles waar de niet-gerealiseerde winsten 

of verliezen op obligaties een rechtstreeks effect hebben op de 

waardering van de verzekeringsverplichtingen past Ageas in 

overeenstemming met IFRS 4 ‘shadow accounting’ toe. Dat heeft tot 

gevolg dat de wijzigingen in de niet-gerealiseerde winsten en verliezen 

van invloed zijn op de waardering van de verzekeringsverplichtingen 

en hetgeen impliceert waarom deze wijzigingen geen deel uitmaken 

van het eigen vermogen.  
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Bijzondere waardeverminderingen van financiële 
activa  
Een voor verkoop beschikbaar financieel actief (of een groep financiële 

activa), leningen of vorderingen of aangehouden tot einde looptijd 

ondergaat een bijzondere waardevermindering als er een objectieve 

aanwijzing is voor bijzondere waardeverminderingen als gevolg van 

een of meer verliesgebeurtenissen na de eerste opname van het actief, 

zoals zoals ernstige financiële moeilijkheden bij de uitgevende 

instelling. Deze tot verlies leidende gebeurtenis(sen) heeft (hebben) 

een effect op de geschatte toekomstige kasstromen uit het financiële 

actief (of de groep financiële activa) dat betrouwbaar kan worden 

geschat. 

 

Voor aandelen omvatten de eventuele objectieve aanwijzingen voor 

bijzondere waardeverminderingen onder meer het feit of de reële 

waarde per de balansdatum significant (25%) beneden de kostprijs is 

of per de balansdatum gedurende een langere periode beneden de 

kostprijs is geweest (365 opeenvolgende dagen). 

 

Afhankelijk van het type financieel actief, kan de realiseerbare waarde 

als volgt worden geschat:  

 De reële waarde op basis van een waarneembare marktprijs; 

 De reële waarde op basis van niet-waarneembare marktgegevens; 

of 

 Op basis van de reële waarde van zekerheden.  

 

Indien wordt vastgesteld dat een actief een bijzondere 

waardevermindering heeft ondergaan, wordt de bijzondere 

waardevermindering opgenomen in de resultatenrekening. Niet-

gerealiseerde en voorheen in het eigen vermogen opgenomen 

verliezen van voor verkoop beschikbare activa die een bijzondere 

waardevermindering hebben ondergaan, worden overgedragen naar 

de resultatenrekening op het moment dat de bijzondere 

waardevermindering zich voordoet. 

 

Indien in een volgende periode de reële waarde van een 

schuldinstrument dat is geclassificeerd als beschikbaar voor verkoop, 

stijgt en de stijging objectief in verband kan worden gebracht met een 

gebeurtenis die plaatsvond na de opname van de bijzondere 

waardevermindering in de resultatenrekening, wordt de bijzondere 

waardevermindering teruggenomen, waarbij het bedrag van de 

terugname wordt opgenomen in de resultatenrekening. Bijzondere 

waardeverminderingen van beleggingen in eigen-

vermogensinstrumenten die zijn geclassificeerd als beschikbaar voor 

verkoop, worden niet teruggenomen via de resultatenrekening maar via 

het eigen vermogen. 

Financiële verplichtingen 
De waardering en verwerking in de resultatenrekening hangt af van de 

IFRS-classificatie van de financiële verplichtingen, te weten: (a) 

financiële verplichtingen tegen de reële waarde met 

waardeveranderingen en (b) overige financiële verplichtingen. Deze 

IFRS-classificatie bepaalt de waardering en verwerking in de 

resultatenrekening als volgt: 

 

 Financiële verplichtingen tegen de reële waarde met 

waardeveranderingen omvatten: 

(i) voor handelsdoeleinden aangehouden financiële 

verplichtingen, inclusief derivaten die niet voor hedge 

accounting in aanmerking komen. 

(ii) financiële verplichtingen die Ageas onherroepelijk bij eerste 

opname of eerste toepassing van IFRS heeft aangemerkt als 

aangehouden tegen reële waarde met waardeveranderingen 

in de resultatenrekening omdat: 

- het basiscontract een in het contract besloten derivaat 

bevat dat anders zou moeten worden afgezonderd; 

- het een inconsistentie in waardering of verantwoording 

opheft of aanzienlijk vermindert (‘rapporterings-

mismatch’); of 

- het een groep financiële activa en/of verplichtingen 

betreft, die worden beheerd en waarvan de prestaties 

gewaardeerd worden op basis van de reële waarde. 

Overige financiële verplichtingen worden bij eerste opname tegen 

reële waarde gewaardeerd (inclusief transactiekosten) en vervolgens 

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs met behulp van de 

effectieve-rentemethode, waarbij de periodieke amortisatie in de 

resultatenrekening wordt verantwoord.  

 

Achtergestelde verplichtingen en leningen worden bij eerste opname 

tegen reële waarde gewaardeerd (inclusief transactiekosten) en 

worden vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs met 

behulp van de effectieve-rentemethode, waarbij de periodieke 

afschrijving wordt opgenomen in de resultatenrekening. 

Transactiekosten 
Transactiekosten op financiële instrumenten verwijzen naar extra 

kosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving of vervreemding 

van een financieel actief of een financiële verplichting. Daarin zijn 

inbegrepen commissies die worden betaald aan agenten, adviseurs, 

brokers en effectenhandelaren, evenals heffingen door 

toezichthoudende instanties en beurzen, overdrachtsbelasting en 

andere heffingen.  

 

Deze transactiekosten worden verantwoord in de eerste waardering 

van de financiële activa en verplichtingen, behalve indien deze worden 

gewaardeerd tegen reële waarde met waardeveranderingen in de 

resultatenrekening. In dat geval worden de transactiekosten direct als 

kosten worden opgenomen.  

Reële waarde van financiële instrumenten 
De reële waarde is de waarde waartegen een actief of toegekend 

aandeleninstrument kan worden verhandeld en een verplichting kan 

worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde, tot 

markttransactie bereidwillige partijen. 

 

Bij de bepaling van de reële waarde worden de volgende methoden 

gebruikt, in de vermelde volgorde:  

 (Ongecorrigeerde) genoteerde prijs in een actieve markt 

(niveau 1); 

 Waarderingstechnieken op basis van (op de markt) waarneembare 

gegevens (niveau 2); 

 Waarderingstechnieken niet gebaseerd op waarneembare 

gegevens (niveau 3); 

 Kostprijs. 
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De plaatsing van de waardering van de reële waarde in de hiërarchie 

wordt bepaald op basis van het laagste niveau van input dat van 

belang is voor de waardering van de reële waarde in zijn geheel. 

 

Een financieel instrument wordt beschouwd als marktgenoteerd in een 

actieve markt als genoteerde prijzen eenvoudig en regelmatig 

opvraagbaar zijn bij een beurs, dealer, broker, industriële groep, 

pricing service of regelgevende/toezichthoudende instanties en als 

deze prijzen een weergave zijn van feitelijke en regelmatig 

terugkerende markttransacties op basis van vrij economisch verkeer. 

Indien een financieel instrument wordt verhandeld in een actieve en 

liquide markt is de genoteerde prijs of waarde de beste indicator voor 

de reële waarde ervan. Die reële waarde wordt niet gecorrigeerd voor 

een groot pakket aandelen, tenzij er een bindende afspraak is gemaakt 

om de aandelen te verkopen tegen een andere prijs dan de marktprijs. 

De meest geschikte marktprijs voor een actief in bezit of een uit te 

geven passief is de huidige biedprijs, en voor een aan te kopen actief 

of een passief in bezit, de laatprijs. Middenkoersen worden gebruikt als 

basis voor het bepalen van de reële waarde van activa en 

verplichtingen met tegengestelde marktrisico’s. 

 

Als er geen marktprijs op een actieve markt beschikbaar is, wordt de 

reële waarde berekend op basis van de contante waarde-methode of 

andere waarderingsmethoden gebaseerd op waarneembare 

marktgegevens op de verslagdatum. Als er een waarderingsmethode 

gebruikelijk is in de markt om de prijs van een instrument te bepalen 

en van deze methode is aangetoond dat de bepaalde waardering een 

betrouwbare schatting oplevert van de prijs bij een daadwerkelijke 

markttransactie, dan gebruikt Ageas deze waarderingsmethode. 

 

Algemeen aanvaarde methoden voor waardering in de financiële markt 

zijn recente markttransacties, het contante waardemodel en 

optiewaarderingsmodellen. Een geaccepteerde waarderingsmethode 

houdt rekening met alle factoren die marktpartijen voor de prijsvorming 

belangrijk achten. Deze methode dient tevens consistent te zijn met 

algemeen aanvaarde economische modellen voor de waardering van 

financiële instrumenten. 

 

De basisprincipes voor het bepalen van de reële waarde zijn: 

 Maximaal gebruik van marktgegevens en minimaal gebruik van 

interne ramingen en veronderstellingen; 

 Aanpassing van de schattingsmethode (waarderingsmethode) 

alleen als er een verbetering van de waardering kan worden 

aangetoond of als de verandering noodzakelijk is vanwege de 

beschikbaarheid van informatie.  

 

De reële waarde die getoond wordt, is de ‘clean fair value’ (de totale 

reële waarde (‘dirty’ fair value) exclusief opgelopen rente). Opgelopen 

rente wordt apart verantwoord. 

 

De gebruikte methoden en hypothesen om de reële waarde te bepalen, 

zijn grotendeels afhankelijk van het feit of het instrument verhandeld 

wordt op een financiële markt en welke informatie gebruikt kan worden 

in de waarderingsmodellen. Hierna wordt een samenvatting gegeven 

van de verschillende financiële instrumenten met de gehanteerde reële 

waarderingsmethode. 

(I)  De reële waarde van als voor verkoop beschikbaar 

geclassificeerde effecten en van effecten tegen reële waarde met 

waardeveranderingen in de resultatenrekening wordt bepaald aan 

de hand van marktprijzen van actieve markten. Indien geen 

genoteerde prijzen in een actieve markt beschikbaar zijn, wordt de 

reële waarde bepaald aan de hand van contante-

waardeberekeningen. Disconteringsfactoren worden hierbij 

gebaseerd op een swapcurve, plus een spread die de 

risicokenmerken van het instrument uitdrukt. De reële waarde van 

als tot de vervaldag aangehouden geclassificeerde effecten 

(alleen nodig voor informatieverschaffing) worden op dezelfde 

wijze bepaald. 

(II)  De reële waarde van derivaten wordt verkregen uit actieve 

markten of wordt, indien van toepassing, bepaald met behulp van 

contante-waardeberekeningen en optie-waarderings-modellen. 

(III)  De reële waarde voor niet-beursgenoteerde private equity-

beleggingen wordt geschat aan de hand van de toepasselijke 

marktvergelijkingsfactoren (bijvoorbeeld koers/winstverhouding of 

koers/kasstroomverhouding) om de specifieke omstandigheden 

van de emittent uit te drukken. 

(IV)  De reële waarde van leningen wordt bepaald met behulp van 

modellen voor contante-waardeberekeningen, op basis van de 

huidige marginale rentevoet die Ageas hanteert voor leningen van 

hetzelfde type. Voor leningen met een variabele rente die frequent 

wijzigen en geen aanwijsbare wijziging van het kredietrisico 

vertonen, benadert de reële waarde de boekwaarde. Voor het 

waarderen van in leningen opgenomen rentevoetplafonds en 

vooruitbetalingsopties en die in overeenstemming met IFRS 

separaat worden verantwoord, worden optie-waarderings-

modellen gebruikt. 

