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“SNS REAAL rapporteert nettowinst van € 42 miljoen” 
 

Hoofdpunten in het eerste kwartaal1: 

• Nettowinst eerste kwartaal van € 42 miljoen, dankzij hogere winst Verzekeringsactiviteiten 

• Nettowinst SNS Retail Bank vrijwel gelijk, SNS Property Finance rapporteert nettoverlies 

• Eigen vermogen duidelijk hoger vergeleken met eind 2009: solide solvabiliteitsratio’s 

• Totale kredietlimieten SNS Property Finance dalen met meer dan € 0,6 miljard tot € 13,9 miljard vergeleken 

met eind 2009, voornamelijk door afname internationale portefeuille 

 

“De nettowinst van € 42 miljoen over het eerste kwartaal houdt een verbetering in zowel ten opzichte van het over 

het eerste kwartaal van 2009 gerapporteerde verlies van € 4 miljoen als ten opzichte van recente kwartalen. 

Solvabiliteitsratio’s bleven sterk. De stijging van de nettowinst was geheel te danken aan de resultaatsverbetering 

bij de Verzekeringsactiviteiten. SNS Bank rapporteerde een vrijwel gelijk resultaat, waarbij de kwaliteit van de 

winst verbeterde doordat de invloed van lagere incidentele baten werd gecompenseerd door fors hogere 

rentebaten. Bijzondere waardeverminderingen op internationale leningen leidden tot een verlies bij SNS Property 

Finance maar waren lager dan in recente kwartalen. Verder hebben we in het eerste kwartaal blijvend goede 

vooruitgang geboekt met het actief reduceren van de internationale leningenportefeuille. Voor SNS REAAL als 

geheel werden de resultaten ondersteund door een afname van de operationele kosten” aldus Ronald Latenstein, 

Voorzitter van de Raad van Bestuur. 

 

SNS Retail Bank 
De totale rentebaten van SNS Retail bank stegen fors. De netto rentemarge bij hypotheken bleef zich verbeteren, 

bij een enigszins hogere hypotheekportefeuille, in een nog steeds krimpende markt. Over het eerste kwartaal 

bedroeg het marktaandeel van SNS REAAL in nieuwe hypotheken 7,7%, lager dan het niveau voor heel 2009 

(9,1%) maar boven het niveau in het eerste kwartaal van 2009 (6,5%). De netto rentebaten uit spaargelden stegen 

fors, voornamelijk door de combinatie van een hoge retentie van spaargelden en lagere rentetarieven op termijn- 

en zichtdeposito’s. De spaartegoeden van klanten namen toe met € 1 miljard ten opzichte van eind 2009 en het 

aandeel in de Nederlandse spaarmarkt steeg tot 8,9% (eind 2009: 8,7%). Opgenomen in de spaartegoeden zijn 

de saldi uit hoofde van bankspaarproducten, die tegenwoordig als aantrekkelijk alternatief worden gebruikt voor 

individuele unit-linked verzekeringen. Aan het eind van het eerste kwartaal bedroegen de bankspaarsaldi € 322 

miljoen, € 68 miljoen meer dan eind 2009. Overige rente-inkomsten werden nog steeds negatief beïnvloed door 

ontwikkelingen in de korte termijn rente.  

  

                                                 
1 Alle vergelijkingen betreffen het eerste kwartaal van 2010 ten opzichte van het eerste halfjaar van 2009 (gedeeld 

door twee) tenzij anders aangegeven. 



Provisie-inkomsten waren in lijn met voorgaande kwartalen. Overige inkomsten waren fors lager vergeleken met 

vorig jaar toen de terugkoop van eigen schuldpapier tot exceptionele winsten leidde.  De hogere rentebaten 

compenseerden de fors lagere overige inkomsten niet geheel zodat de totale inkomsten enigszins daalden.  

 

De operationele kosten waren duidelijk lager doordat herstructureringsprogramma’s hun vruchten afwierpen en 

door de afwezigheid van herstructureringskosten. Bijzondere waardeverminderingen op leningen bleven vrijwel 

stabiel, op 0,17% op jaarbasis als percentage van de bruto uitstaande leningen. De nettowinst van SNS Retail 

Bank bleef vrijwel gelijk.  

 

SNS Property Finance 

Rentebaten van SNS Property Finance waren lager in het eerste kwartaal als gevolg van hogere 

financieringskosten en een afnemende leningenportefeuille. Totale kredietlimieten (bruto leningen inclusief niet 

opgenomen kredietlijnen) daalden van € 14,6 miljard eind 2009 naar € 13,9 miljard. De totale uitstaande 

leningen, na aftrek van voorzieningen, daalden van € 13,2 miljard eind 2009 naar € 12,8 miljard. 

Vastgoedprojecten, onroerend goedprojecten waarover SNS Property Finance controle heeft verkregen, bleven 

stabiel op € 0,6 miljard. 

