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IFM™ track‐record



Marktvraag I

Snelle informatiebehoefte
Compliance
Efficiency
Betrouwbaarheid wordt bovenliggend
Sturing wordt steeds belangrijker



Marktvraag II

Soepele actuariële en financiële analyse van non‐
life verzekeringsportefeuilles (Loss Reserves, Claim 
Levels, Risk Premium, Cash flow) per risicogroep.  
Validatie van data en modellen. 
Portefeuille validatie. 
Sterke voorspellingen van de cash flows voor het 
beheer over de winstgevendheid van het bedrijf
Intern Risk Management welke voldoet aan de 
regels van Solvency II en andere regelgeving



IFM – overview –
management samenvatting



IFM is een ongeëvenaard software pakket dat is ontwikkeld door Posthuma 
Partners vanaf 2001. De software wordt internationaal erkend.
• IFM maakt gebruik van slimme actuariële/econometrische stochastische 

modellen, waardoor een snellere en betere controle van verzekeringsrisico’s 
wordt gewaarborgd. 
Is gebaseerd op “paid and incurred” data. 

• IFM is flexibel, en daardoor specifiek in te richten naar eigen vereisten. 
En het is ook flexibel t.o.v. tijdreeksen en incomplete driehoeken waardoor 
een gebalanceerde overstap naar reserveringen en bedrijfskapitaal mogelijk 
is. 

• IFM biedt een hoge kwaliteit management informatie door dynamische 
financiële analyse. Alle opties binnen IFM kunnen worden ingezet voor een  
‘full‐audit’ trail. IFM heeft een interface met auditors en toezichthouders.

IFM overview – Introductie I



• Het team kan nu zelf de nodige berekeningen en analyses 
maken, zelfs met onvolledige historische data. 
Geen ‘black box’.

• IFM is ‘compatible’ met standaard ICT omgevingen, is 
gemakkelijk te implementeren en maakt gebruik van de 
klant’s netwerk. 
Geen formele integratie in de ICT‐architectuur van het bedrijf.

• Correct rapporteren in het kader van IFRS/Solvency II, alsook 
toezichthouders – inclusief ORSA.

en ….. leidt over het algemeen tot een aanzienlijke verbetering 
van de Return on Capital en de rentabiliteit van de portfolio.

IFM overview – Introductie II



• Gepresenteerd en gepubliceerd tijdens de Taipei EAAC 2014, 
Singapore EAAC 2013, ASTIN 2013‐2012, CLRS 2012 en 
GIRO 2011

• Wetenschappelijk geborgd is

• Mathematische modellering Best Estimate                   
Incrementele schadedriehoeken                     en SCR berekeningen
(paid en incurred) naar:                                    Scenario’s 
claims ratio time series                                     Back testing
afwikkelfuncties en                                            Portfolio analyse
normale verdeling

(Theorie: 4 artikelen zijn bijgesloten – USB stick)

IFM overview –
evidence based



• Structurele en permanente inzage, maandelijks, in de 
portfolio met betrekking tot risico profiel, schades, 
en de noodzakelijke premie bepaling. Modulair 
beschikbaar voor verschillende niveaus  (> 200
homogene risico groepen). 
Economische Waarde.
Inclusief:
‐ voorspelkracht voor toekomstige cash flows
‐ prudentie check conform IAS/IFRS
‐ ‘SMART’ regelknoppen voor verdere analyses.

IFM –
Effectieve management control



• Elke maand: gestandaardiseerde  Solvency II‐ en 
ORSA‐rapportages, in samenwerking met onze 
actuariële partner Arcturus. Kan gelinkt worden met 
de ICT‐omgeving maar is niet noodzakelijk.

• Inclusief audit‐trail voor externe rapportage; yield
curve DNB

• Voorziet in de noodzakelijke borging volgens de 
nieuwe richtlijnen van het eigen interne model. 

IFM ‐ Antwoord op regels van de 
toezichthouder, borging



Structurele en permanente inzage, maandelijks, in de portfolio met 
betrekking tot risico profiel, schades, en de noodzakelijke premie bepaling. 