(V)  De reële waarde voor verbintenissen en garanties die niet uit de 

balans blijken, wordt gebaseerd op vergoedingen die actueel 

worden berekend bij soortgelijke overeenkomsten, waarbij 

rekening wordt gehouden met de overige voorwaarden van de 

overeenkomsten en de kredietwaardigheid van de tegenpartijen. 

 

Voor gedetailleerdere informatie over de toepassing van deze 

methoden en veronderstellingen wordt verwezen naar de betreffende 

noten in de Geconsolideerde Jaarrekening van Ageas. 

Transactie en afwikkelingsdatum 
Alle aan- en verkopen van financiële activa en verplichtingen die 

moeten worden afgewikkeld binnen het door regelgeving of 

marktconventie vastgestelde tijdsbestek, worden opgenomen op de 

transactiedatum, namelijk de datum waarop Ageas als partij betrokken 

wordt bij de contractuele bepalingen van de financiële activa.  

 

Andere termijnaankopen en -verkopen dan degene die moeten worden 

afgewikkeld binnen het tijdsbestek dat door regelgeving of 

marktconventie is vastgesteld, worden tot het moment van afwikkeling 

opgenomen als afgeleide termijntransacties.  

Saldering 
Financiële activa en verplichtingen worden gesaldeerd en het 

nettobedrag wordt in de balans gerapporteerd wanneer er een wettelijk 

afdwingbaar recht is om de verantwoorde bedragen te salderen en de 

intentie bestaat om tot een afwikkeling op nettobasis te komen, dan wel 

tegelijkertijd het actief te realiseren en de verplichting af te wikkelen.  
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Derivaten zijn financiële instrumenten zoals swaps, termijncontracten, 

futures en (geschreven en gekochte) optiecontracten. De waarde van 

derivaten verandert als gevolg van veranderingen in onderliggende 

waarden. Derivaten vergen weinig of geen netto-aanvangsinvestering 

en worden op een tijdstip in de toekomst afgewikkeld.  

 

Alle derivaten worden op de balans verantwoord tegen reële waarde 

op de transactiedatum: 

 derivaten aangehouden voor handelsdoeleinden; 

 derivaten gehouden voor afdekkingsdoeleinden; 

 

Financiële activa of verplichtingen kunnen in contracten besloten 

derivaten omvatten. Dergelijke financiële instrumenten worden dikwijls 

hybride financiële instrumenten genoemd. Tot hybride financiële 

instrumenten behoren omgekeerde converteerbare obligaties 

(obligaties waarvoor de terugbetaling de vorm van aandelen kan 

aannemen) en/of obligaties met geïndexeerde interestbetalingen. 

Indien het basiscontract niet wordt verantwoord tegen reële waarde 

met waardeveranderingen in de resultatenrekening en er geen nauw 

verband bestaat tussen de kenmerken en risico's van het in een 

contract besloten derivaat en de kenmerken en risico's van het 

basiscontract, dient het in een contract besloten derivaat te worden 

gescheiden van het basiscontract en te worden gewaardeerd tegen 

reële waarde als een op zichzelf staand derivaat. Reële-

waardeveranderingen worden in de resultatenrekening verantwoord. 

Het basiscontract wordt verantwoord en gewaardeerd door toepassing 

van de regels van de betreffende categorie van het financiële 

instrument. 

 

Indien het basiscontract echter wordt verantwoord tegen reële waarde 

met waardeveranderingen in de resultatenrekening of een nauw 

verband bestaat tussen de kenmerken en risico's van het in een 

contract besloten derivaat en de kenmerken en risico’s van het 

basiscontract, wordt het in een contract besloten derivaat niet 

gescheiden en wordt het hybridische financieel instrument 

gewaardeerd als een enkel instrument.  

 

De af te scheiden derivaten worden naargelang het geval verantwoord 

als hedgingderivaten of derivaten aangehouden voor handelsdoel-

einden. 

Hedge accounting 
Op de datum waarop een derivaat wordt afgesloten kan Ageas dat 

contract aanmerken als ofwel (1) een afdekking van de reële waarde 

van een verantwoord actief of een verantwoorde verplichting (reële-

waardeafdekking), (2) een afdekking van een netto-investering in een 

buitenlandse entiteit of (3) een afdekking van toekomstige kasstromen 

toerekenbaar aan een verantwoord actief of een verantwoorde 

verplichting of een verwachte transactie (kasstroomafdekking). 

Afdekkingen van vaststaande toezeggingen zijn reële-

waardeafdekkingen, uitgezonderd afdekkingen van valutarisico's die 

als kasstroomafdekking worden verantwoord. 

 

Bij het begin van de transactie documenteert Ageas de relatie tussen 

afdekkingsinstrumenten en de afgedekte items, evenals de doelstelling 

en strategie op het vlak van risicobeheer met betrekking tot 

afdekkingstransacties.  

 

Ageas documenteert ook de beoordeling, zowel bij aanvang van de 

afdekking als gedurende de periode van afdekking, in hoeverre de 

derivaten die bij afdekkingstransacties worden gebruikt zeer effectief 

zijn bij het compenseren van het risico van veranderingen in de reële 

waarde van de afgedekte positie of aan het afgedekte risico toe te 

rekenen kasstromen. 

 

Activa, verplichtingen, vaststaande toezeggingen of verwachte 

transacties waarbij een externe partij betrokken is, worden als 

afgedekte items aangemerkt. Een afgedekte positie kan ook een 

specifiek risico zijn dat deel uitmaakt van het totale risico van de 

afgedekte positie.  

 

De verandering in reële waarde van een afgedekte positie die aan het 

afgedekte risico toe te rekenen is en de verandering in reële waarde 

van het afdekkingsinstrument in een reële-waardeafdekking worden 

verantwoord in de resultatenrekening. De verandering in reële waarde 

van rentedragende derivaten wordt afzonderlijk van de overlopende 

rente verantwoord.  

 

Indien de afdekking niet langer voldoet aan de criteria van hedge 

accounting of anderszins wordt beëindigd, wordt de aanpassing van 

de boekwaarde van een afgedekt rentedragend financieel instrument 

die uit hedge accounting voortvloeit afgeschreven op basis van de 

nieuwe effectieve rentevoet, berekend op de datum waarop de 

afdekking is beëindigd. 

 

Veranderingen in reële waarde van derivaten die zijn aangewezen en 

in aanmerking komen als kasstroomafdekkingen worden in het eigen 

vermogen onder Ongerealiseerde winsten en verliezen verantwoord. 

Het bedrag aan eigen vermogen wordt geherclassificeerd naar de 

resultatenrekening als de indekte positie van invloed is op de 

resultatenrekening. Niet-effectieve afdekkingen worden onmiddellijk 

verantwoord in de resultatenrekening.  
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Indien de afdekking van een verwachte transactie of vaststaande 

toezegging tot de opname van een niet-financieel actief of een niet-

financiële verplichting leidt, worden de winsten en verliezen die eerder 

in het eigen vermogen waren uitgesteld, overgeboekt van het eigen 

vermogen en verantwoord in de eerste waardering van dat niet-

financiële actief of die niet-financiële verplichting. In andere gevallen 

worden in het eigen vermogen verantwoorde bedragen naar de 

resultatenrekening overgeboekt en als baten of lasten verantwoord in 

de periodes waarin de afgedekte vaststaande toezegging of verwachte 

transactie de resultatenrekening beïnvloedt. 

 

Dit is ook het geval indien de afdekking niet langer voldoet aan de 

criteria voor hedge accounting, of op een andere wijze wordt 

stopgezet, maar de verwachte transacties of vaststaande 

toezeggingen naar verwachting wel zullen plaatsvinden. Indien de 

verwachte transacties of vaststaande toezeggingen naar verwachting 

niet meer zullen plaatsvinden, worden de in het eigen vermogen 

uitgestelde bedragen rechtstreeks overgebracht naar de 

resultatenrekening. 

 

Voor afdekkingen van netto-investeringen: zie grondslag 7 Vreemde 

valuta. 
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Ageas als lessor 
Activa die als gevolg van operationele leaseovereenkomsten worden 

geleased, worden verantwoord in de geconsolideerde balans (1) onder 

vastgoedbeleggingen (gebouwen) en (2) onder materiële vaste activa 

(materieel en motorvoertuigen). Deze activa worden verantwoord tegen 

kostprijs, verminderd met geaccumuleerde afschrijvingen. 

Leasingbaten, na aftrek van eventuele aan leasingnemers gegeven 

voordelen, worden lineair geamortiseerd over de leaseperiode. De 

directe aanvangskosten die Ageas heeft gemaakt, worden toegevoegd 

aan de boekwaarde van het geleasede actief en over de leaseperiode 

verantwoord onder lasten op dezelfde basis als de lease-opbrengsten.  

 

Ageas heeft ook financiële leaseovereenkomsten afgesloten, waarbij 

vrijwel alle aan het eigendom van het geleasede actief verbonden 

risico's en beloningen, behalve het juridische eigendom, aan de cliënt 

worden overgedragen.  

 

Wanneer aangehouden activa onder een financiële leaseovereenkomst 

vallen, wordt het actief van de balans afgevoerd en wordt de contante 

waarde van de leasebetalingen en eventuele gegarandeerde 

restwaarde verantwoord als vordering. Het verschil tussen het actief en 

de contante waarde van de vordering wordt verantwoord als 

onverdiende financiële baten. Rentebaten uit leaseovereenkomsten 

worden gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst verantwoord 

op basis van een patroon dat een constant periodiek rendement 

weerspiegelt op de netto-investering met betrekking tot de financiële 

leaseovereenkomsten. De directe aanvangskosten die Ageas heeft 

opgelopen, worden verantwoord in de vordering van de financiële 

leaseovereenkomst en over de leaseperiode toegerekend tegenover 

rentebaten uit leaseovereenkomsten. 

Ageas als lessee 
Ageas sluit hoofdzakelijk operationele leaseovereenkomsten af voor de 

huur van materieel en terreinen en gebouwen. Betalingen als gevolg 

van dergelijke leasetransacties worden lineair over de looptijd van de 

leaseovereenkomst geamortiseerd in de resultatenrekening. Wanneer 

een operationele lease wordt beëindigd voordat de leaseperiode is 

afgelopen, worden de vergoedingen die bij wijze van boete aan de 

leasegever dienen te worden betaald, verantwoord onder lasten in de 

verslagperiode waarin de beëindiging plaatsvindt. 

 

Eventuele voordelen die van de leasegever in verband met 

operationele leasetransacties zijn ontvangen, worden lineair over de 

leaseperiode verantwoord als een vermindering van leaselasten.  

 

Indien de leaseovereenkomst vrijwel alle risico's en beloningen 

overdraagt die aan het bezit van het actief vastzitten, wordt de lease 

als financiële lease verantwoord en wordt het betreffende actief 

geactiveerd. Bij aanvang wordt het actief opgenomen tegen het laagste 

van twee bedragen: de contante waarde van de minimale 

leasebetalingen of de reële waarde. Dit wordt afgeschreven over de 

kortste periode van de geschatte gebruiksduur of leasetermijn. De 

overeenkomende leaseverplichting, na aftrek van financiële kosten, 

wordt opgenomen als leningen. Het rente-element van de financiële 

kosten wordt in de resultatenrekening over de leaseperiode als last 

verantwoord zodat er een constante periodieke rentevoet tot stand 

wordt gebracht op het resterende verplichtingsaldo voor elke 

verslagperiode. 
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Een niet-financieel actief ondergaat een bijzondere waarde-

vermindering wanneer de boekwaarde van dat actief hoger is dan de 

realiseerbare waarde. Ageas onderzoekt per elke balansdatum alle 

niet-financiële activa op objectieve aanwijzingen die aanleiding kunnen 

geven tot een bijzondere waardevermindering. De boekwaarde van 

activa met een bijzondere waardevermindering wordt verlaagd tot de 

geschatte realiseerbare waarde en het bedrag van de bijzondere 

waardevermindering in de lopende verslagperiode wordt verantwoord 

in de resultatenrekening.  

