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SOLIDE RESULTAAT IN HET EERSTE HALFJAAR VAN 2018 MET VERDERE
STABILISATIE VAN HET RENTERESULTAAT EN STERKE PRESTATIE IN
VERZEKERINGEN
Antwerpen, 29 augustus 2018
Argenta verstevigt voortdurend zijn fundamenten om de dienstverlening naar zijn klanten te
verbeteren, en dit steeds meer via het digitale kanaal. Het eerste halfjaar van 2018 werd
gekenmerkt door de ingebruikname van het nieuwe IT bankplatform dat de basis zal vormen
voor de verdere uitbouw van het digitale aanbod.
Financiële resultaten
Op groepsniveau bedraagt het resultaat voor het eerste halfjaar van 2018 94 miljoen euro,
vergeleken met 109 miljoen euro in het eerste halfjaar van 20171. De aangetrokken gelden van
het publiek (bank en verzekeringen samen) vervolgen hun groeitraject met 3 % tot 45,3 miljard
euro.
Het klantenbestand van Argenta Spaarbank groeide in het eerste halfjaar van 2018 verder aan
met aangetrokken gelden die opliepen tot 39,3 miljard euro. Er werden 2,2 miljard euro nieuwe
kredieten onderschreven, een groei van 20 % in België ten opzichte van het eerste halfjaar
van 2017, een daling van 9 % in Nederland in een sterk concurrentiële markt.
De netto rentebaten namen in het eerste halfjaar van 2018 toe tot 265 miljoen euro. Deze
toename is het gevolg van de verdere diversificatie van financieringsbronnen met een tweede
effectisering van Nederlandse NHG kredieten, onderschreven door institutionele beleggers.
Anderzijds namen de indekkingskosten af door het aflopen van enkele dure
indekkingstransacties. Dit compenseert de aanhoudende druk op de marges van nieuwe
kredieten en beleggingen, en de stabiele financieringskost van de Belgische particuliere
spaartegoeden veroorzaakt door de minimale rente op gereglementeerde spaarrekeningen.
De uitrol van de strategische diversificatie naar niet-renteopbrengsten uit de distributie van
fee-producten werd verdergezet met 13% groei tot 49 miljoen euro.
De kosten stegen door blijvende investeringen in ICT-platformen, digitalisering en hogere
bankentaksen. Hierdoor daalde het nettoresultaat in het eerste halfjaar van 2018 tot 71
miljoen euro, in vergelijking met 77 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2017 1. De
liquiditeitspositie en kapitaalbasis blijven zeer sterk.
Argenta Assuranties realiseerde een nettoresultaat van 28 miljoen euro, vergeleken met 33
miljoen euro in het eerste halfjaar van 2017 2. Een minder gunstig schadeverloop door zware
stormen in januari resulteerde in een lager nettoresultaat binnen schadeverzekeringen.

