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Alle cijfers conform IFRS Noten 2011 2010 2009 2008 (1) 2007

Financiële informatie  

(in miljoenen euro’s)

Opbrengsten uit verzekeringspremies 1.403,4 1.345,6 1.468,6 1.616,4 1.148,6

Inkomsten uit diensten en informatie 150,4 155,1 197,8 225,4 166,9

Totale omzet 1.553,8 1.500,7 1.666,4 1.841,8 1.315,5

Netto-investeringsresultaat A 31,1 22,7 68,3 47,8 79,7

Totale inkomsten 1.584,9 1.523,4 1.734,7 1.889,6 1.395,2

Resultaat over het jaar 129,8 124,9 (113,3) (193,4) 164,2

Balansinformatie  
(in miljoenen euro’s)

Eigen vermogen 1.130,1 1.035,2 905,0 1.005,5 854,0

Totale activa 3.580,1 3.275,0 3.379,5 4.010,8 2.840,3

Verzekeringscontracten 1.549,3 1.311,8 1.508,1 2.166,9 1.232,1

Aandeelhoudersinformatie

Rendement op eigen vermogen B 12,0% 12,9% -11,9% -16,8% 21,4%

Uitstaande gewone aandelen (aan het eind 
van het jaar, in miljoenen euro's) 79,1 79,1 79,1 79,1 56,6

Uitgekeerd dividend (in miljoenen euro's) 25,3 0,0 0,0 25,3 0,0

Technische percentages

Bruto schadequote 49,7% 38,6% 85,2% 98,3% 39,4%

Bruto kostenquote 35,2% 35,4% 36,6% 34,1% 38,4%

Bruto gecombineerde quote 84,9% 74,0% 121,8% 132,4% 77,8%

Netto schadequote 50,3% 44,6% 76,6% 96,9% 41,4%

Netto kostenquote 34,2% 39,3% 46,2% 32,3% 37,7%

Netto gecombineerde quote 84,5% 83,9% 122,9% 129,2% 79,1%

Personeel

Aantal werknemers, aan het eind van 
het jaar 3.304 3.318 3.627 4.106 3.604

Voltijdsequivalenten, aan het eind van 
het jaar 3.128 3.165 3.470 3.854 3.366

Voltijdsequivalenten, gemiddeld 3.159 3.318 3.662 3.851 3.335

Creditrating

Standard & Poor’s A-stabiel

(1) Omvat Crédito y Caución sinds januari 2008

Noten:

A. Bestaat uit het nettoresultaat uit investeringen en het aandeel in de winst van geassocieerde deelnemingen en joint ventures.

B. Onder rendement op eigen vermogen wordt verstaan het totale resultaat over het jaar gedeeld door het tijdgewogen gemiddelde 

eigen vermogen.

De afgelopen vijf jaar in cijfers
Atradius N.V.
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Hoofdpunten 2011

Atradius boekte in 2011 opnieuw sterke resultaten, 

ondanks de steeds moeilijkere economische omgeving.

■  De totale omzet steeg met 3,5% in 2011, 
waarmee er een einde kwam aan de 
neerwaartse trend sinds 2008.

■  De verbeterde kwaliteit van onze 
beleggingsportefeuille sinds 2010 heeft geleid 
tot een beter beleggingsresultaat in 2011.

■  Dankzij ons sterke risicomanagement zijn we 
erin geslaagd onze schadequote onder controle 
te houden in de verslechterende   risico-
omgeving, terwijl onze risicoacceptatie hoog 
bleef.

■  Onze voortdurende focus op kostenbeheersing 
heeft samen met de omzetstijging geleid tot 
een verdere verbetering van onze kostenratio.

■  Wij boekten een nettowinst van 129,8 miljoen 
euro in 2011.

■  Onze vermogenspositie is sterker geworden, 
grotendeels dankzij de gegenereerde winst.

We hebben onze nieuwe strategie ‘Roadmap to Success’ 

geïntroduceerd, met meer nadruk op klantenservice in 

een meer decentrale organisatie. Onze klanten hebben 

hier positief op gereageerd.

Wij zijn ervan overtuigd dat onze solide financiële 

positie en onze beproefde verzekerings- en 

risicomanagementbenadering onze klanten en Atradius 

zullen helpen om de onzekere economische tijden van 

2012 goed door te komen.

De oorsprong van Atradius gaat bijna een eeuw terug. 