 

De realiseerbare waarde wordt bepaald als het hoogste bedrag van 

twee mogelijkheden: de reële waarde verminderd met verkoopkosten 

of de bedrijfswaarde. De reële waarde verminderd met verkoopkosten 

is het bedrag dat zou kunnen worden verkregen door de verkoop van 

een actief in een ordelijke transactie tussen marktpartijen, na aftrek van 

verkoopkosten. De bedrijfswaarde is de contante waarde van 

geschatte toekomstige kasstromen waarvan verwacht wordt dat ze 

zullen voortvloeien uit het voortgezette gebruik van een actief en uit de 

vervreemding van dat actief aan het einde van de gebruiksduur. 

 

Indien in een volgende periode het bedrag van de bijzondere 

waardeverminderingen op niet-financiële activa, uitgezonderd goodwill 

of voor verkoop beschikbare eigenvermogensinstrumenten, daalt als 

gevolg van een gebeurtenis die zich voordoet na de waarde-

vermindering, wordt het bedrag teruggeboekt door een aanpassing 

van de bijzondere waardevermindering en verantwoord via de 

resultatenrekening. Deze verhoogde waarde mag niet hoger zijn dan 

de boekwaarde die zou zijn bepaald, na afschrijvingen, als in 

voorgaande jaren geen bijzondere waardevermindering voor het actief 

was opgenomen. 
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Geldmiddelen en kasequivalenten omvatten liquide middelen, vrij 

beschikbare tegoeden bij (centrale) banken en andere financiële 

instrumenten met een vervaldatum korter dan drie maanden vanaf de 

datum van verwerving. 

Kasstroomoverzicht 
Ageas presenteert de kasstromen uit bedrijfsactiviteiten op basis van 

de indirecte methode, waarbij het nettoresultaat wordt aangepast met 

het oog op de gevolgen van transacties van niet-geldelijke aard, 

eventuele overlopende posten voor al ontvangen of toekomstige 

kasontvangsten of kasbetalingen uit exploitatie en posten van baten of 

lasten in verband met investerings- of financieringskasstromen. 

 

Ontvangen en betaalde rente worden in het kasstroomoverzicht 

verantwoord als kasstromen uit bedrijfsactiviteiten. Ontvangen 

dividenden worden in het kasstroomoverzicht verantwoord als 

kasstromen uit bedrijfsactiviteiten. Betaalde dividenden worden 

verantwoord als kasstromen uit financieringsactiviteiten. 
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Indeling en waardering 
Een vastgoedbelegging is vastgoed dat wordt aangehouden om 

huuropbrengsten of een waardestijging te realiseren. Ageas kan 

bepaalde vastgoedbeleggingen ook voor eigen gebruik aanwenden. 

Indien de beleggingen aangewend voor eigen gebruik afzonderlijk 

kunnen worden verkocht of geleased via financiële lease, worden die 

delen verantwoord als materiële vaste activa. Indien de beleggingen 

aangewend voor eigen gebruik niet afzonderlijk kunnen worden 

verkocht, worden die delen alleen als vastgoedbeleggingen behandeld 

als Ageas een onbelangrijk deel voor eigen gebruik aanhoudt.  

 

Vanwege de vergelijkbaarheid van de resultaatontwikkeling in de 

jaarrekening hanteert Ageas een kostprijsmodel, zowel voor 

vastgoedbeleggingen als voor vastgoed voor eigen gebruik. Alle 

vastgoedbeleggingen worden, na verantwoording als een actief, 

gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met cumulatieve 

afschrijvingen (volgens een lineaire methode) en eventuele 

cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. Wijzigingen in 

de reële waarde van de vastgoedbeleggingen worden dan ook niet 

verantwoord in de resultatenrekening of het eigen vermogen, tenzij een 

bijzondere waardevermindering heeft plaatsgevonden. 

 

De restwaarde en de geschatte gebruiksduur van vastgoed-

beleggingen worden afzonderlijk bepaald voor elk belangrijk 

onderdeel (componentenbenadering) en worden op elke balansdatum 

opnieuw bekeken. 

 

Ageas verhuurt zijn vastgoedbeleggingen door middel van diverse 

niet-opzegbare huurcontracten. Bepaalde contracten bevatten 

vernieuwingsopties voor diverse periodes. De huuropbrengsten 

worden als beleggingsopbrengsten lineair verantwoord over de 

periode waarop ze betrekking hebben. 

 

Overboekingen naar of van vastgoedbeleggingen vinden alleen plaats 

als er een wijziging is van het gebruik: 

(I)  in vastgoedbeleggingen aan het einde van het eigen gebruik of bij 

aanvang van een operationele lease aan een andere partij of aan 

het einde van de bouw of ontwikkeling; en 

(II)  uit vastgoedbeleggingen bij aanvang van het eigen gebruik of bij 

aanvang van ontwikkeling met het oog op verkoop. 

 

Wanneer het resultaat van een bouwcontract op betrouwbare wijze kan 

worden geschat, worden de contractopbrengsten en -kosten in 

verband met het bouwcontract verantwoord als baten, respectievelijk 

lasten met verwijzing naar het stadium van uitvoering van de 

contractactiviteit op balansdatum. Wanneer het waarschijnlijk is dat de 

totale contractkosten hoger zullen zijn dan de totale 

contractopbrengsten wordt het verwachte verlies onmiddellijk als last 

verantwoord. 

Bijzondere waardevermindering van 
vastgoedbeleggingen en vastgoed voor eigen gebruik 
Vastgoed ondergaat een bijzondere waardevermindering wanneer de 

boekwaarde hoger is dan de realiseerbare waarde. De realiseerbare 

waarde is de hoogste van twee bedragen: de 'reële waarde verminderd 

met de verkoopkosten' of de 'waarde in gebruik' (de verwachte 

contante waarde van toekomstige kasstromen zonder aftrek van 

overdrachtsbelasting). Aan het einde van iedere verslagperiode 

beoordeelt Ageas of er aanwijzingen bestaan dat het actief een 

bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Rekening wordt 

gehouden met diverse bronnen van informatie, zowel extern 

(bijvoorbeeld belangrijke wijzigingen in het economische klimaat) als 

intern (bijvoorbeeld desinvesteringsplannen). Indien er dergelijke 

aanwijzingen bestaan (en alleen dan) maakt Ageas een inschatting van 

de realiseerbare waarde van het actief. Geïdentificeerde eventuele 

bijzondere waardeverminderingsverliezen worden in de 

resultatenrekening verantwoord. Na opname van een bijzondere 

waardevermindering wordt de afschrijving voor toekomstige perioden 

gecorrigeerd op basis van de herziene boekwaarde, onder 

vermindering van de restwaarde over de resterende levensduur.  

Financieringskosten 
Financieringskosten worden over het algemeen als last verantwoord in 

de periode waarin ze zijn gemaakt. Financieringskosten die 

rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de verwerving of bouw van een 

actief worden, terwijl het actief in opbouw is, geactiveerd als onderdeel 

van de kosten van dat actief. De activering van financieringskosten 

dient in te gaan wanneer:  

(I)  uitgaven voor het actief en financieringskosten worden gedaan; en 

(II)  werkzaamheden die nodig zijn om het actief klaar te maken voor 

het bedoelde gebruik of de verkoop ervan in gang zijn gezet.  

 

Het activeren van rente wordt beëindigd wanneer het daarbij behorend 

actief in materiele zin gereed is; hetzij voor verkoop hetzij voor gebruik. 

Indien de vervaardiging voor langere tijd wordt onderbroken, wordt 

eveneens de rentetoerekening uitgesteld. Indien de vervaardiging in 

fasen plaatsvindt en elke afzonderlijke fase beschouwd kan worden als 

een afzonderlijk actief, wordt de toerekening van rente aan 

desbetreffend actief beëindigd indien het actief het in materiele zin 

gereed is.  

 

Voor een lening die met een bepaald actief samenhangt wordt de 

effectieve rentevoet op die lening gebruikt. In andere gevallen wordt 

een gewogen gemiddeld betaalde rentevoet gehanteerd.  

 

Voor kwalificerende activa waarvan de aanvangsdatum op of voor 

1 januari 2008 valt, geldt dat de financieringskosten die rechtstreeks 

toerekenbaar zijn aan de verwerving of bouw van een kwalificerend 

actief (een actief waarvoor gedurende langere tijd werkzaamheden 

nodig waren om het actief klaar te maken voor het bedoelde gebruik of 

de verkoop ervan) als last worden verantwoord in de periode waarin ze 

zijn gemaakt. 

 

  



023 

Ageas VOLUME III – Grondslagen van de financiële verslaglegging 2018 

 

14

Vorderingen op banken, overheden en klanten omvatten leningen die 

Ageas heeft geïnitieerd door rechtstreeks geld te verschaffen aan de 

lener of tussenpersoon, evenals bij derden aangekochte leningen die 

tegen geamortiseerde kostprijs worden verantwoord. Titels van 

schuldvorderingen die op de primaire markt rechtstreeks van de 

emittent werden overgenomen worden als lening verantwoord op 

voorwaarde dat er geen actieve markt voor deze titels is. Leningen die 

worden geïnitieerd of aangekocht met het voornemen ze op korte 

termijn te verkopen of te securitiseren worden verantwoord als activa 

aangehouden voor handelsdoeleinden. Leningen die worden 

aangemerkt als aangehouden tegen reële waarde met 

waardeveranderingen in de resultatenrekening of als voor verkoop 

beschikbaar worden als zodanig verantwoord bij eerste opname.  

 

Kredietverbintenissen die bepalen dat een lening kan worden 

opgenomen binnen het tijdskader dat algemeen door regelgeving of 

een marktconventie is vastgesteld, worden niet in de balans 

verantwoord. 

 

De marginale kosten en ontvangen provisies voor het afsluiten van 

leningen worden geamortiseerd over de looptijd van de lening als een 

aanpassing van de rentebaten. 

Bijzondere waardevermindering 
Een kredietrisico voor een specifieke waardevermindering staat vast 

als er objectieve aanwijzingen bestaan dat Ageas niet alle bedragen 

zal kunnen innen die verschuldigd zijn in overeenstemming met de 

contractuele voorwaarden. Het bedrag van de waardevermindering is 

het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde, zijnde 

de contante waarde van de verwachte kasstromen of de waarde van 

de zekerheden indien de lening door een zekerheid is gedekt, 

verminderd met de kosten om deze zekerheden te realiseren. 

 

Een ‘bestaande maar niet gerapporteerde’ (incurred but not reported, 

'IBNR') waardevermindering op leningen wordt verantwoord wanneer 

er objectieve aanwijzingen zijn dat verliezen aanwezig zijn in 

componenten van de leningenportefeuille, zonder dat leningen die een 

bijzondere waardevermindering hebben ondergaan specifiek zijn 

geïdentificeerd. De IBNR wordt geschat op basis van historische 

patronen van verliezen in elk segment, die het huidige economische 

klimaat waarin de leners opereren weergeven en die op basis van een 

analyse van de politiek-economische situatie in bepaalde landen 

rekening houdt met een verhoogd risico van betalingsmoeilijkheden. 

