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Gereglementeerde informatie

Ethias geeft een boost aan haar solvabiliteit en
verbetert sterk haar operationele prestaties
•
•
•

Ethias bevestigt haar uitstekende operationele prestaties dankzij haar unieke
businessmodel in België.
Zij heeft haar Solvency II-ratio significant versterkt.
Zij rolt een ambitieus transformatieplan uit op technologisch en organisatorisch vlak
waarin de dienstverlening aan de klant centraal staat.

Het operationele resultaat van Ethias nv op eind december 2017 bedraagt EUR 284 miljoen 1,
volgens de Belgische boekhoudnormen, en stijgt met bijna 12 % ten opzichte van het cijfer van het
vorige boekjaar. Dit resultaat komt hoofdzakelijk voort uit de activiteiten Niet-Leven, met een bedrag
van EUR 228 miljoen. De activiteiten Leven zetten op hun beurt een operationeel resultaat van
EUR 75 miljoen neer, een stijging met meer dan 65 % ten opzichte van het resultaat dat eind 2016
is vastgesteld.
Na verrekening van niet-recurrente elementen (kost van de operatie “Switch VII” voor de FIRST Aafkopen en geraamde kost voor de verkoop van de resterende FIRST A-portefeuille voor een totaal
van EUR 215 miljoen, niet-recurrente financiële opbrengsten voor EUR 69 miljoen en kost van de
overige niet-recurrente elementen voor EUR 33 miljoen) bedraagt het netto resultaat
EUR 105 miljoen. Dit netto resultaat stijgt met meer dan 31 % ten opzichte van het cijfer van het
vorige boekjaar.
Het globale incasso Niet-Leven (EUR 1,334 miljard) stijgt met 1,8 %. Het globale incasso Leven
is stabiel (EUR 1,150 miljard). Het totale incasso bedraagt bijgevolg EUR 2,484 miljard, d.w.z.
een stijging met 1,2 % ten opzichte van het incasso van het vorige boekjaar.
De onderneming behaalt een uitstekende netto gecombineerde ratio van 90,8%.
Dankzij dit resultaat kan de Raad van bestuur van Ethias nv aan de algemene vergadering
voorstellen om een dividend van EUR 150 miljoen uit te keren.
Eind 2017 bedraagt de SII-ratio 197 % vóór dividend. Dit is eveneens een sterke stijging ten
opzichte van de ratio van het vorige boekjaar (149 %). Die verbetering wordt hoofdzakelijk verklaard
door de impact die de afbouw van FIRST A heeft.
Met aftrek van het voornoemde dividend (EUR 150 miljoen) en een voorschot op dividend van
EUR 118 miljoen (uit te keren in het tweede semester 2018) bedraagt de SII-ratio 175 % (146 %
op eind 2016). Beide bedragen zullen haar aandeelhouder Vitrufin de gelegenheid bieden te
beschikken over een toereikend cashbedrag om haar seniorlening in januari 2019 terug te betalen.
“Dit is een uitstekend operationeel resultaat voor Ethias, dat getuigt van het engagement bij het
volledige personeel om het transformatieprogramma van de onderneming uit te rollen. Hierdoor zal
Ethias morgen nog sterker kunnen staan en een nog beter antwoord kunnen geven op de
verwachtingen van de klant.” Philippe Lallemand, CEO

1 Op basis van niet-geauditeerde rekeningen
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Belangrijkste gebeurtenissen 2017
1. Ethias, verzekeraar met de meeste online producten
Als directe verzekeraar wil Ethias pionier op digitaal vlak zijn en haar klanten performante digitale
diensten aanbieden. Zo is Ethias vandaag de enige verzekeraar op de Belgische markt met 10
verzekeringsproducten die volledig online kunnen worden afgesloten (integraal proces van offerte
tot betaling).

2. Trofeeën en belangrijkste innovaties
Wij ontvingen twee DECAVI-trofeeën dankzij de kwaliteit van onze producten en de relevantie van onze
marketingaanpak:
•
•

Trofee van beste familiale verzekering (voor de 7e keer)
Trofee van beste brandverzekering voor huurders (voor de 2e keer)

Enkele voorbeelden op het vlak van innovatie:
•
•
•
•

De verzekering “Ethias Cyber Protection”
De verzekering “Gewaarborgd Inkomen” voor contractueel en/of statutair overheidspersoneel
De nieuwe onlinedienst “myethias gezondheidszorg”
Het nieuw derdebetalersysteem “Assurkiné” voor kinesitherapieverzorging bij een
arbeidsongeval

3. Technologische evoluties
Ethias startte met een omvangrijk technologisch transformatieprogramma ter ondersteuning van haar
ambities.
Dit programma omvat de uitrol van nieuwe informaticatools om te kunnen inspelen op de toekomstige
behoeften van onze klanten.

4. Ondertekening van een akkoord met de aandeelhouders in mei 2017
De aandeelhouders van Ethias hebben de onderneming een vooruitzicht op stabiliteit in het
aandeelhouderschap willen bieden voor een periode van 2 jaar. Dankzij dit engagement kan de
onderneming zich opnieuw concentreren op het verzekeringsberoep door haar businessmodel nog
verder te versterken, in het voordeel van haar stakeholders en ten dienste van haar klanten.

5.

Beoordeling Fitch

Het ratingagentschap Fitch stelde zowel de verbetering in de kapitaalpositie van Ethias als de
vermindering van haar rentegevoeligheid vast. Fitch plaatste aldus de rating voor financiële soliditeit
van Ethias nv in BBB+ met stabiel perspectief om zo rekening te houden met de afronding van het
financieel saneringsprogramma (bevestigd door de regulator eind maart 2017).

6.

Acquisitie van de portefeuille “AO 67” van Ethias GR OVV

Ethias nv heeft de verzekeringsportefeuille “arbeidsongevallen openbare sector” van Ethias Gemeen
Recht ovv overgenomen.
Die acquisitie is effectief sinds 31 december 2017 nadat, enerzijds, de NBB haar akkoord had gegeven
voor de verrichting en, anderzijds, de juridische vorm van Ethias Gemeen Recht ovv werd omgezet in
een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. De nieuwe coöperatieve kreeg de
naam “EthiasCo” en heeft als hoofdactiviteit het bezit van deelnemingen, met Vitrufin nv als
belangrijkste.

Onze missie
De verzekering vereenvoudigen om u zekerheid, gemoedsrust en ondernemingsvrijheid te
bieden, met innovatieve producten en diensten. Als partner van uw dagelijkse leven stellen wij
onze expertise en ons dynamisme tot uw dienst.