In zijn huidige vorm is Atradius het resultaat van de 

rebranding van Gerling NCM in 2003 (Gerling NCM 

was al een wereldleider in kredietverzekering en 

creditmanagement) en meer recent de alliantie van 

Atradius met de Spaanse kredietverzekeraar Compañía 

Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución 

S.A.u. (‘Crédito y Caución’): een zet die de status van 

Atradius als mondiale speler heeft geconsolideerd en 

versterkt.
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Bedrijven over de hele wereld die een beroep doen op 

Atradius om hun handelsvorderingen te verzekeren, 

investeren in wezen in een essentiële bescherming 

van hun handelsactiviteiten. Het gaat daarbij niet 

alleen om hun overleving en toekomst, maar ook 

om het levensonderhoud en de toekomst van hun 

werknemers. Wij concentreren ons op het beschermen 

van de cashflow van onze klanten, het beperken van 

oninbare vorderingen en vooral het voorkomen dat 

onverwachte wanbetalingen de bedrijven van onze 

klanten verlammen. Atradius staat in de bedrijfswereld 

bekend als een betrouwbare partner. Dit betekent dat 

onze klanten dankzij onze creditmanagementproducten 

en -diensten vaak competitievere verkoopvoorwaarden 

kunnen bieden en betere kredietvoorwaarden krijgen, 

wat hen helpt om hun bedrijfsdoelstellingen te 

bereiken.

In 2011 namen onze ervaren professionals, die 

strategisch verspreid zijn over 45 landen, dagelijks 

ongeveer 20.000 kredietlimietbeslissingen. Zo helpen 

zij onze klanten om hun producten en diensten veilig 

aan bestaande en nieuwe afnemers in binnen- en 

buitenland te verkopen. De zekerheid die onze klanten 

dankzij onze kredietverzekerings- en incassodiensten 

krijgen, heeft velen van hen ertoe aangezet om 

nieuwe inkomstenkanalen te openen in volwassen 

en opkomende markten. Hoewel onze risicoanalisten 

hard werken om het betaalvermogen van afnemers 

nauwkeurig te beoordelen, is het altijd mogelijk dat 

een debiteur in gebreke zal blijven. In dat geval biedt 

Atradius ondersteuning door verzekeringsclaims 

te betalen en door het innen van achterstallige 

facturen na te streven. De afgelopen vier jaar heeft 

Atradius klanten  voor meer dan 4 miljard euro aan 

claims wegens achterstallige betalingen van hun 

debiteuren uitbetaald. Daarnaast verzekeren wij meer 

dan 400 miljard euro aan verkopen op krediet van 

onze klanten.

Onze visie voor de toekomst is het succes van onze 

klanten, en daarom meten wij ons succes voor een deel 

aan dat van onze klanten. Het verzekeren van hun 

toekomst met eersteklas producten en diensten is onze 

eerste doelstelling en de kern van onze missieverklaring. 

Onze missie is meer dan alleen maar een verklaring aan 

onze klanten. Ze dient om groei te stimuleren, in die zin 

dat wij:

■ onze klanten helpen hun creditmanagement te 

versterken en hun cashflow te stabi liseren;
■ de groei van onze klanten ondersteunen door accurate 

risicobeoordelingen te bieden;
■ achterstallige facturen innen;
■ nieuwe verkoopkanalen mogelijk maken in een aantal 

van de snelst groeiende markten ter wereld;
■ onze klanten in staat stellen competitievere 

verkoopvoorwaarden te bieden;
■ het hoogste niveau van klantenservice handhaven; en
■ voorkomen dat onverwachte wanbetalingen de 

bedrijven van onze klanten ruïneren.

Wij zijn van mening dat kredietverzekering werkt 

als een katalysator die de toekomst van bedrijven 

verzekert. Met de verdere globalisering van het 

bedrijfsleven zorgen onze kredietverzekeringen en 

wereldwijde incassodiensten ervoor dat onze klanten 

sterker staan om te profiteren van meer mogelijkheden. 

Het is onmogelijk om elk risico te elimineren, maar wij 

verbinden ons ertoe om het risico te beheersen en onze 

klanten in staat te stellen hun producten en diensten 

met een gerust hart op krediet te verkopen.

De toekomst verzekeren
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Kortom, wij ondersteunen hun zakelijk succes in elke 

fase.

Transparantie in alles wat we doen is het thema van 

ons Customer Service Charter. Dit charter, waarvan 

we een deel in 2012 zullen uitvoeren, nodigt onze 

klanten uit om onze serviceprestaties te volgen en 

te beoordelen. Feedback van de klant kan onze 

werknemers en processen voor uitdagingen plaatsen, 

wat ons helpt om onze service te verbeteren.