 

Bijzondere waardeverminderingen worden verantwoord als een daling 

van de boekwaarde van ‘vorderingen op banken’ en ‘vorderingen op 

klanten’. 

 

Bijzondere waardeverminderingen op niet uit de balans blijkende 

kredietverbintenissen worden verantwoord als ‘voorzieningen’. 

 

Wanneer een specifieke lening wordt geïdentificeerd als oninbaar en 

alle wettelijke en procedurele middelen uitgeput zijn, wordt de lening 

in mindering gebracht op de daarmee verband houdende lasten van 

bijzondere waardevermindering; latere realisaties worden onder 

wijzigingen in de bijzondere waardeverminderingen in de 

resultatenrekening verantwoord. 
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Effecten die onder een terugkoopovereenkomst (‘repo') vallen, worden 

niet uitgeboekt in de balans. De schuld die voortvloeit uit de 

verplichting tot terugkoop van de activa is begrepen in 'schulden aan 

banken’ of 'schulden aan klanten’, afhankelijk van de tegenpartij. 

Effecten die zijn aangekocht als gevolg van een overeenkomst tot 

terugverkoop (‘reverse repo’) worden niet verantwoord in de balans. 

Het recht op de ontvangst van cash van de tegenpartij wordt 

verantwoord als ‘vorderingen op banken’ of ‘vorderingen op klanten’, 

afhankelijk van de tegenpartij. Het verschil tussen de verkoopprijs en 

de terugkoopprijs wordt verantwoord als rente en toegerekend over de 

looptijd van de overeenkomsten met behulp van de effectieve-

rentemethode.  

Effecten uitgeleend aan tegenpartijen blijven op de balans staan. Op 

gelijksoortige wijze worden geleende effecten niet in de balans 

verantwoord. Indien geleende effecten aan derden worden verkocht, 

worden de opbrengsten uit de verkoop en de schuld uit de verplichting 

tot teruggave van de zekerheid verantwoord. De verplichting tot 

teruggave van de zekerheid wordt gewaardeerd tegen reële waarde en 

verantwoord in de resultatenrekening. Geleende of ontvangen 

geldmiddelen in verband met het lenen of uitlenen van effecten worden 

verantwoord als ‘vorderingen op banken/klanten’ of ‘schulden aan 

banken/klanten’. 
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Beleggingen inzake unit-linked verzekerings- en beleggingscontracten vertegenwoordigen fondsen die worden aangehouden om te voldoen aan 

specifieke beleggingsdoelstellingen van derden die het beleggingsrisico dragen. Eigen aandelen aangehouden voor polishouders worden 

geëlimineerd. Zie grondslag 22 voor de waardering van unit-linked contracten. 
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Herverzekering 
Ageas aanvaardt en/of cedeert herverzekeringen in het kader van de 

normale bedrijfsvoering. Herverzekeringsvorderingen omvatten 

hoofdzakelijk saldi die verschuldigd zijn door zowel verzekerings- als 

herverzekeringsondernemingen voor gecedeerde verzekerings-

verplichtingen. Bedragen die vorderbaar zijn op of verschuldigd zijn 

aan herverzekeraars worden geschat op een wijze die strookt met de 

bedragen die verbonden zijn aan de herverzekerde polissen en die in 

overeenstemming zijn met het herverzekeringscontract. 

Herverzekering wordt in de balans op brutobasis gepresenteerd, tenzij 

een recht op verrekening bestaat. 

Overige vorderingen 
Overige vorderingen, die voortvloeien uit de normale bedrijfsvoering en 

door toedoen van Ageas ontstaan, worden bij eerste opname tegen 

reële waarde verantwoord en vervolgens tegen geamortiseerde 

kostprijs gewaardeerd aan de hand van de effectieve-rentemethode, 

onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen. 
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Totaal 
De kosten van nieuwe en hernieuwde verzekeringen die alle variëren 

en hoofdzakelijk verband houden met de productie van nieuwe 

verzekeringen, worden uitgesteld en afgeschreven. De kosten van 

nieuwe en hernieuwde verzekeringen omvatten voornamelijk 

commissies, uitgaven met betrekking tot tussenpersonen en uitgifte 

van nieuwe polissen. De afschrijvingsmethode is gebaseerd op de 

verwachte verdiende premie of de geschatte brutowinstmarges. 

Overlopende acquisitiekosten (Deferred Acquisition Costs of 'DAC') 

worden periodiek getoetst op realiseerbaarheid op basis van 

schattingen van toekomstige winsten van de onderliggende 

contracten. Raadpleeg noot 21 Verplichtingen inzake 

(her)verzekerings- en beleggingscontracten, van deze Grondslagen 

van de financiële verslaglegging. 

Amortisatie in verhouding tot verwachte premies  
Voor levensverzekeringsproducten en beleggingsproducten, in beide 

gevallen zonder discretionaire winstdeling, worden de overlopende 

acquisitiekosten geamortiseerd in verhouding tot de verwachte 

premies. Veronderstellingen wat betreft verwachte premies worden 

geschat op de datum van de polisuitgifte en worden consequent 

toegepast tijdens de looptijd van de contracten. Afwijkingen van de op 

basis van ervaring geschatte resultaten worden weergegeven in de 

resultatenrekening in de verslagperiode waarin die afwijkingen zich 

voordoen. Voor die contracten zijn de amortisatieperiodes over het 

algemeen voor de totale looptijd van de polis. 

Amortisatie in lijn met verwachte brutomarge 
Voor levensverzekeringsproducten en beleggingsproducten van het 

type 'Leven', in beide gevallen met discretionaire winstdeling, worden 

de overlopende acquisitiekosten afgeschreven over de verwachte 

looptijd van de contracten op basis van de waarde van de geschatte 

brutomarge of -winstbedragen op basis van het verwachte 

beleggingsrendement. De verwachte brutomarge omvat verwachte 

premies en beleggingsresultaten, verminderd met uitkeringen en 

administratieve kosten, wijzigingen in de netto premiereserve en, indien 

van toepassing, verwachte dividenden voor polishouders, . Afwijkingen 

tussen de werkelijke resultaten en de op basis van ervaring geschatte 

resultaten worden verantwoord in de resultatenrekening in de 

verslagperiode waarin die afwijkingen zich voordoen. De overlopende 

acquisitiekosten worden aangepast om rekening te houden met het 

amortisatie-effect van ongerealiseerde winsten (verliezen) die in het 

eigen vermogen zijn verantwoord alsof ze gerealiseerd waren met de 

overeenkomstige aanpassing aan ongerealiseerde winsten (verliezen) 

in het eigen vermogen. 

Amortisatie in lijn met verdiende premies 
Voor kortlopende contracten worden de overlopende acquisitiekosten 

geamortiseerd over de verslagperiode waarin de betreffende 

geschreven premies worden verdiend. Toekomstige 

beleggingsopbrengsten met een risicovrij rentabiliteitspercentage 

worden in aanmerking genomen bij het inschatten van de 

realiseerbaarheid van de overlopende acquisitiekosten. 

Amortisatie in lijn met betreffende opbrengsten van 
geleverde diensten  
Sommige beleggingscontracten zonder discretionaire winstdeling die 

door verzekeringsinstellingen zijn uitgegeven betreffen zowel het 

initiëren van een financieel instrument als het verlenen van diensten op 

het gebied van beleggingsbeheer. Indien duidelijk identificeerbaar 

worden de marginale kosten met betrekking tot het recht om diensten 

op het gebied van beleggingsbeheer te verlenen verantwoord als actief 

en worden ze geamortiseerd als de entiteiten de betreffende 

opbrengsten boeken. Het betreffende immateriële actief wordt op elke 

verslaggevingsdatum getoetst op realiseerbaarheid. Commissies voor 

het beheer van beleggingen op deze contracten worden verantwoord 

als opbrengsten wanneer deze diensten worden verleend.  
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Alle voor eigen gebruik aangehouden vastgoed en alle vaste activa 

worden verantwoord tegen kostprijs, verminderd met geaccumuleerde 

afschrijvingen (behalve voor terreinen die niet worden afgeschreven) 

en eventuele geaccumuleerde bijzondere 

waardeverminderingsverliezen. De kostprijs is het equivalent van de 

contante prijs die is betaald of de reële waarde van elke andere 

vergoeding die is gegeven om het actief te verwerven op het moment 

van de verwerving of de bouw van het actief. 

 

De afschrijvingen op gebouwen worden berekend volgens de lineaire 

methode teneinde de kosten van die activa af te schrijven gedurende 

de geschatte levensduur tot de restwaarde. De levensduur van de 

gebouwen wordt afzonderlijk bepaald voor elk belangrijk deel 

(componentenbenadering) en wordt elk jaareinde herzien. De 

vastgoedbeleggingen worden gesplitst in de volgende componenten: 

ruwbouw, ramen en deuren, technische uitrusting, ruwe afwerking en 

detailafwerking. 
 

 

De maximale levensduur van de componenten is als volgt: 

 

  

Ruwbouw 50 jaar voor kantoren en winkelpanden; 70 jaar voor woningen 

Ramen en deuren 30 jaar voor kantoren en winkelpanden; 40 jaar voor woningen 

Technische uitrusting 20 jaar voor kantoren; 25 jaar voor winkelpanden; en 40 jaar voor woningen 

Ruwe afwerking 20 jaar voor kantoren; 25 jaar voor winkelpanden; en 40 jaar voor woningen 

Detailafwerking 10 jaar voor kantoren, winkelpanden en woningen 

  

 

 Terreinen hebben een ongelimiteerde levensduur en worden derhalve niet afgeschreven. 

 Als algemene regel wordt uitgegaan van een restwaarde van nihil. 

 Kosten voor reparaties en onderhoud worden in de resultatenrekening als last verantwoord in de periode waarin de kosten zijn gemaakt. Uitgaven 

die de voordelen van vastgoed of vaste activa zodanig verbeteren of uitbreiden dat hun oorspronkelijke gebruik wordt uitgebreid, worden 

geactiveerd en vervolgens afgeschreven.  

 Financieringskosten voor de financiering van de bouw van materiële vaste activa: zie grondslag 13 Vastgoedbeleggingen. 
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Immateriële activa 
Een immaterieel vast actief is een identificeerbaar niet-monetair actief 

en wordt uitsluitend verantwoord tegen kostprijs als het toekomstige 

economische voordelen oplevert en de kostprijs van het actief 

betrouwbaar kan worden bepaald. 

 

Immateriële vaste activa worden op de balans verantwoord tegen 

kostprijs, verminderd met eventuele geaccumuleerde afschrijving en 

eventuele geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen. 

De restwaarde en de geschatte gebruiksduur van immateriële vaste 

activa worden op elke balansdatum opnieuw bekeken. 

 

Immateriële activa met een bepaalde levensduur worden afgeschreven 

over de geschatte gebruiksduur. Immateriële vaste activa van 

onbepaalde gebruiksduur die niet worden afgeschreven, worden 

minstens eenmaal per jaar getoetst op bijzondere waarde-

vermindering. Afgezien van goodwill heeft Ageas geen immateriële 

vaste activa met een onbepaalde economische levensduur. 

Geïdentificeerde eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen 

worden in de resultatenrekening verantwoord.  

Goodwill 

Goodwill van bedrijfscombinaties na 1 januari 2010 

Goodwill wordt in eerste instantie gewaardeerd tegen kostprijs, zijnde 

het positieve verschil tussen de reële waarde van de verkrijgingsprijs 

en:  

 Het aandeel van Ageas in de identificeerbare netto-activa en 

passiva; en  

 Onder aftrek van de reële waarde van enig eerder aangehouden 

belang in de overgenomen partij.  

