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Dit is Atradius  
Het is onze missie om de 
groei van onze klanten te 
ondersteunen door hun 
credit- en cashmanagement 
te versterken.

Daartoe bieden we een groot aantal 
producten voor creditmanagement aan, 
zoals kredietverzekering, herverzekering, 
garantiediensten en incassodiensten.

De expertise van onze mensen en onze 
schat aan voortdurend bijgewerkte 
informatie over meer dan 100 miljoen 
bedrijven over de hele wereld vormen de 
kern van onze activiteiten. Vanuit onze 160 
kantoren verspreid over de hele wereld 
helpen wij met onze diensten klanten in 
45 landen. Onze totale omzet bedraagt 
EUR 1.601,6 miljoen en ons aandeel in de 
wereldwijde kredietverzekeringsmarkt ligt 
rond de 31%.

Onze prestaties in 
2012 in een oogopslag  

Hoofdpunten
Atradius blijft financieel sterk, ondanks 
de aanhoudend moeilijke economische 
omgeving.  

 De totale omzet steeg met 3%.    

  Een stabiel beleggingsresultaat samen 
met de verbeterde kwaliteit van onze 
beleggingsportefeuille.  

  Effectief risicomanagement hield onze 
schadequote onder controle in een 
verslechterende risico-omgeving, terwijl 
onze risicoacceptatie hoog bleef.  

  De omzetstijging heeft samen met  
een continue focus op kostenbeheersing 
geleid tot een verbetering van onze 
kostenratio.  

  We behaalden een jaarresultaat van 
EUR 117 miljoen.

  Onze vermogenspositie is versterkt 
met 5,9%, voornamelijk dankzij de 
gegenereerde winst.

Samen met u… thuis in uw branche  
Het thema van ons jaarverslag is “Samen met u... thuis in uw 
branche”. Dit vat bondig de drijvende kracht van onze doorlopende 
missie samen: de expertise van onze klanten, en natuurlijk die van 
al onze stakeholders, aanvullen met onze eigen expertise, op een 
manier die hen helpt om hun zakelijke doelstellingen te bereiken.  

In feite hopen we dat we, door creditmanagement-
ondersteuning van wereldklasse te verstrekken, 
onze zakenpartners kunnen helpen om hun eigen 
ambities te overschrijden.

Hoe we dit doen? Veel bedrijven beweren wel  
dat ze zich onderscheiden door hun niveau 
van dienstverlening. Maar voor Atradius is dat 
eenvoudigweg niet genoeg. Uitstekende service 
zoals wij die verlenen, moet gepaard gaan met 
producten die voldoen aan de zakelijke behoeften 
van onze klanten en de juiste proactieve oplossing 
bieden voor de problemen waarmee zij worden 
geconfronteerd. Onze modulaire benadering van 
kredietverzekering is slechts één manier waarop 
we die juiste oplossing bieden. Dat kan een 
eenvoudig maar effectief antwoord zijn voor een 
opstartend bedrijf, meer geavanceerde producten 
voor gevestigde bedrijven, of allesomvattende 
oplossingen om te voldoen aan de complexe 
eisen van multinationals. En aangezien ons 
brede scala aan producten ook herverzekering, 
garantiediensten, oplossingen voor specifieke 
complexe transacties en onze wereldwijde 
incassoactiviteiten omvat, bouwen wij sterke, 
duurzame partnerschappen op met onze klanten, 
om in dienst van hun wereld te staan door hen  
te helpen hun creditmanagement te versterken, 
hun cashflow te beschermen en hun winst te  
doen groeien.

Ons jaarverslag gaat nader in op de factoren 
die ons niet alleen tot een leverancier, maar tot 
een echte zakenpartner maken: met name onze 
strategische aanwezigheid in veel landen over de 
hele wereld, onze uitgebreide kennis van markten 
en bedrijven en, bovenal, de expertise van onze 
mensen in elk van hun specialismen.

Want het zijn onze mensen die de ambities en 
doelstellingen van onze klanten begrijpen en met 
hen samenwerken om de winnende combinatie 
van uitstekende producten en diensten te leveren.

Uitstekende service moet 
gepaard gaan met producten 
die voldoen aan de zakelijke 
behoeften van onze klanten 

“

“

32



Bedrijfsstrategie  
Heel eenvoudig gesteld is het ons doel marktleider te zijn in 
risicomanagement met betrekking tot handelskrediet en de groei van 
onze klanten te ondersteunen door hun credit- en cashmanagement te 
versterken. Dat betekent dat wij hen helpen om de winstgevendheid 
van hun bedrijf te vergroten door op een veilige manier zaken te doen.