Een uitmuntende klantenservice
Klantenservice is altijd onze hoogste prioriteit 

geweest en een van de belangrijkste factoren 

waarmee we ons van onze concurrenten 

onderscheiden. Naar aanleiding van onze beoordeling 

van de behoeften van de klant, hebben we in 2011 

onze dienstverlening verbeterd door onze klanten een 

nog directere toegang te geven tot onze medewerkers 

die kredietlimietbeslissingen nemen.

Om onze meer decentrale servicebenadering te 

verbeteren, hebben we ons organisatiemodel en onze 

commerciële activiteiten dusdanig gewijzigd dat 

onze klanten de best mogelijke – en snellere – lokale 

service genieten.

Onze bedrijfsunit Global, die wereldwijd diensten 

levert in opdracht van onze grootste multinationale 

klanten, biedt nog steeds een onderscheidend 

dienstenpakket aan en zorgt daarbij voor een 

afgestemd aanbod in alle markten. Hetzelfde geldt 

voor onze bedrijfsunit Special Products.

Deze niet-aflatende sterke focus op uitmuntende 

klantenservice, versterkt door onze strategie 

‘Roadmap to Success’, heeft ertoe geleid dat onze 

klantretentie ver boven het marktgemiddelde ligt. De 

grotere regionale autonomie en verantwoordelijkheid 

heeft producten en diensten voortgebracht die 

direct op de lokale behoeften inspelen en al onze 

regionale activiteiten voldoen nog steeds aan de 

klantenservicestandaard die voor de hele Groep geldt 

en die altijd al een hoeksteen van Atradius is geweest.

In 2011 boekten we grote vooruitgang in 

belangrijke initiatieven ter verbetering van de 

klantenservice: er werd van start gegaan met 

Commercial Portfolio Analysis (waarbij klanten en 

brokers via ons online servicesysteem Serv@net 

managementinformatierapporten kunnen ontvangen); 

onze tool Atradius Buyer Rating (die polishouders 

een indicatie geeft van het risico dat verzekerde 

afnemers in de komende 12 maanden in gebreke 

Bedrijfsstrategie

Onze bedrijfsstrategie heeft twee doelstellingen: 

al onze klanten een ongeëvenaarde service bieden 

op een kostenefficiënte manier, en de omzet en 

winstgevendheid verhogen. Deze strategie is 

gestoeld op vier pijlers: uitmuntende klantenservice, 

geografische dekking, operationele efficiëntie en 

productinnovatie. Elk van deze pijlers wordt verderop 

nader beschreven.

Wij streven ernaar om de groei van de markt voor 

kredietverzekeringen te stimuleren en zodoende 

onze klanten, partners, investeerders en werknemers 

alle kansen te bieden om hun ambities waar te 

maken en deze onzekere economische tijden veilig 

door te komen. In wezen stellen wij hen in staat om 

elk negatief scenario – van een lichte economische 

terugval tot een zware recessie – het hoofd te bieden.

We hebben drie belangrijke pluspunten in huis 

om deze visie te realiseren: onze mensen, onze 

technologie en onze expertise op het gebied van 

risicomanagement. Wij kiezen onze mensen op 

een verstandige manier, laten hen werken in 

of dicht bij de landen waar onze klanten actief 

zijn, en investeren in hen zodat zij de kennis en 

ervaring hebben om onze klanten, brokers, banken, 

agenten en andere tussenpersonen een uitstekende 

service te bieden. Onze kredietverzekerings-, 

garantie- en incassodiensten worden in 45 

landen aangeboden en worden via geassocieerde 

deelnemingen of minderheidsdeelnemingen in vijf 

andere landen aangeboden. Sinds kort bieden we 

onze diensten lokaal aan in Indonesië, Maleisië, 

Vietnam en de Filippijnen via onze pan-Aziatische 

samenwerkingspartner Tokio Marine Asia Pte Ltd.

Essentieel om het vertrouwen van onze 

zakenpartners te verdienen en te behouden, is 

transparantie in alles wat we doen, niet in het minst 

in onze IT-systemen waarmee we onze processen 

over de hele wereld op één lijn kunnen brengen. Dit 

garandeert een hoge kwaliteit van de dienstverlening 

en biedt onze klanten die in meer dan één land actief 

zijn totaal consistente oplossingen. Onze volledig 

geïntegreerde risicomanagementexpertise binnen de 

Groep is een van onze grootste meerwaardes, omdat 

ze ons in staat stelt onze klanten over  hun hele 

verkoopcyclus een service van onschatbare waarde 

te bieden: het beoordelen van de kredietwaardigheid 

van hun afnemers, het waarschuwen voor eventuele 

veranderingen in de situatie van hun afnemers, het 

beschermen van hun verkoop op krediet en, indien 

nodig, het inschakelen van onze incassodienst. 