 

Alle acquisitiekosten worden direct in het resultaat verantwoord, 

uitgezonderd kosten voor het uitgeven van schuldbewijzen of 

aandelen, die in overeenstemming met IAS 32 en IAS 39 worden 

verantwoord. 

 

Bedrijfscombinaties worden verantwoord op basis van de zogenaamde 

‘acquisition method’. De verkrijgingsprijs van de overgenomen partij 

wordt bepaald op de reële waarde van de opgeofferde waarde op het 

overnamemoment (gecorrigeerd voor een eventueel minderheids-

belang). Voor elke bedrijfscombinatie heeft Ageas de optie enig 

minderheidsbelang te waarderen tegen de reële waarde of tegen het 

evenredig deel van het minderheidsbelang in de identificeerbare netto-

activa van de overgenomen partij. 

 

De goodwill wordt gewaardeerd tegen kostprijs minus eventuele 

geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingen.  

 

In geval van een stapsgewijze overname wordt op moment van 

uitbreiding van het belang het eerder gehouden belang 

geherwaardeerd tegen reële waarde en via het resultaat verantwoord. 

Goodwill van bedrijfscombinaties vóór 1 januari 2010 

Ten opzichte van het hierboven gemelde, was sprake van de volgende 

verschillen: 

 

Bedrijfscombinaties werden verantwoord op basis van de zogenaamde 

‘purchase method’. Direct aan de overname toerekenbare 

transactiekosten maakten onderdeel uit van de verkrijgingsprijs. Een 

eventueel minderheidsbelang werd gewaardeerd tegen het 

proportionele aandeel in de reële waarde van de identificeerbare activa 

en verplichtingen van de overgenomen partij. 

 

In geval van een stapsgewijze overname werd elke 'stap' afzonderlijk 

verwerkt. Elk nieuw verkregen belang had geen effect op eerder 

verwerkte goodwill. 

 

Voorwaardelijke vergoedingen werden uitsluitend en alleen 

verantwoord als Ageas een verplichting had en er waarschijnlijk een 

economische uitstroom ging plaatsvinden waarvan een betrouwbare 

schatting kon worden gemaakt. Latere aanpassingen aan de 

voorwaardelijke vergoeding hadden effect op de goodwill. 

 

Ageas waardeert de boekwaarde van goodwill jaarlijks, of frequenter 

indien gebeurtenissen of wijzigingen in omstandigheden aangeven dat 

de boekwaarde mogelijk niet realiseerbaar is. In dat geval wordt de 

realiseerbare waarde bepaald voor de kasstroomgenererende eenheid 

waaraan goodwill is toegerekend. Deze waarde wordt dan vergeleken 

met de boekwaarde van de kasstroomgenererende eenheid en als de 

realiseerbare waarde lager is dan de boekwaarde wordt een bijzonder 

waardeverminderingsverlies verantwoord. Bijzondere waarde-

verminderingsverliezen worden onmiddellijk verantwoord in de 

resultatenrekening. 

 

In het geval van een bijzonder waardeverminderingsverlies verlaagt 

Ageas eerst de boekwaarde van de aan de kasstroomgenererende 

eenheid toegerekende goodwill en vervolgens de andere activa van de 

eenheid naar rato van de boekwaarde van elk actief in de eenheid. 

Eerder verantwoorde bijzondere waardeverminderingverliezen met 

betrekking tot goodwill worden niet teruggeboekt. 
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Overige immateriële vaste activa 

Value of Business acquired (VOBA) 

VOBA vertegenwoordigt het verschil tussen de reële waarde op de 

datum van acquisitie volgens de Ageas grondslagen van de 

verslaggeving en de boekwaarde van een portefeuille van 

verzekerings- en beleggingscontracten verworven in het kader van een 

acquisitie van een business of een portefeuille.  

 

VOBA wordt verantwoord als immaterieel actief en afgeschreven over 

de verwachte periode van de opbrengsten van de verworven 

portefeuille. Op elke verslagdatum maakt VOBA deel uit van de 

Toereikendheidstoets voor verplichtingen om te beoordelen of de 

verplichtingen die voortvloeien uit verzekerings- en 

beleggingscontracten toereikend zijn.  

Intern gegenereerde immateriële vaste activa  

Intern gegenereerde immateriële vaste activa worden geactiveerd 

wanneer Ageas alle navolgende punten kan aantonen: 

(I)  De technische uitvoerbaarheid om het immaterieel vast actief te 

voltooien, zodat het beschikbaar zal zijn voor gebruik of verkoop; 

(II)  De intentie het immaterieel vast actief te voltooien en te gebruiken 

of te verkopen; 

(III)  Het vermogen om het immaterieel vast actief te gebruiken of te 

verkopen; 

(IV)  Hoe het immaterieel vast actief waarschijnlijke toekomstige 

economische voordelen zal genereren; 

(V)  De beschikbaarheid van adequate technische, financiële en 

andere middelen om de ontwikkeling te voltooien en het 

immaterieel vast actief te gebruiken of te verkopen; en 

(VI)  Het vermogen om de uitgaven die aan het immaterieel vast actief 

kunnen worden toegerekend tijdens zijn ontwikkeling betrouwbaar 

te waarderen. 

 

Alleen immateriële vaste activa die door ontwikkeling ontstaan worden 

geactiveerd. Alle andere intern gegenereerde immateriële activa 

worden niet geactiveerd en de uitgaven worden weergegeven in de 

resultatenrekening in het jaar waarin de uitgaven zich voordoen. 

Software 

Software voor computerhardware die zonder die specifieke software 

niet werkt, zoals het besturingssysteem, vormt een integraal onderdeel 

van de betreffende hardware en wordt behandeld als materiële vaste 

activa. Wanneer de software geen integraal onderdeel van de 

betreffende hardware uitmaakt, worden de kosten die zijn gemaakt 

tijdens de ontwikkelingsfase en waarvoor Ageas kan aantonen dat aan 

alle hierboven vermelde criteria voldaan is, geactiveerd als immaterieel 

vast actief en lineair afgeschreven over de geschatte gebruiksduur. 

Over het algemeen wordt dergelijke software afgeschreven over 

maximaal 5 jaar. 

Overige immateriële activa met bepaalde gebruiksduur 

Overige immateriële vaste activa omvatten immateriële vaste activa 

met bepaalde gebruiksduur, zoals parkeerconcessies, handelsmerken 

en licenties die doorgaans lineair over hun gebruiksduur worden 

afgeschreven. Over het algemeen hebben zulke immateriële vaste 

activa een verwachte economische levensduur van maximaal 10 jaar. 

Immateriële vaste activa met bepaalde gebruiksduur worden op elke 

verslaggevingsdatum getoetst op bijzondere waardeverminderingen.  
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Algemeen 
Deze verplichtingen betreffen (her)verzekeringsovereenkomsten, 

beleggingscontracten met discretionaire winstdeling (DPF) en 

beleggingscontracten zonder discretionaire winstdeling.  

Verantwoording 
Verzekeringscontracten zijn die contracten waarin Ageas een 

aanzienlijk verzekeringsrisico van een andere partij (polishouders) 

heeft geaccepteerd door ermee in te stemmen polishouders te 

compenseren indien een bepaalde onzekere toekomstige gebeurtenis 

(de verzekerde gebeurtenis) nadelige gevolgen heeft voor de 

polishouders. Er is uitsluitend sprake van aanzienlijk verzekeringsrisico 

indien een verzekeraar als gevolg van een verzekerde gebeurtenis in 

elk scenario aanzienlijke aanvullende voordelen moet uitkeren, 

exclusief scenario's zonder economische betekenis (dat wil zeggen 

zonder waarneembaar effect op de economische betekenis van de 

transactie). Verzekeringscontracten kunnen ook een financieel risico 

overdragen. 

 

Beleggingscontracten (met of zonder discretionaire winstdeling) zijn 

contracten die een aanzienlijk financieel risico overdragen. Een 

financieel risico is het risico van een mogelijke toekomstige 

verandering in een of meer van de volgende variabelen: een bepaalde 

rentevoet, prijs van een financieel instrument, grondstoffenprijs, 

valutakoersen, index van prijzen of rentevoeten, kredietwaardigheid of 

kredietindex of andere variabele, mits, in geval van een niet-financiële 

variabele, de variabele niet specifiek voor een contractpartij is.  

 

Als een contract als een verzekeringscontract is aangemerkt, blijft het 

een verzekeringscontract tot het einde van de looptijd, zelfs als het 

verzekeringsrisico aanzienlijk afneemt tijdens deze periode, tenzij alle 

rechten en verplichtingen nietig verklaard of beëindigd zijn. 

Beleggingscontracten kunnen echter na aanvang worden aangemerkt 

als verzekeringscontracten als het verzekeringsrisico aanzienlijk wordt. 

Levensverzekeringen 

Splitsing 

De depositocomponent van een verzekeringscontract wordt gesplitst 

als aan de twee volgende voorwaarden wordt voldaan: 

1. De depositocomponent (inclusief eventuele erin besloten 

afkoopopties) kan afzonderlijk worden gewaardeerd (dat wil 

zeggen zonder rekening te houden met de 

verzekeringscomponent); en 

2. De grondslagen van de financiële verslaggeving van Ageas 

vereisen niet anderszins de opname van alle verplichtingen en 

rechten die voortvloeien uit de depositocomponent. 

 

Momenteel heeft Ageas alle rechten en verplichtingen met betrekking 

tot uitgegeven verzekeringscontracten opgenomen, conform de regels 

voor verslaggeving. Dientengevolge heeft Ageas geen gesplitste 

depositocomponent met betrekking tot de verzekeringscontracten 

opgenomen. 

Toekomstige polisuitkeringen 
Voor levensverzekeringscontracten worden toekomstige verplichtingen 

voor polisuitkeringen berekend met behulp van een netto 

premiemethode (de contante waarde van toekomstige 

nettokasstromen), waarbij wordt uitgegaan van actuariële 

veronderstellingen op basis van historische ervaring en standaarden 

binnen de verzekeringssector. Winstdelende polissen omvatten 

eventuele verplichtingen met betrekking tot contractuele dividenden of 

winstdelingen. Voor bepaalde contracten zijn de toekomstige 

verplichtingen voor polisuitkeringen geherwaardeerd om de huidige 

marktrente te reflecteren. 

Gewaarborgde minimumrendementen  

Voor levensverzekeringscontracten met gewaarborgde minimum-

rendementen zijn bijkomende verplichtingen opgesteld om de 

verwachte lange rente weer te geven. De verplichtingen met betrekking 

tot lijfrentepolissen tijdens de opbouwperiode zijn gelijk aan de 

cumulatieve saldi van de polishouder. Na de opbouwperiode zijn de 

verplichtingen gelijk aan de contante waarde van de verwachte 

toekomstige betalingen. Wijzigingen in sterftetabellen uit voorgaande 

jaren worden volledig in deze verplichtingen weergegeven. 

In een contract besloten derivaten 

Als er geen nauw verband bestaat tussen in een contract besloten 

derivaten en de basiscontracten, worden in een contract besloten 

derivaten gescheiden van de basiscontracten en verantwoord tegen 

reële waarde met waardeveranderingen in de resultatenrekening. 

Actuariële veronderstellingen worden op elke verslaggevingsdatum 

beoordeeld en de daaruit voortvloeiende impact wordt in de 

resultatenrekening verwerkt. 