Het hart van ons bedrijf wordt gevormd door 
onze zeer bekwame en professionele mensen, die 
hard werken om onze ambitie van uitmuntende 
klantenservice te realiseren. Ook de zakenpartners 
die onze producten verkopen spelen een 
belangrijke rol in ons succes: wij bouwen aan 
langdurige relaties die bevordelijk zijn voor het 
succes van de kredietverzekeringsindustrie. 

Wij verwachten dat de wereldwijde economische 
groei in 2013 onder druk zal komen te staan 
en dat de volwassen markten zullen worden 
geconfronteerd met lagere groeivooruitzichten 
dan de ‘nieuwe wereld’ economieën. Terwijl wij 
onze klanten in deze volwassen markten blijven 
ondersteunen, zullen onze strategische plannen 
voor de langere termijn ook gebruik maken van 
de groeimogelijkheden in de opkomende markten 
die het voortouw nemen in het verschuivende 
wereldwijde handelslandschap.

Onze strategie wordt gedreven door ons streven 
naar een uitmuntende klantenservice en een geest 
van ondernemerschap:  

  onze onderneming laten groeien door onze 
ondersteuning aan klanten uit te breiden;

  onze klantenservice blijven ontwikkelen met 
behulp van onze mensen en processen;

  ervoor zorgen dat ons IT-platform het meest 
geïntegreerde in de sector blijft;

  een cultuur van ondernemerschap en 
verantwoordelijkheid bevorderen, en

  een ‘voorkeurswerkgever’ zijn.

Ons succes wordt gemeten door dat van onze 
klanten. Wij richten onze inspanningen dan ook 
op het maximaliseren van de dekking die wij 
kunnen bieden, zodat onze klanten zich oprecht 
gesteund voelen, en op het uitbreiden van ons 
wereldwijde bereik om klanten te ondersteunen 
in de landen waar ze zaken doen. Expertise 
inzake risicomanagement is daarvoor cruciaal: ons 
uitgebreide netwerk van ervaren verzekeraars, 
ondersteund door geavanceerde technologie, 

maakt onze risicobeoordeling ongeëvenaard in de 
kredietverzekeringssector.

Bovendien legt onze organisatiestructuur 
de kracht om een bedrijf te laten groeien in 
handen van onze lokale teams, want zij vertalen 
klantbehoeften naar innovatieve oplossingen.

Om een ‘voorkeurswerkgever’ te zijn is er meer 
nodig dan secundaire arbeidsvoorwaarden 
en werkzekerheid. Een organisatie moet 
ook inspirerend en innovatief zijn. Hoewel 
de werknemerstevredenheid bij Atradius 
al hoog is, proberen we die nog verder te 
verbeteren door onze mensen opleidings- en 
ontwikkelingsmogelijkheden te bieden, door 
inspirerende leiders te ontwikkelen, en door 
ervoor te zorgen dat we het beste talent 
aantrekken en behouden.

Naast onze kernactiviteiten als kredietverzekeraar 
bieden we een scala van diensten aan om 
het creditmanagement van onze klanten te 
verbeteren. Onze incassoservice is daadwerkelijk 
internationaal. Onze Special Products unit levert 
gespecialiseerde en maatwerkoplossingen die 
bescherming bieden tegen kredietrisico’s. Wij 
bieden herverzekeringsoplossingen aan voor de 
krediet- en borgstellingssector. En Atradius Dutch 
State Business schrijft kredietverzekeringspolissen 
uit en geeft garanties aan Nederlandse bedrijven 
namens en voor rekening van de Nederlandse 
staat.

Onze mensen, expertise en technologie zorgen 
ervoor dat we onze strategische doelstellingen 
bereiken.

Een uitmuntende klantenservice

Uitmuntende klantenservice drijft onze strategie 
op elk niveau, omdat we streven naar het leveren 
van een unieke klantervaring door te anticiperen 
op de behoeften van onze klanten en die te 
overtreffen. Onze Customer Service Monitor, 
die in 2012 werd geactualiseerd, zorgt ervoor 
dat klanten zich volledig bewust zijn van de 
service die zij van ons kunnen verwachten - en 
stelt hen in staat om te controleren hoe goed 
we die dienstverlening realiseren. Ook hebben 
we onze managementinformatierapporten over 
debiteurenrisico’s en blootstelling, vorderingen 
en incasso’s verbeterd, en hebben we nieuwe 
functies toegevoegd om de gebruikerservaring  
te verbeteren.