 

De afname van de uitstaande leningen vond merendeels plaats bij de internationale leningenportefeuille, die met 

€ 0,3 miljard daalde tot € 3,3 miljard. Behalve door aflossingen op leningen werd de internationale portefeuille 

ook teruggebracht door de verkoop van een aantal leningen, met name in de V.S. Doordat de leningen in 

achterstand bij SNS Property Finance afnamen, nam ook het percentage van leningen in achterstand ten opzichte 

van de totale kredietportefeuille af van 11,9% eind 2009 naar 11,1%. 

 

Operationele kosten waren hoger vergeleken met de eerste helft van 2009 en lager vergeleken met de tweede 

helft, wegens hogere advies- en herstructureringskosten. Bijzondere waardeverminderingen van € 101 miljoen in 

het eerste kwartaal waren hoger dan in de eerste helft van 2009 maar lager dan in het derde (€ 126 miljoen) en 

vierde kwartaal (€ 139 miljoen). Evenals in voorafgaande kwartalen hadden de bijzondere waardeverminderingen 

vooral betrekking op de internationale leningenportefeuille, inclusief de genoemde verkochte leningen in de V.S. 

In de rest van het jaar zullen de bijzondere waardeverminderingen naar verwachting op een relatief hoog niveau 

blijven. 

 

Het nettoverlies van SNS Property Finance was in lijn met de eerste helft van 2009 en kleiner dan in de tweede 

helft. 

 

REAAL 
In 2010 vallen alle individuele levensverzekeringsactiviteiten onder REAAL Leven en alle pensioen activiteiten 

onder Zwitserleven. Voor vergelijkingsdoeleinden zijn de cijfers voor 2009 aangepast.  

 

Bij REAAL Leven liet het periodieke premie-inkomen een daling zien. Het marktaandeel bedroeg 12,6% 

(vergelijkbaar percentage voor 2009: 15,9%). In maart verbeterde het marktaandeel tot 14,2% en REAAL Leven 

verwacht voor de komende kwartalen een verdere toename van het marktaandeel, voortvloeiend uit de hogere 

productie van spaarhypotheekverzekeringen. Individuele koopsommen daalden verder, door een strikte 

handhaving van prijsdiscipline. Beleggingsresultaten voor eigen rekening daalden, deels door lagere 

herbeleggingsrendementen op obligaties. Veranderingen in fiscale regelingen leidden eveneens tot lagere rente-

inkomsten, die echter werden weerspiegeld in lagere rentelasten. De lagere beleggingsinkomsten werden meer 

dan gecompenseerd door een hoog niveau van gerealiseerde winsten op rentederivaten, vergeleken met een 

ongerealiseerd verlies in de eerste helft van 2009.  

 

Operationele kosten bij REAAL Leven waren stabiel. Bijzondere waardeverminderingen van de 

beleggingsportefeuille waren beperkt en daalden fors ten opzichte van de eerste helft van 2009. Alles 

bijeengenomen liet de nettowinst van REAAL Leven, vergeleken met het verlies in de eerste helft van 2009 en ook 

vergeleken met de winst in de tweede helft, een forse verbetering zien.  

 



Het premie-inkomen bij REAAL Schade liet een geringe daling zien, als gevolg van enigszins lagere brand- en 

motor premies en hogere herverzekeringspremies. Beleggingsresultaten waren aanzienlijk lager wegens lagere 

gerealiseerde resultaten op obligaties. Een lichte daling van de operationele kosten kon de impact van hogere 

claims voorvloeiend uit de strenge winter niet geheel compenseren. Uiteindelijk resulteerde dit in een bescheiden 

winst van REAAL Schade in het eerste kwartaal. 

 

Dankzij de forse stijging van het resultaat van REAAL Leven liet de totale nettowinst van REAAL eveneens een forse 

verbetering zien. 

 

Zwitserleven 
Het premie-inkomen Pensioen van Zwitserleven werd positief beïnvloed door twee nieuwe grote 

groepscontracten. Vergeleken met het eerste kwartaal van 2009 lieten de pensioen premie-inkomsten van 

Zwitserleven een geringe stijging zien, zowel bij periodieke premies als koopsommen.  Beleggingsresultaten 

verbeterden door hogere gerealiseerde winsten op obligaties en aandelen.  

 

Operationele kosten waren vrijwel vlak. Verder werden technische kosten beïnvloed door een voorziening van € 

25 miljoen voor belasting ( € 18 miljoen na belasting) in verband met de regeling voor beleggingspensioenen, 

zoals aangekondigd op 24 maart 2010. Hierdoor resulteerde voor het eerste kwartaal slechts een bescheiden 

nettowinst. 

 

Groepsactiviteiten 
Het resultaat van Groepsactiviteiten was in lijn met de resultaten in voorgaande kwartalen.  