Bedrijfsstrategie en productaanbod



zullen blijven) werd uitgebreid en de tool Atradius 

Account Management (het laatste onderdeel van 

onze CRM-suite, die relatiebeheer centraal stelt in al 

onze commerciële processen) ging live. Ook Crédito 

y Caución heeft een aantal soortgelijke initiatieven 

geïntroduceerd.

In 2012 is ons doel om voort te bouwen op deze 

verbeteringen om zo de ervaring van onze klanten 

met Atradius verder te verbeteren.

Geografische strategie
De geografische strategie van Atradius is klantgericht: 

wij willen aanwezig zijn waar onze klanten actief zijn. 

In de praktijk betekent dit dat we onze bestaande 

lokale capaciteiten versterken en dat we activiteiten 

opstarten in regio’s die voor onze klanten belangrijk 

zijn en waar we nog niet aanwezig zijn. Een belangrijk 

aspect hiervan is het vergroten van de lokale 

aanwezigheid van onze kredietanalisten waarmee we 

kunnen garanderen dat kredietlimietbeslissingen met 

lokale kennis zijn onderbouwd. De uitbreiding naar 

regio’s en markten waar we nog niet aanwezig zijn, 

verloopt direct of via partnerships met plaatselijke 

verzekeringsmaatschappijen.

Daardoor zijn we wereldwijd aanwezig in 45 landen, 

vanwaaruit we met onze kredietverzekeringsdiensten, 

herverzekeringsdiensten, garantiediensten en 

incassodiensten onze klanten wereldwijd beschermen 

tegen kredietrisico’s. Met dit netwerk kunnen we 

producten en diensten verlenen aan alle soorten 

bedrijven, gaande van het midden- en kleinbedrijf  tot 

grote multinationals. Voor deze laatste is Atradius de 

onbetwiste leider in de kredietverzekeringsmarkt.

Onze klantenportefeuille is goed gediversifieerd in 

termen van regio’s, sectoren en bedrijfsgrootte. We 

waren al marktleider in de dienstverlening aan grote 

bedrijven en multinationals en daarom hebben we in 

2011 vooral geprobeerd om ons marktaandeel in het 

MKB-segment en in het middensegment van de markt 

te vergroten in de belangrijkste landen, met behoud 

van onze focus op opkomende markten.

Kleine en middelgrote ondernemingen vormen van 

oudsher de kern van het klantenbestand van Crédito 

y Caución in Spanje. In andere markten waar Atradius 

actief is (Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, 

Frankrijk en België) hebben we in 2011 stappen 

gezet om innovatieve producten voor het midden- en 

kleinbedrijf te introduceren. Modula First bijvoorbeeld 

is een omzetpolis voor de kleinste bedrijven uit het 

MKB, doorgaans bedrijven met een omzet van minder 

dan 5 miljoen euro.

In 2011 begaf Atradius zich voor het eerst op een 

aantal groeimarkten in Azië, zodat wij nu polissen 

kunnen uitgeven in Indonesië, Maleisië, Vietnam 

en de Filippijnen. Deze landen komen bovenop onze 

bestaande groeimarkten Hongkong, Singapore, China, 

Japan, India, Thailand en Taiwan, die rechtstreeks of 

via een partner worden bediend.

Operationele efficiëntie
Wij trachten onze productiviteit en efficiëntie 

voortdurend te verhogen en bevinden ons in een 

goede positie om de vruchten te plukken van 

onze aanzienlijke investeringen in integratie en 

infrastructuur.

Wat claims betreft, is de interface tussen 

Kredietverzekering en Incasso verbeterd, wat 

resulteert in een betere communicatie over de 

voortgang van incassozaken die voortvloeien uit 

ontvangen claims. Dit heeft geleid tot een efficiëntere 

communicatie tussen de twee activiteiten en biedt 

echte voordelen voor onze klanten.

Samenvatting jaarverslag 2011 Atradius N.V.
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Bovendien kunnen wij nu reeds bij het begin van 

het schadebehandelingsproces meer duidelijkheid 

geven over de mate waarin we zullen bijdragen aan de 

invorderingskosten.