Online kunnen onze klanten en brokers al hun 
financiële transacties met ons bekijken, beheren 
en consolideren - met inbegrip van de functie 
’vroege kostenbeoordeling’, die een indicatie geeft 
van de vermoedelijke kosten met betrekking tot 
het innen van schulden. Dit alles zorgt voor extra 
transparantie en efficiëntie voor klanten bij het 
beheren van hun vorderingen.

Onze vele publicaties, seminars, congressen en 
webinars over handelsgerelateerde onderwerpen 

zijn bedoeld om klanten en brokers op de  
hoogte te houden van de economische en  
risico-ontwikkelingen en de mogelijkheden voor 
veilige handel.

Geografische strategie

Atradius is aanwezig in 45 landen, van waaruit 
we onze creditmanagementdiensten kunnen 
aanbieden aan een groot aantal bedrijven, van 
kleine en middelgrote ondernemingen tot grote 
multinationals.

In een snel veranderende wereld is het echter 
zaak vooruit te kijken om mogelijkheden voor de 
toekomst te identificeren. Dat betekent niet alleen 
het handhaven van en voortbouwen op onze 
waardepropositie in gevestigde markten, maar 
ook focussen op de markten die aan economische 
kracht en belang winnen. De wereldhandel 
verandert, en de opkomende landen van Azië, 
Latijns-Amerika en het Midden-Oosten zullen in de 
komende jaren de wereldwijde groei gaan leiden. 
Met het oog hierop is de uitbreiding van onze 
activiteiten in deze opkomende markten cruciaal 
voor de groeivooruitzichten op lange termijn van 
onze klanten - en dus ook van Atradius. 

Ons succes wordt gemeten 
door dat van onze klanten
“ “
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2012 – EEN JAAR IN BEELD

ATRADIuS 
STIJGT 12 
PLAATSEN
op de Transparan-
tiebenchmark 
van de 
Nederlandse 
Overheid

Financiële rating Atradius

A van A.M. Best 

A3 van Moody’s

De inkomsten van Atradius 
Collections stijgen tot  

¤43,3mln.

Omzet Azië stijgt met 

+28%

➜ ➜➜ ➜ DECAVI  
Innovatie- 
trofee
toegekend aan  
het ICP-product van 
Atradius (aangeboden in  
België en Luxemburg)

¤156,2mln.
winst voor belastingen

Personeel van  
Atradius VS
reageert snel op

orkaan 
Sandy

Atradius  
uitgeroepen tot

beste krediet-
verzekeraar - 
Europa
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Productaanbod 
Onze producten en diensten zijn nooit relevanter geweest dan nu, 
omdat de noodzaak om veilig zaken te doen hoog op de agenda van 
elke onderneming staat. We geven onze klanten kredietbescherming 
en onschatbare inzichten in de handelsrisico’s en mogelijkheden 
waarmee ze worden geconfronteerd.

Enthousiasme en verbeeldingskracht – 
de sleutel tot echt verantwoord ondernemen 
Hoewel Atradius een betrokken ondertekenaar is van het Global 
Compact-initiatief van de Verenigde Naties inzake verantwoord 
ondernemen (VO), zijn we nooit 100% tevreden over onze 
prestaties. Daarom zijn we voortdurend op zoek naar manieren 
om onze VO-vooruitgang in al zijn vormen te verbeteren: in ons 
energieverbruik en het gebruik van andere eindige - en waardevolle 
- hulpbronnen, onze ecologische voetafdruk, en onze activiteiten in 
de gemeenschappen waarin we deelnemen.

Onze producten zijn zo ontworpen dat ze flexibel 
zijn, waardoor we de dekking kunnen afstemmen 
op de unieke behoeften van elke klant en de 
manier waarop zij zaken doen weerspiegelen. Zo is 
onze omzetkredietverzekering ontworpen in een 
modulair formaat dat kan worden aangepast naar 
de behoeften van het midden- en kleinbedrijf, 
middelgrote en grote ondernemingen die zich 
bezighouden zowel met binnenlandse handel als 
exportactiviteiten. Onze kredietverzekering kan 
ook eenvoudig worden gecombineerd met andere 
Atradius-producten, zoals onze incassodiensten, 
om een complete creditmanagementoplossing tot 
stand te brengen.    

