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Allianzpresteert sterk
in eerste kwartaal,
Beneluxblijftachter

CeoOliver Bäte (m.) spreekt commissarissen van Allianz. ALLIANZ
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Ondanksde verzwakteeconomi-
sche vooruitzichtenendehoge
kostenvaneen interne reorgani-
satieheeft deDuitse verzekeraar
Allianzeensterkeerstekwartaal
achterde rug.

Het bedrijfsresultaat van de ver-
zekeringsgroepsteeg inhet eerste
kwartaalmet 7,5%, tot €3mrd. De
omzetnamindeeerstedriemaan-
denvanhet jaarnogmeertoe:met
9,3%, tot €40,3mrd.
In de Duitse financiële wereld

beleven de banken historisch
slechte tijden. Maar verzekeraar
Allianz laat een heel ander beeld
zien. Het behoort tot de winstge-
vendste ondernemingen van de
Duitsebeurs.De resultatenwaren
bovendieneenstukbeterdanana-
listenhadden verwacht.

Allianziseenwereldleider inver-
zekeringenenfinanciëledienstver-
lening.Meteenmarktkapitalisatie
van€84mrdishetconcernnietal-
leendegrootste,maaropdebeurs
ookdemeestwaardevolleverzeke-
ringsgroepinEuropa.Concurrent
Axa uit Frankrijk heeft een beurs-
waardevan€53mrd.Debeurswaar-
de van het Nederlandse Aegon is
met €8mrdbeduidendminder.

Het bedrijf uitMünchenwordt
een geldmachine genoemd met
eenwinst vangemiddeldeenslor-
dige €1mrd per maand. In 2018
boekte de onderneming een ope-
rationele winst van €11,5mrd, de
hoogste indegeschiedenisvanhet
bedrijf.
Dit jaar wordt onder aan de

streep een vergelijkbaar resultaat
verwacht, plus of min €500mln.
Dieconservatieveprognosebeves-
tigdedeonderneminggisterenbij
depresentatie vande cijfers.

IndeBeneluxblevenderesulta-
ten inhet eerste kwartaalwel ach-

ter ten opzichte van die van 2018.
Dat was vooral door eenmalige
effecten.
De omzet in de Benelux steeg

weliswaarmet20%,naar€1,3mrd,
maar het operationeel resultaat
(-16%)enhetnettoresultaat (-12%)
lieten eendaling zien. Bij de afde-
lingschadeverzekeringendaalden
de inkomsten door het verhogen
van de reserves voor letselclaims,
na een herziening van de regelge-
ving.Ookeenaantalgrotebranden
enschadedooreenstorminBelgië
in het eerste kwartaal hadden een
negatieve impact ophet resultaat,
aldusAllianzBenelux.

Opgroepsniveaugafhetuitblij-
ven van grote natuurrampen juist
eenpositieve impuls aande resul-
taten. De helft van de totale winst
komtuit de afdeling schadeverze-
keringen.Deomzetsteegmet6,3%,
tot€19,5mrd.Hetbedrijfsresultaat
vandezeafdelingsteegmet14,2%,
tot €1,5mrd.
Ook de levens- en zorgverzeke-

ringstakzagdeomzetstijgennaar
€19,5mrd,eengroeivan12,9%.Het
bedrijfsresultaatvandezeafdeling
ligt danweer een derde lager, op
circa €1,1 mrd. Dat is overigens
wel een verbetering ten opzichte
van2018.

De afdeling vermogensbeheer,
de derde tak, maakteminder in-
druk.Doorhetherstelopdebeurs
steeg het beheerd vermogen van
derdenmet €112mrd weliswaar
toteenrecordvan€1548mrd,maar
deinkomstenliepenterug.Hetbe-
drijfsresultaatdaaldemet3,7%,tot
€573mlntenopzichtevandezelfde
periode vorig jaar. De efficiëntie-
ratio—de kosten versus de baten
— steegmet 1,8 procentpunt, tot
63,7%. Tot de vermogensbeheer-
takbehorenPimcoenAllianzGlo-
bal Investors.

TopmanOliverBäte isbezigmet
een interne ombouwoperatie om
hetwereldwijdeproductaanbodte
vereenvoudigen.Daarnaastwordt
inhetnajaardenieuwedirectever-
zekeraarAllianzDirektgelanceerd.

Allianz is aanwezig inmeerdan
zeventig landen met meer dan
140.000medewerkers, voor ruim
88miljoen klanten. InNederland
bedient het bedrijf meer dan 1,3
miljoenklantenmetcircaduizend
medewerkers.

Verzekeraar Allianz
behoort tot de
winstgevendste
ondernemingen van
de Duitse beurs
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