De decentralisatie heeft verdere productiviteits-

verbeteringen opgeleverd, waarbij onze regionale 

vestigingen nu resources kunnen overbrengen van 

back office naar front office om hun groeiambities te 

ondersteunen. Dankzij ons businessmodel kunnen we 

nu onze groepsbrede en kostenefficiënte kernprocessen 

combineren met de flexibiliteit om ons aanbod af te 

stemmen op de lokale vraag, waardoor we efficiënter 

kunnen inspelen op kansen in de markt.

Naarmate het proces van decentralisatie 

vordert, hebben we ook onze transparantie en 

de beschikbaarheid van managementinformatie 

daadwerkelijk verbeterd. Hierdoor kunnen we 

meteen potentiële efficiëntieverbeteringen en 

synergievoordelen tussen de regio’s identificeren, 

de uitwisseling van ‘best practices’ bevorderen en 

centrale initiatieven met betrekking tot operationele 

uitmuntendheid stimuleren.

Producten en diensten – kredietverzekering

Geen twee bedrijven zijn precies gelijk. Dit wordt 

weerspiegeld in onze productstrategie: onderscheid 

maken in onze producten en diensten op basis van 

verschillende behoeften van de klant. Daarom bieden 

we onze producten op maat aan, zodat we onze klanten 

de juiste risicomanagementoplossingen kunnen bieden 

voor hun volledige verkoopcyclus.

Lokale en mondiale 
kredietverzekeringsproducten
Ons belangrijkste product is de 

omzetkredietverzekering. In lijn met onze 

klantsegmentatiestrategie bieden wij verschillende 

kredietverzekeringsproducten aan die inspelen op de 

specifieke behoeften van bedrijven uit het MKB, grote 

bedrijven en multinationals.

Voor het MKB en grote bedrijven die vanuit één 

land actief zijn, bieden wij Atradius Modula aan: een 

flexibele kredietverzekeringspolis die bescherming 

biedt tegen wanbetaling en waarvan de voorwaarden 

flexibel kunnen worden bepaald. Wie meer omvattende 

oplossingen wenst, kan Atradius Modula gemakkelijk 

combineren met andere producten van Atradius, zoals 

onze incassodiensten.

Ter aanvulling van onze bestaande MKB-polis, hebben 

we in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk en 

België Modula First uitgerold of uitgetest: een product 

dat ontworpen is voor bedrijven met een omzet van 

maximaal 5 miljoen euro. Zijn eenvoud en geringe 

administratie maken dit product interessant voor 

kleinere organisaties die mogelijk geen werknemers 

hebben die zich alleen maar met creditmanagement 

bezighouden. Modula First is ook ideaal voor onze 

distributiepartners dankzij zijn vereenvoudigde 

voorwaarden.

Begin 2012 zal Atradius ook in Nederland met een 

innovatief kredietverzekeringsproduct komen dat 

specifiek ontwikkeld is voor MKB-bedrijven op de 

Nederlandse markt.

In Spanje, Portugal en Brazilië bieden we via Crédito 

y Caución een reeks producten aan die zijn afgestemd 

op de behoeften van kleine, middelgrote en grote 

bedrijven. Deze producten bieden bescherming voor 

zowel binnenlandse als exportactiviteiten, waarbij 

alle soorten polissen kunnen worden afgestemd op de 

behoeften van elke klant.

Mondiale waardepropositie
Atradius biedt multinationals een geavanceerde, 

pasklare creditmanagementoplossing aan: onze 

Global-polis. Klanten met een Global-polis kunnen 

kiezen tussen een kredietverzekeringspolis met 

standaardvoorwaarden die gelden voor zowel de 

moedermaatschappij als alle dochterondernemingen, 

individuele polissen die afgestemd zijn op 

uiteenlopende prestatieniveaus en landspecifieke 

omstandigheden, of een combinatie van beide. Onze 

toegewijde Global-accountteams, gevestigd in 

hetzelfde land als het hoofdkantoor van de klant en 

zijn verzekerde dochterondernemingen, bieden een 

uitgebreide en consistente grensoverschrijdende 

klantenservice. Een speciaal aan de klant 

toegewezen kredietanalist zorgt voor een uniform 

en hoogkwalitatief beslissingsproces voor de gehele 

multinationale organisatie en haar afnemers.

Speciale producten
Een traditionele omzetpolis is niet altijd de juiste 

oplossing voor elke klant. Daarom bieden wij 

via onze Special Products-service praktische 

maatwerkoplossingen die bij grote en complexe 

transacties bescherming bieden tegen kredietrisico’s. 