Onze mondiale propositie

Voor multinationals bieden wij een op maat 
gesneden creditmanagementoplossing aan in de 
vorm van onze Global Polis: algemeen erkend als 
de ‘beste in zijn soort’. Klanten kunnen kiezen 
tussen een individuele polis met voorwaarden die 
gelden voor zowel de moedermaatschappij als alle 
dochterondernemingen, stand-alone polissen die 
afgestemd zijn op landspecifieke omstandigheden, 
of een combinatie van beide.

Speciale producten  

Een traditionele omzetpolis is niet altijd de 
juiste oplossing voor elke klant. Daarom bieden 
wij via onze Special Products unit een reeks 
praktische maatwerkoplossingen die bij grote en 
complexe transacties bescherming biedt tegen 
kredietrisico’s. Deze oplossingen variëren  van 
een betere kredietbescherming voor individuele 
contracten of afnemers tot pre-exportfinanciering.

(Middel)lange 
exportkredietverzekeringen namens 
de Nederlandse staat

Atradius Dutch State Business biedt in naam 
en voor rekening van de Nederlandse staat 
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 Dutch State Business ook politieke 
risico’s die verband houden met investeringen in 
het buitenland.

Buyer rating

Met onze Buyer Rating tool kunnen klanten 
de kwaliteit van hun afnemers beoordelen en 
hun kredietrisico monitoren. Momenteel biedt 
deze tool ratings voor afnemers in meer dan 
110 landen. Daarnaast bieden wij via onze 
groepsmaatschappij Iberinform een uitgebreide 
kredietinformatieservice over Spaanse afnemers.

Incassodiensten  
Atradius Collections helpt bedrijven - zowel 
verzekerde als niet-verzekerde - bij het 
behandelen van nationale en internationale 
incassozaken met behoud van een gezonde 
zakelijke relatie met hun klanten.  

Herverzekering

Atradius Re heeft een breed aanbod 
aan herverzekeringsoplossingen voor de 
kredietverzekerings- en borgstellingsactiviteiten 
van primaire verzekeraars over de hele wereld.

Onze tijd effectief besteden

Een essentieel aspect van VO is dat we tijd en 
expertise besteden aan het welzijn van anderen. 
Dat behelst meer dan alleen het gebruik van 
energiezuinige verlichting in onze kantoren of het 
recyclen van papier - want want hoe belangrijk 
dit ook is, dit wordt tegenwoordig simpelweg 
verwacht van elke organisatie. Daarnaast maken 
we ook gebruik van het enthousiasme en de 
verbeeldingskracht van onze mensen, zodat 
zij VO-initiatieven kunnen aansturen met hun 
eigen vindingrijkheid en de hartstochtelijke 
overtuiging dat wat ze doen zowel noodzakelijk 
als waardevol is.

Door onze hele organisatie heen zijn er tal van 
voorbeelden te vinden van fondsenwerving voor 
goede doelen en liefdadigheid, betrokkenheid 
bij het leveren van onderwijs en financiële 
diensten in ontwikkelingslanden, bevordering van 
werkgelegenheid voor gehandicapte werknemers, 
en praktische manieren om onze ecologische 
voetafdruk te verminderen door het gebruik 
van bedrijfswagens met een lage CO2-uitstoot, 
korting op kaartjes voor het openbaar vervoer en 
het organiseren van dagen om met de fiets naar 
kantoor te komen.  

Zo hebben medewerkers in Nederland geld 
ingezameld om schoolmateriaal te kopen voor 
kansarme kinderen in Oost-Europa. En onze 
Franse organisatie steunt een initiatief om 
kinderen in Afrika via het schoolsysteem vooruit 
te helpen.

Onze reactie op de orkaan Sandy

In de Verenigde Staten reageerden onze 
medewerkers in Baltimore onmiddellijk na 
de verwoestingen van de orkaan Sandy door 
goederen die van levensbelang waren te doneren 
aan de mensen in New Jersey en New York wier 
leven door de orkaan op zijn kop was gezet, en 
door hun contacten buiten de organisatie aan 
te sporen om hetzelfde te doen. De respons was 
uitzonderlijk en enkele dagen later kon Atradius 
drie vrachtwagens met onmisbare goederen naar 
de zwaarst getroffen gebieden sturen.

