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“Nettoverlies fors teruggebracht ten opzichte van het vierde kwartaal 2008” 
 
Hoofdpunten in het eerste kwartaal1: 
 
• SNS REAAL rapporteert een beperkt nettoverlies van € 4 miljoen 
• Nettoverlies omvat een negatieve invloed van volatiele financiële markten van € 41 miljoen 
• Onderliggende winst bedraagt € 37 miljoen 
• Licht lagere winst bij SNS Retail Bank 
• Hogere bijzondere waardeverminderingen leiden tot break-even resultaat bij SNS Property Finance 
• Nettoverlies bij REAAL Leven, voornamelijk wegens bijzondere waardeverminderingen en gerealiseerde 

verliezen op beleggingsportefeuille 
• Hogere nettowinst bij REAAL Schade, onderliggende winst iets lager 
• Zwitserleven levert positieve bijdrage aan nettoresultaat 
• Solvabiliteitsratio’s vrijwel onveranderd ten opzichte van eind 2008 
• Kostenbesparings- en integratieprogramma’s op schema 
• Kapitaalmarktfinanciering SNS Bank zekergesteld tot ver in 2010 
 
“Het verlies van € 4 miljoen behaald in het eerste kwartaal betekent een sterke verbetering ten opzichte van het 
verlies van € 642 miljoen in het laatste kwartaal van 2008. De negatieve invloed van volatiele rentes en 
aandelenkoersen is aanmerkelijk afgenomen, deels dankzij de genomen maatregelen om ons risico-profiel te 
beperken. Vergeleken met de eerste helft van 2008 is zowel de netto- als de onderliggende winst lager, 
veroorzaakt door de invloed van volatiele financiële markten en een krimp in SNS REAAL’s kernmarkten.  
In een blijvend moeilijke omgeving, zijn we er niettemin in geslaagd onze marktposities of marges te verdedigen 
in een aantal van onze kernactiviteiten. Verder worden de eerder aangekondigde kostenbesparings- en 
integratieprogramma’s doortastend uitgevoerd. Ons beleid een sterke solvabiliteits- en liquiditeitspositie te 
handhaven was succesvol” aldus Ronald Latenstein, voorzitter van de Raad van Bestuur. 
 
 
SNS Retail Bank: 
De totale baten lieten een significante stijging zien, waarbij een druk op het renteresultaat meer dan volledig 
werd gecompenseerd door hogere aan financiële markten gerelateerde resultaten, zoals die op het inkopen van 
eigen schuldpapier en hogere resultaten op obligatieportefeuilles. Provisie-inkomsten waren vrijwel vlak. 
 

                                                 
1 Alle vergelijkingen betreffen het eerste kwartaal van 2009 ten opzichte van het eerste halfjaar 2008 (gedeeld door 
twee), tenzij anders aangegeven. 
 



De netto rentebaten bij hypotheken waren hoger, de resultante van een licht toegenomen hypotheekportefeuille 
en verbeterende marges. Marktvolumes van Nederlandse woninghypotheken  zijn fors gedaald in het eerste 
kwartaal. Het marktaandeel in nieuwe hypotheken nam af vergeleken met eind 2008 maar recente volumes 
indiceren dat deze weer zal stijgen in de loop van het tweede kwartaal. De netto rentebaten bij Sparen waren fors 
lager, als gevolg van de hoge rentevergoedingen op termijndeposito’s en andere spaarrekeningen. Het 
spaartegoed van klanten steeg in het eerste kwartaal, bij een fractioneel lager marktaandeel. Het aantal klanten 
van SNS Retail Bank groeide met 19.500, voornamelijk dankzij ASN Bank. Overige rentebaten waren lager, als 
gevolg van rentebewegingen. 
 
Provisie-inkomsten bleven goed op peil, waarbij lagere effectenprovisies werden gecompenseerd door hogere 
overige provisies. Overige inkomstensegmenten waren aanzienlijk hoger, geholpen door de genoemde 
boekwinsten op de inkoop van eigen schuldpapier en overige aan financiële markten gerelateerde winsten. 
 
De bedrijfskosten waren hoger en bijzondere waardeverminderingen van leningen zetten hun opwaartse trend 
voort. De winst voor belasting van SNS Retail Bank was licht hoger maar als gevolg van een hogere belastingdruk 
liet de nettowinst een lichte daling zien. De invloed van volatiele financiële markten op de nettowinst van SNS 
Retail Bank was per saldo negatief, maar lager dan in voorgaande kwartalen. 
 