Deze oplossingen variëren van een betere 

kredietbescherming voor individuele contracten of 

afnemers en bescherming tegen onredelijke opvraging 

van borgstellingen tot pre-exportfinanciering of een 

combinatie hiervan.  

Bedrijfsstrategie en productaanbod



Productaanbod – overige 
verzekeringsproducten

Herverzekering
Wij bieden herverzekeringsbescherming voor de 

kredietverzekerings- en borgstellingsactiviteit van 

primaire verzekeraars die in vele markten over de 

hele wereld actief zijn. De herverzekeringsactiviteiten 

worden uitgevoerd door een toegewijd team van 

risicobeoordelaars bij Atradius Reinsurance Ltd.

(Middel)lange exportkredietverzekeringen 
namens de Nederlandse staat
Atradius Dutch State Business N.V. (Atradius 

DSB) biedt kredietverzekering en garanties aan 

Nederlandse bedrijven en aan de banken die hun 

transacties financieren. Het doet dit namens en 

voor rekening van de Nederlandse staat. Atradius 

DSB biedt verzekeringen tegen risico’s die verband 

houden met infrastructuurprojecten en de export van 

kapitaalgoederen, vaak met een krediet op middellange 

of lange termijn, en voor niet in de particuliere markt 

verzekerbare diensten aan afnemers in het buitenland. 

Daarnaast verzekert Atradius DSB ook politieke 

risico’s die verband houden met investeringen in het 

buitenland. 

Productaanbod –  
niet-verzekeringsproducten

Incassodiensten
Wij hebben een sterke reputatie opgebouwd als 

specialist op het gebied van zakelijk incasso. Hierbij 

laten wij de kracht van onze corebusiness, namelijk 

kredietverzekeringen, en ons geïntegreerde 

internationale netwerk en onze online systemen 

optimaal samenwerken. Atradius Collections behandelt 

internationale en nationale incassozaken (zowel 

kleine als grote volumes), biedt één aanspreekpunt 

en garandeert incasso-expertise wereldwijd via 

kantoren in 17 landen en een wereldwijd netwerk van 

incassospecialisten, juristen en curatoren. Deze service 

is beschikbaar voor zowel verzekerde als onverzekerde 

klanten.

Ratinginstrumenten
Onze tool Atradius Buyer Rating, waarmee klanten 

de kwaliteit van hun afnemers (debiteuren) kunnen 

beoordelen en hun kredietrisico kunnen monitoren, 

is verbeterd en is nu beschikbaar in meer dan 100 

landen. Een klant die deze tool toevoegt aan zijn 

kredietverzekeringspolis, kan via onze online service 

Serv@Net toegang krijgen tot ratings van afnemers in 

zijn verzekerde portefeuille.

Via de groepsmaatschappij Iberinform biedt Atradius 

ook een uitgebreide en geavanceerde online dienst 

voor kredietinformatie over Spaanse afnemers, 

inclusief ratings van afnemers, onderzoeksrapporten, 

financiële en publieke informatie.

Samenvatting jaarverslag 2011 Atradius N.V.
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Onze ecologische voetafdruk verkleinen

Hoewel onze activiteiten van die aard zijn dat we veel 

moeten reizen, hebben we belangrijke stappen gezet 

om onze ecologische voetafdruk te beperken. We 

doen dat onder meer door minder vluchten te boeken 

en door in verschillende regio’s waarin we actief zijn 

maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot van ons 

wagenpark te verminderen.

Ten dienste van onze lokale gemeenschappen

Wij moedigen al onze mensen actief aan om nieuwe 

initiatieven te ontwikkelen die onze reputatie op het 

gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid 

versterken. Veel van onze werknemers zetten zich 

hiervoor met volle overtuiging in, bijvoorbeeld 

met het organiseren van dagen om naar het werk 

te fietsen, oude mobiele telefoons aan een goed 

doel te schenken, hybride bedrijfswagens te kiezen, 

speelgoed in te zamelen voor kansarme kinderen of 

goede doelen te sponsoren.

Wij waarderen al onze werknemers en 
erkennen hun rechten

Onze gedragscode stelt dat elke werknemer en 

potentiële werknemer gelijk zal worden behandeld, 

ongeacht nationaliteit, ras, religie, leeftijd, geslacht, 

seksuele geaardheid, geloof en handicap.

Wij zijn ons er terdege van bewust hoe belangrijk 

het is om oprecht verantwoord te ondernemen, niet 

alleen vanuit ethisch oogpunt, maar ook vanwege 

de zakelijke voordelen die dit oplevert in termen van 

kostenbesparingen, een betere klantenservice door de 

grotere betrokkenheid van werknemers, merkwaarde 

en uiteindelijk een grotere winstgevendheid.