 

Vermogen en funding 
Aan het eind van het eerste kwartaal was de Tier 1 ratio van SNS Bank verbeterd tot 10,9% (eind 2009: 10,7%) en 

bedroeg de Core Tier 1 ratio 8,4% (eind 2009: 8,3%). De voornaamste factoren achter deze verbetering waren de 

plaatsing van securitisatie notes en lagere kredietlimieten bij SNS Property Finance, resulterend in een daling van 

de risico-gewogen activa. De solvabiliteit onder IFRS bedroeg 334% (eind 2009: 314%). Het DNB- 

solvabiliteitspercentage daalde enigszins tot 225% (eind 2009: 230%), voornamelijk wegens veranderingen in 

methodologie.  

 

Dalende rentevoeten en, in veel mindere mate, stijgende aandelenmarkten, leidden tot een duidelijke stijging 

van de herwaarderingsreserves en daarmee van het eigen vermogen in het eerste kwartaal. Als gevolg hiervan 

daalde de ‘double leverage’ op Groepsniveau van 113,1% eind 2009 naar 112,3% eind maart 2010. 

 

In het eerste kwartaal heeft SNS REAAL met succes een €500 mijoen senior bond, €1,4 miljard aan securitisation 

notes en € 1 miljard aan covered bonds geplaatst. De totale liquiditeit van de bankactiviteiten steeg van € 13,8 

miljard eind 2009 naar € 14,4 miljard. 

 

Blootstelling aan periphere Europese Staatsleningen 
De exposure van SNS REAAL aan de Staatleningen van Portugal, Griekenland en Ierland is beperkt. Italië en 

Spanje vertegenwoordigen een hoger percentage van de totale beleggingen in Staatsleningen. Het merendeel 

van de beleggingen in Staatsleningen betreft Duitsland, Frankrijk en Nederland. Op 14 mei 2010 bedroeg de 

totale exposure van SNS REAAL aan Staatsleningen circa € 17 miljard. 

 

Sovereign exposure 14 mei 2010 (€ miljoen) 

Land Verzekeringsactiviteiten Bancaire activiteiten Totaal 

Italië 1.296 1.015 2.311 

Spanje 672 165 837 

Ierland 172 202 374 

Griekenland 56 94 150 

Portugal 58 0 58 

 

 



Voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten 
In deze trading update zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Deze verwachtingen 

zijn gebaseerd op de huidige inzichten en veronderstellingen van het management van SNS REAAL met 

betrekking tot bekende en onbekende risico’s en onzekerheden.  

De uitspraken over verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan risico’s en 

onzekerheden. De feitelijke resultaten kunnen hiervan aanzienlijk afwijken als gevolg van de risico’s en 

onzekerheden die verband houden met de verwachtingen van SNS REAAL ten aanzien van, onder andere, 

inschattingen van het marktrisico of mogelijke acquisities, groei van de onderneming en premiegroei en 

beleggingsinkomsten, kasstroom verwachtingen en andere ontwikkelingen in de onderneming of, meer in het 

algemeen, het economische klimaat en juridische en fiscale ontwikkelingen.  

SNS REAAL benadrukt dat de verwachtingen enkel van kracht zijn op de specifieke data en aanvaardt geen 

verantwoordelijkheid voor het herzien of bijwerken van enige informatie naar aanleiding van veranderingen in 

beleid, ontwikkelingen, verwachtingen of dergelijke.  

 

Deze trading update is niet geaudit. 

 

 

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 129 miljard (ultimo 2009) is 

SNS REAAL een van de grote bankverzekeraars in Nederland. De onderneming heeft bijna 7.700 medewerkers 

(FTE) en heeft haar hoofdkantoor in Utrecht. 

 

Disclaimer 
Dit persbericht bevat uitsluitend feitelijke informatie en dient niet te worden opgevat als een opinie of 

aanbeveling met betrekking tot de koop of verkoop van aandelen of andere effecten die zijn uitgegeven door SNS 

REAAL N.V. Dit persbericht bevat geen waardeoordeel of voorspelling met betrekking tot de financiële resultaten 

van SNS REAAL N.V. 

Als u geen persberichten van SNS REAAL wenst te ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@snsreaal.nl. 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
SNS REAAL Corporate Communicatie 

Marianne Honkoop 

concerncommunicatie@snsreaal.nl 

Tel: 030 - 291 48 73 

Mobiel: 06 - 23 04 22 52 

 

Roland Kroes 

concerncommunicatie@snsreaal.nl 

Tel: 030 - 291 48 18 

Mobiel: 06 - 83 24 50 14 

 

 

SNS REAAL Investor Relations 

Jacob Bosscha 

jacob.bosscha@snsreaal.nl 

Tel: 030 - 291 42 46 

  

 

Victor Zijlema 

victor.zijlema@snsreaal.nl 

Tel: 030 - 291 42 47  

 