Discretionaire winstdelingselementen 

De meeste levensverzekerings- of beleggingscontracten voorzien in 

een gegarandeerde vergoeding. Sommige contracten kunnen ook een 

recht op winstdeling bevatten. Dit discretionaire-winstdelingselement 

geeft de houder van het contract het recht om, boven op 

gegarandeerde elementen, aanvullende uitkeringen of bonussen te 

ontvangen: 

(I)  Die waarschijnlijk een aanzienlijk deel van de totale contractuele 

uitkeringen vormen; 

(II)  Waarvan het bedrag of de timing volgens contract naar 

goeddunken van Ageas is; 

(III)  Die contractueel gebaseerd zijn op: 

- de prestatie van een specifieke 'pool' van contracten of een 

bepaald type contract; 

- gerealiseerde en/of ongerealiseerde beleggings-

rendementen op een specifieke 'pool' van activa in handen 

van Ageas; 

- de winst of het verlies van Ageas, een fonds of een andere 

entiteit die het contract uitgeeft.  
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Voor levensverzekeringscontracten en beleggingscontracten met 

discretionaire winstdeling worden vergoedingen ten gunste van 

polishouders berekend uitgaande van het contractueel verschuldigde 

bedrag op basis van de statutaire nettowinst, beperkingen en 

betaaltermijnen. De DPF-component inzake beleggingscontracten 

betreft een voorwaardelijke toezegging met betrekking tot 

ongerealiseerde winsten en verliezen. Deze toezegging blijft hierdoor 

onderdeel van de ongerealiseerde winsten en verliezen zoals 

begrepen in het eigen vermogen. Indien de toezegging 

onvoorwaardelijk wordt, vindt overboeking naar Verplichtingen inzake 

beleggingscontracten Leven plaats. 

Beleggingscontracten zonder discretionaire winstdeling 

Beleggingscontracten zonder discretionaire winstdeling worden bij de 

eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen 

geamortiseerde kostprijs en verantwoord als een depositoverplichting. 

Shadow accounting  

In sommige departementen van Ageas hebben gerealiseerde winsten 

en verliezen op de activa directe gevolgen voor de waardering van de 

verzekeringsverplichtingen en de daaraan gerelateerde 

acquisitiekosten. Ageas past shadow accounting toe op de 

veranderingen in de reële waarde van de voor verkoop beschikbare 

beleggingen en activa en verplichtingen die verbonden zijn met en 

derhalve van invloed zijn op de waardering van de 

verzekeringsverplichtingen.  

 

Shadow accounting betekent dat ongerealiseerde winsten of verliezen 

op activa, die in het eigen vermogen worden opgenomen zonder winst 

of verlies te beïnvloeden, in de waardering van 

verzekeringsverplichtingen (of overgedragen acquisitiekosten of value 

of business acquired) worden weerspiegeld op dezelfde manier als 

gerealiseerde winsten of verliezen. Deze correctie is ook van 

toepassing in de situatie waarin de marktrente lager is dan de 

gegarandeerde rente. In dat geval wordt een additionele shadow 

accounting correctie gemaakt. Naar deze aanpassing wordt ook 

verwezen als shadow-LAT (Liability Adequacy Test). Deze aanpassing 

wordt berekend op basis van het verwachte beleggingsrendement van 

de huidige portefeuille tot aan de vervaldatum en een risicovrij 

herbeleggingstarief na de vervaldatum. 

 

De overblijvende ongerealiseerde veranderingen in fair value van de 

portefeuille aangehouden voor verkoop (na toepassing van shadow 

accounting) die onderhevig zijn aan discretionaire deelname-

kenmerken worden aangemerkt als een afzonderlijk onderdeel van het 

eigen vermogen.  

 

Een latente winstdelingsverplichting wordt verder opgebouwd voor de 

feitelijke verplichting dan wel het bedrag dat wettelijk of contractueel 

vereist is ter voldoening van eventuele verschillen tussen statutaire en 

IFRS inkomsten en niet-gerealiseerde winsten of verliezen verwerkt in 

het eigen vermogen. 

Niet-levensverzekeringen  

Claims  

Claims en schadebehandelingskosten worden in de resultatenrekening 

verantwoord op het moment dat de uitgaven worden gedaan. Niet-

betaalde claims en schadebehandelingskosten omvatten schattingen 

voor gerapporteerde claims en voorzieningen voor claims die zijn 

voorgevallen maar niet gerapporteerd. Schattingen van voorgevallen 

maar niet gerapporteerde claims komen tot stand op basis van ervaring 

uit het verleden, de huidige ontwikkeling van claims en het heersende 

sociale, economische en wettelijke kader. De verplichting voor 

schadeverzekeringsclaims en schadebehandelingskosten (na aftrek 

van schadeloosstellingen, verhaalde schaden, verkrijging van het 

eigendom van verzekerde zaken en subrogatie) is gebaseerd op 

schattingen van verwachte verliezen en houdt rekening met de 

beoordeling door het management wat betreft de verwachte inflatie, de 

kosten voor afhandeling van claims, juridische risico’s en de 

ontwikkeling van de claims. Schadeverplichtingen inzake 

arbeidsongeschiktheid worden verantwoord tegen de netto contante 

waarde. De opgenomen verplichtingen zijn toereikend om de 

uiteindelijke kosten van claims en schadebehandelingskosten te 

dekken. De daaruit voortvloeiende aanpassingen worden in de 

resultatenrekening verantwoord. Ageas verdisconteert de 

verplichtingen voor schade enkel voor claims met bepaalbare en vaste 

betalingstermijnen.  

Toereikendheidstoets van de verplichtingen (LAT)  

De toereikendheid van verzekeringsverplichtingen ('toereikendheids-

toets voor verplichtingen') wordt op elke rapporteringsdatum door elke 

onderneming getoetst. De toets wordt meestal uitgevoerd op wettelijk 

fungibel niveau voor de Leven-activiteiten en op productniveau voor de 

Niet-leven-activiteiten. Ageas kijkt naar de huidige beste schattingen 

van alle contractuele kasstromen, inclusief verwante kasstromen zoals 

commissies, herverzekering en kosten. Voor levensverzekerings-

contracten omvat de toets kasstromen resulterend uit embedded opties 

en waarborgen en beleggingsbaten. De contante waarde van deze 

kasstromen wordt bepaald door (a) gebruik te maken van het huidige 

boekhoudkundig rendement van de bestaande portefeuille, gebaseerd 

op de veronderstelling dat herbeleggingen na afloopdatum van de 

financiële instrumenten zullen plaatsvinden aan de hand van een 

risicovrije rente plus een bedrijfsspecifiek aanpassing voor volatiliteit 

op basis van EIOPA-methodiek en (b) een risicovrije disconteringsvoet 

verhoogd met een bedrijfsspecifieke aanpassing voor volatiliteit op 

basis van EIOPA-methodiek (na het laatste liquide punt wordt de 

zogenaamde Ultimate Forward Rate extrapolation gebruikt). De 

contractlimieten van Solvency II worden toegepast. Lokale 

verzekeringsdochters mogen strengere lokale regels toepassen voor 

de toereikendheidstoets. 

 

De netto contante waarde van de kasstromen wordt vergeleken met de 

overeenstemmende technische verplichtingen. Elk tekort wordt meteen 

in de resultatenrekening opgenomen, als een bijzondere waarde-

vermindering van het DAC- of VOBA-type of als een verlies. Als het 

tekort in een volgende periode vermindert, wordt de daling via de 

resultatenrekening teruggedraaid. 
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Herverzekering 

Herverzekeringscontracten worden geëvalueerd om te bepalen of 

binnen het contract een aanzienlijk verzekeringsrisico wordt 

overgedragen. Herverzekeringscontracten die niet een aanzienlijk 

verzekeringsrisico overdragen, worden verantwoord op basis van de 

deposit method en onder leningen (kredieten of leningen) verantwoord 

als financiële activa of verplichtingen. Een dergelijk financieel actief of 

dergelijke financiële verplichting wordt verantwoord tegen de betaalde, 

respectievelijk ontvangen vergoeding, verminderd met eventuele, 

expliciet geïdentificeerde premies of vergoedingen die toekomen aan 

de herverzekerde. De betaalde, respectievelijk ontvangen bedragen 

die uit deze contracten voortvloeien, worden verantwoord als 

deposito’s met behulp van de effectieve-rentemethode. 

 

Herverzekeringscontracten waarbij een aanzienlijk verzekeringsrisico 

wordt overgedragen, worden verantwoord naar gelang het 

verzekeringscontract. 

 

Deposito's van herverzekeraars in het kader van in herverzekering 

gecedeerde zaken die een aanzienlijk verzekeringsrisico overdragen, 

zijn gelijk aan het op balansdatum verschuldigde bedrag. 

 

Verplichtingen met betrekking tot gecedeerde herverzekerings-

activiteiten die geen aanzienlijk verzekeringsrisico overdragen, kunnen 

worden beschouwd als financiële verplichtingen en deze 

verplichtingen worden op dezelfde wijze als andere financiële 

verplichtingen verantwoord.  

 

Herverzekeringsverplichtingen worden gerapporteerd onder Overige 

verplichtingen. 
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De beleggingsovereenkomsten van Ageas zonder winstdeling zijn 

voornamelijk unit-linked overeenkomsten waarbij de beleggingen 

namens de polishouder worden aangehouden. Unit-linked 

overeenkomsten zijn een specifiek type van levensverzekerings-

contracten die worden geregeld door artikel 25 van EU-richtlijn 

2002/83/EEG, waarin de uitkeringen worden gekoppeld aan ICBE’s 

(instellingen voor collectieve belegging in effecten), aan een 

aandelenmandje, een referentiewaarde, of aan een combinatie van die 

waarden, of units, die in de overeenkomst zijn vastgelegd. De 

verplichtingen van dergelijke overeenkomsten worden gewaardeerd 

tegen waarde per eenheid (= de reële waarde van het fonds waarin de 

unit-linked overeenkomst is belegd, gedeeld door het aantal van de 

units van het fonds).  

 

Bepaalde producten bevatten financiële garanties die ook worden 

gewaardeerd tegen reële waarde en worden verantwoord in 

verplichtingen met betrekking tot unit-linked overeenkomsten, waarbij 

de reële-waardeverandering wordt verantwoord in de resultaten-

rekening. Er wordt rekening gehouden met verzekeringsrisico's op 

basis van actuariële veronderstellingen.  
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Schuldbewijzen, achtergestelde schulden en overige financieringen 

worden eerst verantwoord tegen reële waarde met inbegrip van de 

directe transactiekosten. Vervolgens worden ze gewaardeerd tegen 

geamortiseerde kostprijs en eventuele verschillen tussen de netto-

opbrengst en de aflossingsprijs worden verantwoord in de 

resultatenrekening over de periode van de lening op basis van de 

effectieve-rentemethode. 

 

Schulden die in een vast aantal eigen aandelen van Ageas kunnen 

worden omgezet, worden bij de eerste opname gescheiden in twee 

componenten: (a) een schuldinstrument en (b) een eigenvermogen-

instrument. De schuldcomponent wordt eerst berekend door de reële 

waarde te bepalen van een soortgelijke schuld (inclusief kenmerken 

van in een contract besloten niet-eigenvermogen-gerelateerde 

derivaten) zonder gelieerde eigenvermogen-component. De 

boekwaarde van het eigenvermogen-instrument, vertegenwoordigd 

door de optie het instrument in gewone aandelen te converteren, wordt 

dan bepaald door de boekwaarde van de financiële verplichting af te 

trekken van de waarde van het samengestelde instrument als geheel. 