• Solide voorspelling van de economische waarde  
conform IAS/IFRS

• Optimalisatie rentabiliteit portfolio door middel van 
diversificatie

• Segmentatie, indeling in homogene risico groepen
• Scenario‐analyse door eenvoudige manipulatie van 
parameters

IFM – Verbeteren rentabiliteit 



Dashboard IFM



Vergelijking IFM versus 
meer traditionele methoden
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1. Hoe IFM - in theorie – aan de slag gaat met 
uitloopresultaten

2. Uitkomsten AEMAS driehoeken

Inhoudsopgave



1. Hoe werkt IFM?



Beperkingen andere methodes, in het bijzonder Chain 
ladder…
• Is niet geschikt voor driehoeken met een langere 

uitloop
Je moet extra veronderstellingen doen m.b.t de factoren van de latere 
afwikkelperioden

• Kan geen trend modelleren in enige richting
Je kunt niet je kennis toepassen die je over het product of het bedrijf 
hebt

• Voorspellingen zijn niet consistent
Bereken je de voorziening voor een schadejaar in 1 keer of als som van 
individuele cellen?

1.1 Waarom IFM?



Chain ladder…
• Is een deterministische methode

Met behulp van bootstrap kun je percentielen genereren, maar bootstrap 
verbetert je model niet! Gebruik hiervan kan daarom gevaarlijk zijn.

• Kan niet omgaan met verandering van lengte van 
perioden
Hoe modelleer je met chain ladder een driehoek die begint met schadejaren 
en eindigt met schadekwartalen?

• Toekomstige schadeperioden kunnen niet worden 
voorspeld

1.2 Waarom IFM?



Chain ladder veronderstelt dat er geen trend is in de 
residuen

Voorbeeld: Letsel schadeportefeuille

1.3 Waarom IFM?



Wat nodig is voor het reserveren met IFM

1. 1 of meer incrementele driehoeken (betalingen, 
schadelast, . . . )

2. Exposuremaatstaf (premie-inkomsten, aantallen
polishouders) per schade periode

3. Actuariële kennis met betrekking tot bedrijf en 
driehoeken

1.4 Reserveren met IFM



1.5 Doel van schadereserveren

Schema: Wat verwachten we te betalen over een bepaalde 
schadeperiode in een afwikkelperiode? IFM: wat voor fractie van de 
ultieme schadelast van een schadeperiode verwachten we te betalen 
in een afwikkelperiode?



De verwachte waarde van een toekomstige betaling is 
afhankelijk van:

• ultieme schadelast per schadeperiode:
- exposuremaatstaf
- ultieme schaderatio

• afwikkelfractie per afwikkelperiode

1.6 Verwachte waarde toekomstige
betaling



1.7 Eerste toepassing van 
actuariële kennis: ultieme schaderatio



1.8 Eerste toepassing van 
actuariële kennis: ultieme schaderatio

Wat voor trend volgen de ultieme schaderatio’s over de 
schadeperioden? In IFM kun je verschillende keuzes 
maken.



1.9 Eerste toepassing van 
actuariële kennis: ultieme schaderatio

We kiezen een trend van de ultieme schaderatio’s over de 
schadeperioden…



1.10 Eerste toepassing van 
actuariële kennis:ultieme schaderatio

We kiezen een trend van de ultieme schaderatio’s over de 
schadeperioden…

1. Samen met de exposuremaatstaf zijn we in staat 
toekomstige schadeperioden te modelleren

2. Het aantal parameters dat geschat moet worden is 
verminderd

3. We kunnen onze kennis vertalen in de modellen



1.11 Tweede toepassing van 
actuariële kennis: afwikkelfracties



1.12 Tweede toepassing van 
actuariële kennis: afwikkelfracties

In elke afwikkelperiode moeten we een fractie betalen van 
de ultieme schadelast van de bijbehorende schadeperiode



1.13 Tweede toepassing van 
actuariële kennis: afwikkelfracties

In plaats van dat we per afwikkelperiode een fractie 
kiezen, kiezen we een curve voor de afwikkeling van de 
betalingen



We kiezen een curve voor de afwikkeling van de 
betalingen…

1. Driehoeken met een lange uitloop
2. Het aantal parameters dat geschat moet worden is 

verminderd
3. We kunnen onze kennis vertalen in de modellen

1.14 Tweede toepassing van 
actuariële kennis: afwikkelfracties



In IFM kun je verscheidene afwikkelcurves kiezen

1.15 Tweede toepassing van 
actuariële kennis: afwikkelfracties



1.16 Onzekerheid met behulp van 
de normale verdeling

Toekomstige betalingen kunnen niet met zekerheid worden voorspeld. Daarom 
willen we niet alleen een voorspelde waarde, maar ook een kansverdeling voor 
iedere cel in de uitlooptabel



1.17 Onzekerheid met behulp van 
de normale verdeling

Elke betaling is een stochast die normaal verdeeld 
is. De verwachting en variantie zijn afhankelijk van:

• ultieme schadelast per schadeperiode:
- exposuremaatstaf per schadeperiode
- ultieme schaderatio per schadeperiode

• afwikkelfractie per afwikkelperiode



1.18 Onzekerheid met behulp 
van de normale verdeling

We hebben: een aparte kansverdeling voor iedere cel
We willen: een multivariate kansverdeling voor alle 
cellen, zodat ook de relaties tussen cellen gemodelleerd 
kunnen worden



1.19 Onzekerheid met behulp van de 
multivariaat normale verdeling

Laat Y een vector zijn met alle cellen (toekomst en 
verleden, achter elkaar gezet)
• uit een uitlooptabel. We veronderstellen de volgende 

verdeling:  

Met uitlooptabel kan worden bedoeld:
• incrementele betalingen
• incrementele schadelast



Voordelen van de normale verdeling



1.20 Eigenschappen

Als dan…

1. Gesloten onder lineaire transformaties

In de praktijk:
- het aggregeren van data
- het aggregeren van voorspellingen
- disconteren van toekomstige betalingen met vaste
rente of met rentecurve



1.21 Eigenschappen

2. Voorspelkracht

In de praktijk:
- de kansverdeling van de voorspellingen is ook een
multivariaat normale verdeling

- hiermee kunnen dus allerlei scenario’s worden bepaald
- hiermee kan informatie worden toegevoegd 
(straks meer daarover in het paid-incurred model

3. We kunnen omgaan met negatieve betalingen 



1.22 Het aggregeren

Schema: Stel je hebt kwartaaldata Deze kun je 
aggregeren naar jaardata Of je kunt de latere 
afwikkelperioden aggregeren



1.23 Het aggregeren van data

In IFM zijn hiervoor verschillende keuzes mogelijk



1.24 Het aggregeren van voorspellingen

Schema: We kunnen 1 betaling voorspellen
Of de som van alle toekomstige betalingen m.b.t. een 
schadeperiode (de voorziening)
Of de som van alle betalingen m.b.t. een boekperiode



Portefeuilles modelleren



1.25 Motivatie portefeuille model

We hebben…
• een portefeuille van meerdere uitlooptabellen
• een model voor iedere uitlooptabel (bijvoorbeeld paid-

incurred modellen) 
• misschien een ad-hoc benadering van de diversificatie 
We willen…
• de afhankelijkheden (correlaties) tussen de 

uitlooptabellen modelleren, om…
• de voorspellingen te verbeteren
• kapitaalsbenodigdheden voor de gehele portefeuille vast 

te kunnen stellen



1.26 Praktijk



Laat                         een vector zijn met alle (toekomstige 
en verleden) cellen van uitlooptabel r in een portefeuille. 
Iedere uitlooptabel :

Met uitlooptabel kan het volgende worden bedoeld:
• incrementele betalingen
• incrementele schadelast
• incrementele betalingen en schadelast

1.27 Motivatie portefeuille model



1.28 Probleem



Voor iedere     bestaat er een unieke symmetrische matrix         
ni zodanig dat

• De covariantiematrix van de ene uitlooptabel

• is een element uit de           correlatie matrix
• zie artikel Modeling multiple runoff tables op 

www.posthuma-partners.nl

1.29 Oplossing



1.30 Oplossing



De eigenschappen van dit portefeuille model
• volgt een bottom-up benadering:

- we kunnen nog steeds onze actuariële kennis 
toepassen op ieder model
- we kunnen de impact van de afhankelijkheden op de 
voorspellingen bepalen
- we krijgen geen onmogelijke schattingsproblemen

• het werkt generiek voor alle covariantiematrices
• de marginale verdeling per l.o.b. verandert niet
• de voorspellingsverdeling is wederom multivariaat

normaal

1.31 Eigenschappen



Wat is de Group Triangle Tool?
• Een tool die driehoeken kan aggregeren (cellen bij elkaar 

optellen)
• Communiceert rechtstreeks met IFM
• Te gebruiken voor het samenvoegen van homogene 

risicogroepen ongeacht onderlinge correlaties
• Groepsdriehoeken zijn apart te modelleren
• Voorspellingen/scenario’s per groepsdriehoek, maar ook 

nog steeds op individueel niveau

1.32 Group triangle tool



1.33 Group triangle tool bij portefeuilles



Paid-incurred model
(optioneel)