 

Onze verbintenis om verantwoord te ondernemen 

en om de beginselen van het Global Compact-

initiatief van de Verenigde Naties op het gebied 

van mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en 

corruptiebestrijding te respecteren, blijft een centrale 

pijler van onze activiteiten. Ons bedrijf heeft hier op 

vele manieren de vruchten van geplukt.

Energie, milieu en financiële besparingen

Door het herontwerpen van ons IT Data Centre – 

dat voor ons van cruciaal belang is om wereldwijd 

efficiënt te kunnen werken – en het vervangen 

van bestaande apparatuur (zoals laptops) door 

energiezuinigere modellen, hebben we onze 

diensten geüpgraded en ons energieverbruik met 

20% verminderd. Bij het aanvragen van offertes 

voor nieuwe IT-apparatuur, vragen we potentiële 

leveranciers om samen met hun offerte een 

bewijs van hun eigen normen inzake verantwoord 

ondernemen te leveren. Deze praktijk maakt deel uit 

van het milieubeleid van de Groep.

Blijvende inzet voor verantwoord ondernemen

Onze visie voor verantwoord ondernemen: 
Wij zijn een verantwoordelijk, 
internationaal opererend bedrijf dat 
wereldwijd creditmanagementoplossingen 
aanbiedt. Als zodanig trachten wij in ons 
streven naar winst de ethische, milieu- 
en sociale risico’s van de manier waarop 
wij zaken doen te beheersen. Onze 
visie is om ervoor te zorgen dat onze 
beslissingen en acties onze werknemers, 
onze klanten, onze aandeelhouders en de 
gemeenschappen waarin wij actief zijn 
ten goede komen – en dat die beslissingen 
worden bedwongen door begrip voor de 
impact ervan op het milieu.



Geconsolideerde jaarrekening
Geconsolideerde balans

Activa 31.12.2011 31.12.2010

Immateriële vaste activa 160.703 163.947

Materiële vaste activa 131.840 133.406

Vastgoedbeleggingen 13.338 14.074

Beleggingen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures 30.750 29.821

Financiële beleggingen 1.534.429 1.330.671

Herverzekeringscontracten 691.975 606.634

Uitgestelde belastingvoordelen 134.872 127.734

Over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare belastingen 38.289 39.663

Vorderingen 203.530 216.019

Vorderingen op verzekerings- en herverzekeringsactiviteiten 172.324 173.815

Overige vorderingen 31.206 42.204

Overige activa 369.373 335.010

Uitgestelde overnamekosten 63.664 59.847

Diverse activa en overlopende posten 305.709 275.163

Geldmiddelen en kasequivalenten 270.968 278.007

Totaal 3.580.067 3.274.986

Eigen vermogen

Kapitaal en reserves toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap 1.130.151 1.035.229

Minderheidsbelang (26) (16)

Totaal 1.130.125 1.035.213

Passiva

Achtergestelde lening 118.085 117.367

Verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen 82.040 89.917

Verzekeringscontracten 1.549.285 1.311.846

Voorzieningen 7.102 24.293

Uitgestelde belastingverplichtingen 136.668 119.552

Verplichtingen uit hoofde van over de verslagperiode verschuldigde en 
verrekenbare belastingen 23.977 20.717

Schulden 171.086 222.233

Schulden aan verzekerings- en herverzekeringsactiviteiten 137.933 188.695

Handelsschulden en overige schulden 33.153 33.538

Overige verplichtingen 360.250 333.441

Leningen 1.449 407

Totaal 2.449.942 2.239.773

Totaal van eigen vermogen en verplichtingen 3.580.067 3.274.986

Alle bedragen in duizenden euro’s, 

tenzij anders vermeld

Resultaten 2011

Samenvatting jaarverslag 2011 Atradius N.V.
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Alle bedragen in duizenden euro’s, 

tenzij anders vermeldGeconsolideerde resultatenrekening

2011 2010

Opbrengsten uit verzekeringspremies 1.403.359 1.345.615

Uitgaande herverzekeringspremies (635.775) (619.544)

Verdiende premies eigen rekening 767.584 726.071

Baten uit diensten en overige baten 150.460 155.105

Aandeel in de winst van geassocieerde deelnemingen en joint ventures 8.710 10.203

Nettoresultaat uit investeringen 22.394 12.485

Totale inkomsten na herverzekering 949.148 903.864

Schaden eigen rekening (744.834) (554.965)