 

Indien Ageas de schulden, achtergestelde verplichtingen en overige 

leningen aflost, worden deze uit de balans verwijderd en wordt het 

verschil tussen de boekwaarde van de verplichting en de betaalde 

vergoeding in de resultatenrekening verantwoord. 
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Pensioenverplichtingen 
Ageas kent wereldwijd een aantal toegezegd-pensioenregelingen en 

toegezegde-bijdrageregelingen in overeenstemming met lokale 

voorwaarden of sectorgebonden praktijken. De pensioenregelingen 

worden over het algemeen gefinancierd via betalingen aan 

verzekeringsondernemingen of aan door een trustee beheerde 

regelingen. De betalingen worden vastgesteld door middel van 

periodieke actuariële berekeningen. Gekwalificeerde actuarissen 

berekenen de pensioenactiva en -verplichtingen minimaal één keer per 

jaar. 

 

Een toegezegd-pensioenregeling is een pensioenregeling waarbij een 

vaste toezegging aan een werknemer op pensioenleeftijd wordt 

vastgelegd, doorgaans afhankelijk van een of meer factoren zoals 

leeftijd of dienstjaren. Een toegezegde-bijdrageregeling is een 

pensioenregeling waarbij Ageas vaste bijdragen betaalt. 

 

Voor toegezegd-pensioenregelingen worden de pensioenkosten en 

daarmee verband houdende pensioenactiva of -verplichtingen geschat 

op basis van de projected unit credit-methode. Die methode rekent 

vergoedingen toe aan elke periode van diensttijd en waardeert elke 

periode afzonderlijk om de uiteindelijke verplichting op te bouwen. 

Volgens deze methode worden de kosten van die vergoedingen in de 

resultatenrekening als last verantwoord om de pensioenkosten te 

spreiden over de diensttijd van werknemers. De pensioenverplichting 

wordt gewaardeerd tegen de contante waarde van de geschatte 

toekomstige uitstromen van geldmiddelen, verdisconteerd tegen een 

rentevoet gebaseerd op de marktrendementen van kwalitatief 

hoogwaardige bedrijfsobligaties waarvan de looptijd overeenkomt met 

de resterende looptijd van de betreffende verplichting.  

 

Herwaarderingen, bestaande uit actuariële winsten en verliezen, het 

effect van het actiefplafond en het rendement op fondsbeleggingen 

(exclusief nettorente) worden direct opgenomen in de balans met een 

overeenkomende af- of bijboeking in Other comprehensive income in 

de periode waarin deze herwaarderingen zich voordoen. 

Herwaarderingen worden in latere perioden niet geherclassificeerd in 

de resultatenrekening. De nettorente wordt berekend door de 

disconteringsvoet op de nettoverplichting of het actief uit hoofde van 

de toegezegdpensioenregeling toe te passen. 

 

Pensioenkosten van verstreken diensttijd worden in de resultaten-

rekening opgenomen op het eerstvolgende moment: 

 op de datum van de wijziging van de regeling of van de 

planinperking, of 

 op de datum waarop de groep de herstructureringskosten erkent. 

 

De fondsbeleggingen die bij de pensioenverplichtingen van een entiteit 

behoren, moeten aan bepaalde criteria voldoen om te worden 

verantwoord als In aanmerking komende fondsbeleggingen van 

pensioenregelingen. Die criteria hebben betrekking op het feit dat de 

fondsbeleggingen juridisch los dienen te staan van Ageas of de 

crediteuren van Ageas. Indien de beleggingen niet aan die criteria 

voldoen, worden de fondsbeleggingen in de relevante rubriek in de 

balans verantwoord (zoals Beleggingen, Materiële vaste activa etc.). 

Indien de fondsbeleggingen aan de criteria voldoen, worden ze met de 

pensioenverplichting verrekend. 

 

Indien de reële waarde van fondsbeleggingen met de contante waarde 

van de verplichtingen van een toegezegd-pensioenregeling wordt 

verrekend, kan het resultaat leiden tot een negatieve waarde (een 

actief). In dat geval mag het verantwoorde actief niet groter zijn dan de 

contante waarde van economische voordelen in de vorm van 

terugbetalingen uit de regeling of verlagingen van toekomstige 

bijdragen aan de regeling (‘actiefplafond’). 

 

Voorzorgsregelingen die voordelen voor langdurige diensttijd voorzien 

maar geen pensioenregelingen zijn, worden gewaardeerd tegen 

contante waarde op basis van de projected unit credit-methode.  

 

De bijdragen van Ageas aan toegezegde-bijdrageregelingen worden 

in de resultatenrekening als last verantwoord in het jaar waarop ze 

betrekking hebben. 

Andere verplichtingen na uitdiensttreding 
Sommige ondernemingen van Ageas bieden werknemers 

vergoedingen na uitdiensttreding, zoals leningen tegen voordelige 

rente en ziektekostenverzekeringen. Een werknemer kan gewoonlijk 

van deze vergoedingen profiteren als de werknemer in dienst blijft tot 

en met de pensioenleeftijd en een minimumperiode in dienstverband is 

geweest. De verwachte kosten van die vergoedingen worden 

toegerekend over de periode van tewerkstelling, op basis van een 

methode die gelijk is aan de methode voor toegezegd-

pensioenregelingen. De verplichtingen worden bepaald aan de hand 

van actuariële berekeningen. 
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Aandelenopties en regelingen voor deelneming in 
aandelenkapitaal 
Aandelenopties en aandelen onder voorwaarden (restricted shares), 

zowel via aandelen als contant afgerekende regelingen, worden aan 

bestuurders en werknemers toegekend als tegenprestatie voor 

ontvangen diensten. De reële waarde van de ontvangen diensten wordt 

bepaald aan de hand van de reële waarde van de toegekende 

aandelenopties en aandelen onder voorwaarden. De kosten worden 

gewaardeerd op de toekenningsdatum op basis van de reële waarde 

van de opties en aandelen onder voorwaarden en worden in de 

resultatenrekening verantwoord, hetzij direct op de datum van 

toekenning indien er geen sprake is van een vesting period, hetzij over 

de vesting period van de opties en aandelen onder voorwaarden. In 

aandelen afgerekende regelingen worden verwerkt als toename van 

het eigen vermogen en worden geherwaardeerd voor het aantal 

aandelen tot aan de voorwaarden voor vesting is voldaan.  

 

Contant afgerekende regelingen worden verwerkt als toename van de 

verplichtingen en worden geherwaardeerd voor zowel het aantal 

aandelen tot aan de voorwaarden voor vesting is voldaan en de 

wijziging in de reële waarde van de aandelen onder voorwaarden. 

 

Herberekende kosten worden tijdens de vesting period verantwoord in 

de resultatenrekening. Kosten met betrekking tot de huidige en 

voorgaande perioden worden rechtstreeks verantwoord in de 

resultatenrekening. 

 

 

De reële waarde van de aandelenopties wordt bepaald op basis van 

een optiewaardering die rekening houdt met de aandelenkoers op 

toekenningsdatum, de uitoefenprijs, de verwachte looptijd van de 

optie, de verwachte volatiliteit van de onderliggende aandelen en de 

verwachte dividenden, evenals de risicovrije rentevoet over de 

verwachte looptijd van de optie. Wanneer de opties worden 

uitgeoefend en nieuwe aandelen worden uitgegeven, wordt de 

ontvangen opbrengst na aftrek van eventuele transactiekosten in het 

aandelenkapitaal verantwoord (nominale waarde) en het surplus bij de 

uitgiftepremie (het agio). Indien voor dit doel eigen aandelen zijn 

ingekocht, wordt dit in mindering gebracht in de rubriek Eigen 

aandelen. 

Personeelsrechten 
Personeelsrechten inzake jaarlijkse toegezegde vakantiedagen en uit 

hoofde van langdurige diensttijd verdiende vakantiedagen worden 

verantwoord wanneer deze rechten werknemers toekomen. Een 

voorziening wordt gemaakt voor de geschatte verplichting voor 

vakantiedagen en extra vakantiedagen vanwege langdurige diensttijd 

van medewerkers tot de balansdatum. 
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Voorzieningen 
Voorzieningen zijn verplichtingen die onzekerheden met zich 

meebrengen in hoogte of tijdstip van betaling. Voorzieningen worden 

verantwoord op de balans indien er een bestaande (wettelijke of 

constructieve) verplichting is tot overdracht van economische 

voordelen, zoals kasstromen, als gevolg van gebeurtenissen in het 

verleden en indien op de balansdatum een betrouwbare schatting 

mogelijk is. Voorzieningen worden aangelegd voor bepaalde 

garantieovereenkomsten waarvoor Ageas bij niet-betaling 

verantwoordelijk is. Voorzieningen worden geschat op basis van alle 

relevante factoren en informatie die op balansdatum bestaan en 

worden verdisconteerd tegen de risicovrije rentevoet. 

Voorwaardelijke verplichtingen 
Voorwaardelijke verplichtingen zijn onzekerheden waarvan de waarde 

niet met voldoende betrouwbaarheid kan worden geschat of wanneer 

het niet waarschijnlijk is dat betaling vereist zal zijn om de verplichting 

af te wikkelen.  
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Aandelenkapitaal en eigen aandelen 
Kosten van aandelenuitgifte 

Kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de uitgifte van nieuwe 

aandelen of aandelenopties, met uitzondering van die bij een 

bedrijfscombinatie, worden in mindering gebracht op het eigen 

vermogen na aftrek van eventuele daarmee verband houdende 

winstbelastingen. 

Eigen aandelen 

Wanneer de moedermaatschappijen of hun dochterondernemingen 

aandelenkapitaal van Ageas kopen of rechten verkrijgen om 

aandelenkapitaal van Ageas te kopen, wordt de betaalde vergoeding 

inclusief eventuele toerekenbare transactiekosten, na aftrek van 

winstbelastingen, in mindering gebracht op het eigen vermogen. 

 

Dividenden die worden betaald op ingekochte eigen aandelen die in 

handen van ondernemingen van Ageas zijn, worden geëlimineerd 

wanneer de geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld.  

 

Aandelen Ageas die Ageasfinlux S.A. in het kader van FRESH capital 

securities aanhoudt, zijn niet dividend- of kapitaalgerechtigd. Bij het 

berekenen van het dividend, de nettowinst en het netto eigen vermogen 

per aandeel worden deze aandelen geëlimineerd. De kostprijs van de 

aandelen wordt in mindering gebracht op het eigen vermogen. 

Samengestelde financiële instrumenten 

Componenten van samengestelde financiële instrumenten 

(verplichtingen en delen van het eigen vermogen) worden verantwoord 

in de respectievelijke rubrieken van de balans. 

Andere eigenvermogenscomponenten 

Andere elementen die in eigen vermogen worden verantwoord hebben 

betrekking op: 

(I)  rechtstreekse eigenvermogenschommelingen van geassocieerde 

deelnemingen (zie noot 6 Consolidatiegrondslagen); 

(II)  vreemde valuta (zie noot 7 Vreemde valuta); 

(III)  voor verkoop beschikbare beleggingen (zie noot 8 Financiële 

beleggingen); 

(VI)  kasstroomafdekkingen (zie noot 9 Derivaten en voor afdekking 

gebruikte financiële instrumenten); 

(V)  discretionaire-winstdelingselementen (zie noot 21 Verplichtingen 

inzake (her)verzekerings- en beleggingscontracten); 

(VI)  actuariële winsten en verliezen van toegezegdpensioenregelingen 

(zie noot 24 Personeelsvergoedingen); 

(VII)  aandelenopties en regelingen voor aandelen onder voorwaarden 

(‘restricted-shares’) (zie noot 24 Personeelsvergoedingen); 

(VIII)  dividend, eigen aandelen en intrekking van aandelen. 
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Kortlopende contracten 
Een kortlopend verzekeringscontract is een contract dat voorziet in 

verzekeringsbescherming voor een vaste, maar korte periode en dat 

de verzekeraar de mogelijkheid geeft om het contract op te zeggen of 

de bepalingen ervan te wijzigen aan het einde van een 

contractperiode.  