1.34 Motivatie ‘paid-incurred’

We hebben…
• een uitlooptabel met incrementele betalingen      en
• een uitlooptabel met incrementele schadelast
• geen idee of we nu de betalingsdriehoek of de
• schadelastdriehoek moeten gebruiken
We willen…
• de kennis van de schadebehandelaar (zij die de 

dossiervoorziening opstellen) gebruiken
• ook de informatie in de betalingsdriehoek gebruiken
• een model op basis van beide uitlooptabellen maken



1.35 Hulpvariabelen

We beginnen met de verzameling van onafhankelijke 
normaal verdeelde (hulp)variabelen                  

(l schadeperiode, k afwikkelperiode)

Voor de relevante deelverzameling van ‘paid-incurred’ 
geldt:

Voor iedere schadeperiode, is de som van de schadelast 
gelijk aan de som van de betalingen.



1.36 Paid-incurred model

We kiezen de deelverzameling voor ‘paid-incurred’ 
waarvoor geldt:

Dit betekent dat                 normaal verdeeld is (denk aan 
de eigenschappen) en dat de som van de schadelast en 
betalingen per schadeperiode altijd gelijk zijn.



2.  Uitkomsten AEMAS driehoeken



Twee branches:
• Motor en WorkersCom
• Jaardata (1988-1998)
• ‘paid-incurred’ driehoeken

2.1  Uitkomsten AEMAS driehoeken



2.2 IFM uitkomsten ultimo 1998



2.3 IFM uitkomsten ultimo 1997
(voor model validatie)



2.4 IFM uitkomsten verschillen 1998-1997



• Yield curves ultimo 2014 en 2013 (DNB) gebruikt (hm…)
• Onzekerheid ultimo 1997 ook door “kleine” 

uitloopdriehoeken (nog maar 9 schadejaren, 
wel ‘paid-incurred’)

• 2-driehoeksmodellen voor beide branches voldoen: 
goede case reserves

• Future 1998 premie = premie 1997 (t.b.v. risicopremie 
voor 12 maanden vooruit)

2.5  Opmerkingen



• Stabiele portefeuilles: zie ontwikkeling risk premium %
• Toename RAL provision vooral door meer premie over 

1997 i.v.m. 1996
• Risicopremie WorkersComp onaanvaardbaar hoog

2.6  Commentaar



2.7 IFM uitkomsten Motor
model validatie



2.8 Grafiek Motor

Grafiek Motor  Reconciliatie 1998‐1997 (blauwe lijn: projectie op basis van 
driehoek_1997, rode lijn realisatie 1998, bandbreedte 90%)



2.9 IFM uitkomsten WorkersCom
model validatie



2.10 Grafiek WorkersCom

Grafiek WorkersCom Reconciliatie 1998‐1997 (blauwe lijn: projectie op basis 
van driehoek_1997, rode lijn realisatie 1998, bandbreedte 90%)



• risicopremie is een voorspelling voor de premie nodig 
voor de schade (en haarer risico) van de komende 12 
maanden

• bij een maandelijkse/kwartaal update van de 
voortschrijdende risicopremie-projectie wordt een 
mogelijk premie tekort zeer tijdig zichtbaar: te corrigeren 
door algemene premieverhoging of een 
structuurwijziging na verdere risico analyse

PM: IFM is uit te breiden door schadelast projectie per 
individuele claim: daarmee komt de integratie tussen 
premie-risico analyse in beeld (en dus pricing per 
homogene risicogroep)

2.11  Betere voorspelbaarheid/
pricing
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Basic Introduction

1. Fill databases
2. Import  triangles into the IFM–database
3. Analyze data with IFM



Fill databases

There are several ways to import data into 
IFM‐databases:
– with Excel
– with Access
– with Oracle, SQL‐Server or XML
(not shown in the slides)



Fill databases (with Excel)

1. Fill in the necessary 
information about triangles 
(Note: the smallest length of 
loss period and accounting 
period is 1 MONTH)



Fill databases (with Excel)

2. Click the button “GO” to show 
the date of triangle and color 
the required cells of data 



Fill databases (with Excel)

3. Click the button “set empty 
cells to zero” if there any empty 
cells representing for 0



Fill databases (with Excel)

4. Fill the data in the 
appropriate position (triangle of 
paid loss in this example)



Fill databases (with Access)

The database created in Access should  
contain the following three tables:
– The table containing information of the triangle 
(see Table 1)

– The table containing data (loss, incurred, etc.) of 
the triangle 
(see Table 2)

– The table containing exposure of the triangle 
(see Table 3)



Fill databases (with Access)