Atradius kan niet doeltreffend functioneren 
zonder het snel en efficiënt doorgeven 
van informatie, zowel intern als naar onze 
zakenpartners. Dankzij onze investeringen in 
nieuwe technologie is onze dienstverlening 
verbeterd en is tegelijkertijd het energieverbruik in 
ons datacentrum dit jaar met 4% gedaald, naast de 
milieuvriendelijke vervanging van onze hardware 
op kantoor door energiezuinigere apparatuur.

Onze producten en diensten 
zijn nog nooit zo relevant 

geweest als nu

“ “
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Alle bedragen in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld. Alle bedragen in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld.

Deze samenvatting is afgeleid van, en moet worden gelezen samen met, het jaarverslag van Atradius N.V. 
van 2012. Het jaarverslag van 2012 is beschikbaar op www.atradius.nl

Geconsolideerde balans

Activa 31.12.2012 31.12.2011

Immateriële vaste activa 161,414 160,703

Materiële vaste activa 130,970 131,840

Vastgoedbeleggingen 11,523 13,338

Beleggingen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures 36,147 30,750

Financiële beleggingen 1,754,365 1,534,429

Herverzekeringscontracten 693,982 691,975

uitgestelde belastingvoordelen 113,386 134,872

Over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare belastingen 18,672 38,289

Vorderingen 210,967 203,530

Vorderingen op verzekerings- en herverzekeringsactiviteiten 169,174 172,324

Overige vorderingen 41,793 31,206

Overige activa 414,225 359,148

Uitgestelde overnamekosten 70,737 63,664

Diverse activa en overlopende posten 343,488 295,484

Geldmiddelen en kasequivalenten 191,591 270,968

Totaal 3,737,242 3,569,842

Eigen vermogen

Kapitaal en reserves toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap 1,196,794 1,130,151

Minderheidsbelang (41) (26)

Totaal 1,196,753 1,130,125

Passiva

Achtergestelde lening 118,803 118,085

Verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen 100,372 71,815

Verzekeringscontracten 1,592,783 1,549,285

Voorzieningen 6,212 7,102

uitgestelde belastingverplichtingen 110,948 136,668

Verplichtingen uit hoofde van over de verslagperiode verschuldigde 
en verrekenbare belastingen 11,330 23,977

Schulden 205,573 171,086

Schulden aan verzekerings- en herverzekeringsactiviteiten 171,490 137,933

Handelsschulden en overige schulden 34,083 33,153

Overige verplichtingen 390,854 360,250

Leningen 3,614 1,449

Totaal 2,540,489 2,439,717

Totaal van eigen vermogen en verplichtingen 3,737,242 3,569,842

Geconsolideerde resultatenrekening

2012 2011

Opbrengsten uit verzekeringspremies 1,439,847 1,403,359

Uitgaande herverzekeringspremies (653,582) (635,775)

Verdiende premies eigen rekening 786,265 767,584

Baten uit diensten en overige baten 161,784 150,460

Aandeel in de winst van geassocieerde deelnemingen en joint ventures 7,722 8,710

Nettoresultaat uit investeringen 22,619 22,394

Totale inkomsten na herverzekering 978,390 949,148

Schaden eigen rekening (788,050) (744,834)

Schaden eigen rekening en aandeel herverzekeraar 352,677 311,575

Nettoschade (435,373) (433,259)

Bedrijfskosten (384,842) (351,078)

Totale kosten na herverzekering (820,215) (784,337)

Operationeel resultaat voor financiële lasten 158,175 164,811

Financieringsbaten en –lasten (2,019) (4,719)

Resultaat over het jaar voor belastingen 156,156 160,092

Lasten uit hoofde van winstbelastingen (38,892) (30,256)

Resultaat over het jaar 117,264 129,836

Toe te rekenen aan:

Aandeelhouders van de vennootschap 117,278 129,847

Minderheidsbelang (14) (11)

117,264 129,836

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

- Gewoon 1.48 1.64

- Verwaterd 1.48 1.64
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Onze vestigingen wereldwijd

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, Jelenia Gora
 Portugal Lissabon, Porto
 Rusland Moskou
 Slowakije Bratislava
 Spanje  Madrid, Alcalá de Henares, Alicante, 

Barcelona, Bilbao, Castellón, A Coruña, 
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 (**)
 Saoedi-Arabië 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 (*)
 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, Perth
 Nieuw-Zeeland Wellington

(*)    Geassocieerde deelneming of 
minderheidsdeelneming  

(**)  Samenwerkingsovereenkomst 
met lokale partner
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