Schaden eigen rekening aandeel herverzekeraars 311.575 189.249

Nettoschade (433.259) (365.716)

Bedrijfskosten (351.078) (382.746)

Totale kosten na herverzekering (784.337) (748.462)

Operationeel resultaat voor financiële lasten 164.811 155.402

Financieringsbaten en -lasten (4.719) (2.659)

Resultaat over het jaar voor belastingen 160.092 152.743

Lasten uit hoofde van winstbelastingen (30.256) (27.795)

Resultaat over het jaar 129.836 124.948

Toe te rekenen aan:

Aandeelhouders van de vennootschap 129.847 124.966

Minderheidsbelang (11) (18)

129.836 124.948

Winst per aandeel voor (verlies)/winst toe te rekenen  
aan de aandeelhouders van de vennootschap tijdens het jaar 

(uitgedrukt in euro per aandeel):

- Gewoon 1,64 1,58

- Verwaterd 1,64 1,58

Deze samenvatting is afgeleid van, en moet worden gelezen samen met, het jaarverslag van Atradius N.V. van 
2011. Het jaarverslag van 2011 is beschikbaar op www.atradius.nl



Atradius N.V. 
David Ricardostraat 1, 1066 JS  Amsterdam

Postbus 8982, 1006 JD  Amsterdam
Nederland

Telefoon: +31 20 553 9111
Fax: +31 20 553 2811

E-mail: info@atradius.com
Internet: www.atradius.nl

Europa
België Namen, Antwerpen
Denemarken Kopenhagen, Århus
Duitsland Keulen, Berlijn, Bielefeld, Bremen, 

Dortmund, Frankfurt, Freiburg, 
Hamburg, Hannover, Kassel, 
München, Neurenberg, Stuttgart

Finland Helsinki
Frankrijk Parijs, Aix en Provence, Bordeaux, 

Compiègne, Lille, Lyon, Nancy, 
Orléans, Rennes, Straatsburg, 
Toulouse

Griekenland Athene
Hongarije Boedapest
IJsland Reykjavik (**)
Ierland Dublin
Italië Rome, Milaan
Luxemburg Luxemburg
Nederland Amsterdam, Ommen
Noorwegen Oslo
Oostenrijk Wenen
Polen Warschau, Krakau, Poznan, Wroclaw
Portugal Lissabon, Porto
Rusland Moskou
Slowakije Bratislava
Spanje Madrid, Alcalá de Henares, Alicante, 

Barcelona, Bilbao, Castellón, A 
Coruña, Getafe, Girona, Granollers, 
Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, 
Murcia, Oviedo, Pamplona, Sevilla, 
Tarragona, Terrassa, Valencia, 
Valladolid, Zaragoza

Tsjechië Praag
Turkije Istanbul
Verenigd Koninkrijk Cardiff, Belfast, Birmingham, 

Glasgow, Leeds, Londen, Manchester
Zweden Stockholm
Zwitserland Zürich, Lausanne, Lugano

Midden-Oosten
Israël Tel Aviv (*)
Libanon Beiroet (*)
Verenigde 
Arabische Emiraten Dubai (**)

Azië
China Shanghai
Filippijnen Manila (**)
Hongkong Hongkong
India Mumbai
Indonesië Jakarta (**)
Japan Tokio
Maleisië Kuala Lumpur (**)
Singapore Singapore
Taiwan Taipei (**)
Thailand Bangkok (**)
Vietnam Hanoi (**)

Afrika
Kenia Nairobi (*)
Saoedi-Arabië Dubai (**)
Tunesië Tunis (*)
Zuid-Afrika Johannesburg (**)

Noord- en Zuid-Amerika
Argentinië Buenos Aires (**)
Brazilië São Paulo
Canada Almonte (Ontario), Mississauga 

(Ontario), Duncan (British Columbia)
Chili Santiago de Chile (*)
Mexico Mexico-Stad, Guadalajara, 

Monterrey
Verenigde Staten Hunt Valley (Maryland), Chicago 

(Illinois), Los Angeles (Californië), 
New York (New York)

Oceanië
Australië Sydney, Brisbane, Melbourne
Nieuw-Zeeland Auckland

(*) Geassocieerde deelneming of minderheidsdeelneming
(**) Samenwerkingsovereenkomst met lokale partner

Onze vestigingen wereldwijd

Volg Atradius op social media

http://twitter.com/atradiusnl
http://www.linkedin.com/company/atradius
http://www.linkedin.com/company/atradius