1. number of 
the triangle

2. Triangle 
name

3. Section 
name

Table 1

4. Start date 
of accounting 

period

5. Current 
period

6. Group 
name

7. Include 
Reserve or 

not



Fill databases (with Access)

1. ID number 
corresponding to 
the ID in Table 1

2. Loss period of data

3. Accounting period 
of  data

Table 2

4. Data of the 
triangle

5. Type of 
data



Fill databases (with Access)

1. ID number 
corresponding to 
the ID in Table 1

2. Loss period of 
exposure

Table 3

3. Exposure of the 
triangle



Import triangles into the
IFM-database

Use the Menu to import 
the triangles into the IFM‐

database



Analyze data with IFM

Let’s start to analyze the data with the default settings (Power Gamma  and  constant)
and produce the Actuarial Loss Provision table  (by clicking  Solve or Refresh)



Analyze data with IFM

We found that the results are not very satisfying (red light) and when observing 
the Graph time‐series, “Constant with 2 regime changes” would be a better choice.



Analyze data with IFM

However, after changing to “Constant with 2 regime changes”, the results are still not 
satisfying,  though the Graph time series shows the change is appropriate



Analyze data with IFM

Since the triangle is about  car insurance, and  those insurances often follow the Weibull‐
Gamma distribution, let’s change from PG to WG. The result is good.



Analyze data with IFM

Here are some tips to choose development 
duration of paid triangles
– Car and liability insurance often follow Weibull‐
Gamma distribution

– Short tail insurance (esp. finance and motor 
insurance) often follow single Weibull distribution

– Other insurances are always analyzed by Power 
Gamma distribution as a start



Analyze data with IFM

We can check the performance of our model 
by the following steps
– Use “Loss Reconciliation” to check
– Usually choose 90% probability
– Uncheck “fair allocation”
– Check the performance from the graph (Figure 3)



Analyze data with IFM



Analyze data with IFM
We enlarge the graph. The red line is actual loss, and the light blue area is the 90% 
quantile range of previously predicted loss. The graph shows our model predicts quite well.



Analyze data with IFM

We check the prediction accuracy of our 
model by the following steps:
– Get the “loss provision run off” of current settings 
(Figure 1)

– Choose “use other current date”, set it at 1 year 
ago and click “include future” (Figure 2)

– Get the “loss provision run off” of step 2 and 
compare it with the outcomes of step 1 (Figure 3)



Analyze data with IFM
We can get the output dashboard by double click the current triangle 
and choose “Loss Provision run off”



Analyze data with IFM

Figure 1



Analyze data with IFM

Figure 2



Analyze data with IFM

We can evaluate the prediction performance by the ratio of data “loss % 
(exposure) estimated by IFM”. In the example it is 65.98/66.30 = 99.5%

Figure 3



Analyze data with IFM

Note:
• If the standardized residual of cell in the 
triangle is quite big (>3), we can double click 
the cell in the triangle in order to ignore it in 
our analysis. This decreases the noise of 
analysis results. This method will help us have 
a more clear idea about our model. 



Analyze data with IFM
The red arrow points out a big standardized residual 



Analyze data with IFM

We double click the cell in the triangle to ignore it. 
This increases the performance of the degrees of freedom



Analyze data with IFM

• After finishing the one triangle model, we 
turn to analyze two triangles (both incurred 
triangle and paid triangle) with using all the 
results we have got above. IFM is the unique 
software which has this function. 



Analyze data with IFM
We observe that the results are not satisfying by using the default
Incurred Develop Duration (Power Gamma)



Analyze data with IFM
For the Incurred Development Duration, we choose the Cator distribution. Its advantage is that it allows 
negative numbers in the distribution, which is quite useful in incurred development duration 



Analyze data with IFM

Here are some tips to choose the development 
duration of the incurred triangle:
– If there are any cells containing negative values, 
use the Cator distribution

– Other cases, use Power Gamma as a start 
– In some case of health cost, the Weibull Gamma 
distribution is a good choice



Analyze data with IFM
We enlarge the graph. The red line is actual loss, and the light blue area is the 90% quantile
range of previously predicted loss. The graph shows our model predicts quite well.



Analyze data with IFM

We can evaluate the prediction performance by the ratio of data “loss % 
(exposure) estimated by IFM”. In the example it is 65.59/65.47= 100.2%

Figure 3



Analyze data with IFM

Definitely, this presentation does not include all 
tips to use IFM to analyze run‐off triangles,  but is 
only an introduction to the basic procedures from 
importing data to producing results
All relevant further information can be obtained 
from Posthuma Partners
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