SNS Property Finance: 
Rentebaten bij lieten een stijging zien, mede als gevolg van het herprijzen van de portefeuille. In het eerste 
kwartaal nam de totale portefeuille slechts fractioneel toe, omdat bestaande kredietlimieten deels werden 
opgenomen. In februari werd bekendgemaakt dat SNS Property Finance de internationale 
projectfinancieringsportefeuille in de komende jaren zal terugbrengen in termen van kredietlimieten, in het 
bijzonder in Spanje en de Verenigde Staten. Momenteel vindt een meer brede evaluatie van de internationale 
operaties van SNS Property Finance plaats. 
 
Bedrijfskosten waren constant. Bijzondere waardeverminderingen lieten echter een forse toename zien to 157 
basispunten van risico-gewogen activa op jaarbasis (geheel 2008: 91 basispunten; 4e kwartaal 2008: 255 
basispunten op jaarbasis), met name veroorzaakt door de druk op internationale projectfinancieringsmarkten. 
Gezien de huidige economische vooruitzichten, wordt nu verwacht dat de bijzondere waardeverminderingen voor 
het hele jaar het niveau van 2008 zullen overtreffen. SNS Property Finance rapporteerde een break-even resultaat 
voor het eerste kwartaal. 
 
REAAL Verzekeringen: 
Ongunstige ontwikkelingen op financiële markten bleven een substantiële invloed hebben op het resultaat van 
REAAL Leven. Dalende aandelenmarkten, en licht hogere credit spreads leidden tot verdere bijzondere 
waardeverminderingen op beleggingen en gerealiseerde verliezen, hoewel veel lager dan in het vierde kwartaal 
van vorig jaar. Daarnaast kromp de Nederlandse levensverzekeringsmarkt in het eerste kwartaal, onder invloed 
van een verminderde vraag naar beleggingsverzekeringen en lagere verkopen van nieuwe hypotheken. 
 
Bij REAAL Leven was het inkomen uit zowel periodieke premies als koopsommen lager. In beide categorieën nam 
REAAL’s marktaandeel af, hoewel bij periodieke premies slechts in beperkte mate. Verkopen van traditionele 
leven- en spaarprodukten deden het goed maar konden niet de forse daling van beleggingsverzekeringen 
compenseren. Beleggingsresultaten voor eigen rekening, voor bijzondere waardeverminderingen op 
beleggingen, lieten een stijging zien. Echter, inclusief de hogere bijzondere waardeverminderingen, namen de 
beleggingsresultaten af. De aandelenportefeuille van REAAL Verzekeringen is substantieel teruggebracht van € 
1,6 miljard eind 2008 tot € 1,0 miljard aan het eind van het eerste kwartaal, inclusief € 0,6 miljard aandelen met 
een onroerend goed- of vastrentend karakter. Aandelenputopties zijn geheel verkocht in het eerste kwartaal.  
 
Operationele kosten van REAAL Leven daalden en kosten-efficiency programma’s liggen op schema.  
 
In het eerste kwartaal heeft REAAL Leven additionele voorzieningen getroffen voor garanties in de individuele 
levenportefeuille en de gesepareerde depots. Deze voorzieningen en een nog steeds substantiële negatieve 



invloed van volatiele financiële markten resulteerden in een onderliggend en nettoverlies voor deze business unit 
in het eerste kwartaal.  
 
Het premie-inkomen bij REAAL Schade was constant. Bij eveneens vrijwel constante operationele kosten kwam de 
onderliggende winst enigszins lager uit, door hogere claims. De nettowinst steeg, dankzij hogere gerealiseerde 
resultaten op vastrentende beleggingen. 
 
Zwitserleven:  
Zwitserleven, geconsolideerd vanaf mei 2008, droeg positief bij aan zowel het onderliggend als het netto 
resultaat. Zwitserleven’s premie-inkomen daalde ten opzichte van pro-forma cijfers van vorig jaar, maar 
marktaandelen bleven vrijwel gelijk. Beleggingsresultaten waren hoger als gevolg van gerealiseerde winsten op 
vastrentende beleggingen. Aan het einde van het eerste kwartaal was de aandelenportefeuille van Zwitserleven 
teruggebracht van € 0,5 miljard eind 2008 tot € 0,3 miljard, (voornamelijk met een vastrentend of vastgoed 
karakter). 
 