Langlopende contracten 
Een langlopend contract is een contract waarvan de bepalingen over 

het algemeen niet eenzijdig kunnen worden gewijzigd, zoals een niet-

opzegbare of gewaarborgd hernieuwbare contract, en dat de 

uitvoering van verschillende functies en diensten (waaronder 

verzekeringsbescherming) voor een lange periode bepaalt. 

Ontvangen premie-inkomen 
Premies uit levensverzekeringspolissen en beleggingsovereenkomsten 

met discretionaire winstdeling die als langlopend worden aangemerkt, 

worden verwerkt als baten zodra deze door de polishouder 

verschuldigd zijn. De geschatte toekomstige opbrengsten en kosten 

wordt verrekend met deze baten met als doel de winst te 

verantwoorden gedurende de geschatte duur van de verzekeringen. 

Dit 'matching'-proces wordt uitgevoerd aan de hand van een bepaling 

van de verplichtingen uit hoofde van de verzekeringen en de 

beleggingsovereenkomsten met discretionaire winstdeling alsmede 

aan de hand van de uitgestelde en vervolgens geamortiseerde 

overlopende acquisitiekosten. 

Verdiend premie-inkomen  
Voor verzekeringsovereenkomsten met een korte looptijd (hoofdzakelijk 

Niet-leven) worden de premies direct bij ingang van de overeenkomst 

verwerkt. De premies worden proportioneel over de duur van de 

betreffende polisdekking in de resultatenrekening verantwoord. De 

voorziening voor niet-verdiende premies bevat het gedeelte van de 

geboekte premies voor de nog niet afgelopen termijn van de dekking. 
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Rentebaten en -lasten worden verantwoord in de resultatenrekening 

voor alle rentedragende instrumenten (of ze nu zijn verantwoord als tot 

einde looptijd aangehouden, voor verkoop beschikbaar, tegen reële 

waarde met waardeveranderingen in de resultatenrekening, als 

derivaten of als overige activa of passiva) op basis van het 

toerekeningsbeginsel met behulp van de effectieve-rentemethode op 

basis van de werkelijke aankoopprijs inclusief directe transactiekosten. 

In die rentebaten zijn onder andere begrepen de verdiende coupons 

op instrumenten met een vaste of variabele rente en de 

waardevermeerdering of amortisatie van de korting of premie.  

 

Is een financieel actief eenmaal afgewaardeerd tot de geschatte 

realiseerbare waarde, dan worden de rentebaten daarna gebaseerd 

op de effectieve rente die ook is gebruikt voor de contantmaking van 

de toekomstige kasstromen voor de bepaling van de realiseerbare 

waarde. 

 

Dividenden worden opgenomen in de resultatenrekening wanneer het 

dividend is gedeclareerd. 

 

Huurinkomsten en andere inkomsten worden opgenomen volgens het 

toerekeningsbeginsel, en worden lineair opgenomen tenzij er 

overtuigende aanwijzingen zijn dat de voordelen over de periode van 

de leaseovereenkomst niet gelijkmatig aangroeien. 
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Bij financiële instrumenten die worden aangemerkt als voor verkoop 

aangehouden, vertegenwoordigen de gerealiseerde winsten of 

verliezen op verkopen en desinvesteringen het verschil tussen de 

ontvangen opbrengsten en de oorspronkelijke boekwaarde van het 

verkochte actief, verminderd met eventuele in de resultatenrekening 

verantwoorde bijzondere waardeverminderingen, gecorrigeerd voor 

het effect van eventuele hedge accounting. Gerealiseerde winsten en 

verliezen uit verkopen worden verantwoord in de resultatenrekening in 

de rubriek Resultaat op verkoop en herwaarderingen. 

 

Bij financiële instrumenten die tegen de reële waarde in de winst- en 

verliesrekening worden verwerkt, wordt het verschil tussen de 

boekwaarde aan het einde van de huidige verslagperiode en de 

voorgaande verslagperiode opgenomen onder Resultaat op verkoop 

en herwaarderingen. 

 

Bij derivaten wordt het verschil tussen de 'schone' reële waarde (dat 

wil zeggen, zonder het niet-gerealiseerde gedeelte van de 

rentebijboekingen) aan het einde van de huidige verslagperiode en de 

voorgaande verslagperiode verantwoord onder Resultaat op verkoop 

en herwaarderingen. 

 

Eerder opgenomen direct in het eigen vermogen verwerkte niet-

gerealiseerde winsten en verliezen gaan over naar de 

resultatenrekening als ze niet langer worden opgenomen of in het geval 

van een bijzondere waardevermindering. 

 

  



043 

Ageas VOLUME III – Grondslagen van de financiële verslaglegging 2018 

 

30

Commissies als integraal onderdeel van  
effectieve rente  
Commissies die een integraal onderdeel vormen van de effectieve 

rente van een financieel instrument worden in het algemeen behandeld 

als een aanpassing op de effectieve rente. Dat is het geval bij 

commissies die worden ontvangen als vergoeding voor activiteiten 

zoals het evalueren van de financiële toestand van de kredietnemer, 

het evalueren en boeken van garanties etc. en ook voor commissies 

die worden ontvangen bij de uitgifte van tegen geamortiseerde 

kostprijs gewaardeerde financiële verplichtingen. Beide types van 

commissies worden uitgesteld en verantwoord als aanpassing van de 

effectieve rentevoet. Wordt een financieel instrument echter tegen de 

reële waarde in de winst- en verliesrekening verwerkt, dan worden de 

commissies bij eerste opname van het instrument als baten 

verantwoord. 

Commissies verwerkt wanneer de diensten worden 
geleverd  
Commissies worden in het algemeen als baten verwerkt per de datum 

dat de diensten worden geleverd. Indien het onwaarschijnlijk is dat een 

specifieke leenovereenkomst wordt aangegaan en de lening wordt niet 

als derivaat aangemerkt, dan wordt de bereidstellingsprovisie op basis 

van tijdsevenredigheid gedurende de bereidstellingstermijn als bate 

verantwoord. 

Commissies verwerkt na afronding van de 
onderliggende transactie 
Commissies die voortvloeien uit het onderhandelen over of deelnemen 

in de onderhandeling over een transactie voor een derde worden 

verantwoord wanneer de onderliggende transactie wordt voltooid. 

Commissieopbrengsten worden verantwoord wanneer de 

prestatieverplichting uitgevoerd is. Consortiumcommissie wordt 

verantwoord in het resultaat wanneer de syndicaatvorming is voltooid. 

Commissies uit beleggingsovereenkomsten  
Deze commissies houden verband met door verzekerings-

maatschappijen afgegeven overeenkomsten zonder discretionaire 

winstdeling die als beleggingscontracten worden aangemerkt omdat 

het gedekte verzekeringsrisico niet significant is. De baten uit deze 

overeenkomsten betreffen de vergoeding voor de verzekerings-

dekking, administratiekosten en afkoopkosten. Commissies worden als 

baten verwerkt per de datum dat de diensten worden geleverd. Aan de 

lastenkant staan sterfteclaims en bijgeschreven rente. 

 

 

 

 

  



044 

Ageas VOLUME III – Grondslagen van de financiële verslaglegging 2018 

 

31

Actuele belastingverplichtingen zijn verschuldigde (terug te vorderen) 

winstbelastingen met betrekking tot de fiscale winst (het fiscale verlies) 

over een periode. 

 

Uitgestelde belastingverplichtingen zijn in toekomstige perioden te 

betalen winstbelastingen met betrekking tot fiscale tijdelijke 

verschillen. Uitgestelde belastingvorderingen zijn in toekomstige 

perioden terug te vorderen winstbelastingen met betrekking tot 

verrekenbare tijdelijke verschillen, voorwaartse compensatie van niet-

gecompenseerde fiscale verliezen en voorwaartse compensatie van 

ongebruikte fiscaal verrekenbare tegoeden. 

 

Winstbelasting die op winsten moet worden betaald, wordt als last 

verantwoord op basis van de belastingwetgeving die in elk 

rechtsgebied geldt in de periode waarin de winsten ontstaan. De 

belastingeffecten van voor voorwaartse compensatie beschikbare 

winstbelastingsverliezen worden verantwoord als een uitgestelde 

belastingvordering indien het waarschijnlijk is dat er toekomstige 

fiscale winst wordt gerealiseerd waarmee die verliezen kunnen worden 

verrekend. 

 

Uitgestelde belastingen worden volledig verantwoord op basis van de 

balansmethode op tijdelijke verschillen tussen de fiscale waarde van 

de activa en verplichtingen en de boekwaarde daarvan in de 

Geconsolideerde Jaarrekening. 

 

De per balansdatum vastgestelde of grotendeels vastgestelde tarieven 

worden gebruikt om de uitgestelde belastingen te bepalen. 

 

Uitgestelde belastingvorderingen worden verantwoord voor zover het 

waarschijnlijk is dat er fiscale toekomstige winst beschikbaar zal zijn 

om een deel of de gehele uitgestelde belastingvordering te verrekenen. 

 

Een uitgestelde belastingvordering wordt opgenomen voor belastbare 

tijdelijke verschillen die verband houden met investeringen in 

dochterondernemingen, geassocieerde deelnemingen en joint 

ventures, tenzij het tijdstip waarop het tijdelijke verschil wordt 

afgewikkeld kan worden bepaald en het waarschijnlijk is dat het 

tijdelijke verschil in de nabije toekomst niet zal worden afgewikkeld. 

 

Huidige en uitgestelde belastingen die betrekking hebben op 

herwaardering tegen reële waarde van balansposten die rechtstreeks 

als lasten of baten in eigen vermogen worden verwerkt (zoals voor 

verkoop beschikbare beleggingen en kasstroomafdekkingen), worden 

ook rechtstreeks als baten of lasten in het eigen vermogen verantwoord 

en worden vervolgens samen met de uitgestelde winst of het 

uitgestelde verlies in de resultatenrekening verantwoord. 
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De gewone winst per aandeel wordt berekend door de voor gewone 

aandeelhouders beschikbare nettowinst te delen door het gewogen 

gemiddelde van het aantal uitstaande gewone aandelen gedurende 

het jaar, met uitsluiting van het gemiddeld aantal gewone aandelen die 

door Ageas zijn gekocht en als eigen aandelen worden aangehouden. 

 

Voor de verwaterde winst per aandeel wordt het gewogen gemiddelde 

van het aantal uitstaande gewone aandelen aangepast op basis van 

de veronderstelling dat alle gewone aandelen die tot verwatering zullen 

leiden worden geconverteerd, zoals converteerbare obligatieleningen, 

preferente aandelen, aandelenopties en aan werknemers toegekende 

aandelen onder voorwaarden. Potentiële of voorwaardelijke 

aandelenuitgiftes worden behandeld als verwaterend wanneer hun 

conversie in aandelen de nettowinst per aandeel zou doen 

verminderen. 

 

Het effect van de beëindigde bedrijfsactiviteiten op de gewone en de 

verwaterde resultaten per aandeel wordt weergegeven door het 

nettoresultaat voor beëindigde bedrijfsactiviteiten te delen door het 

gemiddeld aantal gewone uitstaande aandelen gedurende het jaar, 

exclusief het gemiddeld aantal door Ageas gekochte gewone aandelen 

en gehouden als eigen aandelen. 
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