Operationele kosten waren vrijwel constant, vergeleken met pro-forma cijfers voor het eerste kwartaal van 2008. 
Het omgekeerde integratie-programma met REAAL Leven ligt op schema. 
 
Zwitserleven behaalde een positief onderliggend resultaat. Bovendien leidde de realisatie van winsten op 
vastrentende waarden tot een positieve bijdrage van volatiele financiële markten. 
 
Groepsactiviteiten: 
Groepsactiviteiten omvatten de bedrijfsonderdelen die direct vanuit de holding worden aangestuurd en waarvan 
de baten niet worden toegerekend aan de bedrijfsonderdelen, alsmede een deel van de financieringskosten van 
overnames. In het eerste kwartaal lag het resultaat in lijn met dat van vorig jaar. Met uitzondering van een belang 
in Van Lanschot, is de gehele aandelenportefeuille die werd aangehouden bij Groepsactiviteiten verkocht.  
 
Vermogen en funding 
Solvabiliteitsratio’s bij zowel de bank als de verzekeringsactiviteiten waren aan het eind van het eerste kwartaal 
vrijwel onveranderd ten opzichte van de niveaus van eind 2008. De Tier-1 ratio van SNS-bank was onveranderd 
10,5% en de Core tier 1 ratio was met 8,2% fractioneel hoger. De solvabiliteit van de verzekeringsactiviteiten was 
licht hoger op 179% (eind 2008: 176%).  Ongerealiseerde verliezen op vastrentende beleggingen, veroorzaakt 
door hogere lange rentestanden en hogere credit spreads, leidden tot een negatieve reële waardereserve en 
daarmee tot een afname van het eigen vermogen. Voor wat betreft de solvabiliteit werd dit gecompenseerd door 
een hogere uitkomst van de Liability-Adequacy-Test. Double leverage op groepsniveau lag met 115,9% (eind 
2008: 113,7%) enigszins boven de interne doelstelling van 115%. 
 
In het eerste kwartaal is door SNS REAAL een substantieel bedrag aan funding onder de Staatsgarantieregeling 
aangetrokken. Tot nu toe zijn dit jaar voor een bedrag van € 5,5 miljard aan Notes uitgegeven met een looptijd 
van twee tot vijf jaar . Dit betekent dat de kapitaalmarktfinanciering van SNS Bank nu is zekergesteld tot ver in 
2010. 
 
 
 
 
 
Over SNS REAAL 
SNS REAAL is een innovatieve dienstverlener op het gebied van bankieren en verzekeren met een primaire focus 
op particulieren en het MKB in Nederland. Haar activiteiten bestrijken drie kernproductgroepen: hypotheken en 
vastgoedfinanciering, sparen en beleggen, en verzekeren. Vanuit een lange traditie voelt SNS REAAL zich 
verbonden met de Nederlandse samenleving. Met een balanstotaal van bijna Euro 124 miljard (31 december 
2008) is SNS REAAL een van de grote bankverzekeraars in Nederland. De onderneming heeft  7.500 medewerkers 
(FTE) en heeft haar hoofdkantoor in Utrecht. 
 



Disclaimer 
Reservation concerning forward looking statements  
This trading update contains forward looking statements concerning future events. Those forward looking 
statements are based on the current information and assumptions of the SNS REAAL management concerning 
known and unknown risks and uncertainties. 
Forward looking statements do not relate to definite facts and are subject to risks and uncertainty. The actual 
results may differ considerably as a result of risks and uncertainties relating to SNS REAAL‘s expectations 
regarding such matters as the assessment of market risk or possible acquisitions, or business expansion and 
premium growth and investment income or cash flow predictions or, more generally, the economic climate and 
changes in the law and taxation. 
SNS REAAL cautions that expectations are only valid on the specific dates, and accepts no responsibility for the 
revision or updating of any information following changes in policy, developments, expectations or the like. 
 
This trading update has not been audited. 
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
SNS REAAL Concern Communicatie 
Erna van der Neut 
erna.vanderneut-terbalkt@snsreaal.nl 
Tel: +31 (0) 30 291 48 71 
 
Ronald Kooren 
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Tel: +31 (0) 30 291 48 77 
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Tel: +31 (0) 30 291 42 46 
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