1Aangepast

voor IFRIC21 (die vereist dat de bankenheffingen voor het volledige jaar moeten worden geboekt
op 1 januari): afschrijving van bankenheffingen over 12 maanden.
2 In overeenstemming met het Belgisch boekhoudkundig referentiestelsel
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Marc Lauwers, CEO: “Het vertrouwen van de klanten in Argenta blijft sterk. De lancering van het
nieuwe bankplatform verliep moeizamer dan verwacht maar de impact op de resultaten is
verwaarloosbaar. Tegelijk zet dit Argenta nog meer aan om de klantbeleving te optimaliseren.
Nieuwe klanten vinden nog steeds de weg naar Argenta en waarderen het scherp geprijsd,
kwalitatief productaanbod dichtbij de klant, via ons uitgebreid zelfstandig kantorennet maar in
toenemende mate ook via mobiel en internetbankieren. Intussen gebruiken steeds meer Argenta
klanten deze digitale kanalen. Onze kantoren blijven evenwel de belangrijkste groeimotor. Zowel
inzake depositowerving als inzake kredietverlening realiseren we de beoogde objectieven zonder
daarbij te raken aan onze voorzichtige risicopolitiek. ”
Geert Ameloot, CFO: “De strategische initiatieven van diversificatie van inkomstenbronnen met nietrenteopbrengsten afkomstig uit de distributie van beleggingsfondsen aan particulieren, en
diversificatie van financieringsbronnen met institutionele gelden ondersteunen de financiële
resultaten in de eerste jaarhelft van 2018. Ondanks de aanhoudende effecten van de lage
renteomgeving die druk uitoefenen op de opbrengsten van nieuwe activa, de sterk competitieve
hypotheekmarkten en de wettelijke minimumrente op Belgische spaartegoeden, realiseren we een
solide resultaat van 71 miljoen euro1. Samen met onze uitstekende solvabiliteit en liquiditeitsbuffer
zijn we goed gepositioneerd voor verdere groei.”
Overzicht van de resultaten Argenta Spaarbank 3
Resultatenrekening (geconsolideerd)
Argenta Spaarbank (in miljoen EUR)
Netto rentebaten
Rentebaten
Rentelasten
Vergoedingen fee
Provisies aan agenten
Financiële winsten en verliezen
Andere netto baten
Financiële en exploitatiebaten en -lasten
Administratiekosten en afschrijving
Bijzondere waardeverminderingen
op leningen en vorderingen
op voor verkoop beschikbare activa
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Nettoresultaat
Aangepast nettoresultaat1
ROE1
Cost/Income1

1H2017

1H2018

254
426
-172
43
-69
18

265
405
-140
49
-71
3

19

30

265
-196
3
3
0
72
-18
54
77
8,3 %
61 %

275
-217
1
2
-1
59
-13
46
71
7,2 %
66 %

Belangrijkste elementen in het resultaat van het eerste halfjaar van 2018:
•

Aangepaste nettowinst1 van 71 miljoen euro en rendement op eigen vermogen van 7,2 %.

•

Netto rentebaten van 264 miljoen euro met een netto rentemarge van 1,38 %. De daling van
de renteopbrengsten ten gevolge van de aanhoudende lage rentevoeten werd
gecompenseerd door een daling van de financieringskosten ten gevolge van een verdere

3

Voor een volledig overzicht van de geconsolideerde winst-en-verliesrekening en balans, het mutatieoverzicht van het eigen vermogen en de toelichtingen, verwijzen we naar het halfjaarverslag.
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diversificatie naar institutionele gelden onder de vorm
effectiseringstransacties en door lagere indekkingskosten.

van

2,1

miljard

euro

•

De opbrengsten van fee-producten stegen met 13 % naar 49 miljoen euro ten gevolge van
hogere ontvangen beheersvergoedingen. Eind juni 2018 lag het bedrag van de totale
beleggingsproducten onder beheer op 6,8 miljard euro.

•

Het gerealiseerde resultaat uit de verkoop van beleggingseffecten nam af van 17 miljoen
euro naar 2 miljoen euro.

•

De administratiekosten stegen door verdergezette investeringen in digitaal, ICT en
personeel. Het nieuwe IT bankplatform is live gegaan in april 2018. De cost/income ratio
bedroeg 66 % inclusief de bankenheffingen1.

•

Stijging in nieuwe productie van hypothecaire leningen voor particulieren in België (+20 %)
en daling in Nederland (-9 %). Het marktaandeel van de productie hypothecaire leningen
voor particulieren ligt op 7,4 % voor België en op 1,5 % voor Nederland.

•

De hoge kwaliteit van de portefeuille van hypothecaire leningen leidt tot een terugname van
bijzondere waardeverminderingen voor leningen en vorderingen van 2 miljoen euro. De costof-risk ratio bedraagt op jaarbasis -0,01 %.

Overzicht balans Argenta Spaarbank3
Belangrijkste balansposten (geconsolideerd)
Argenta Spaarbank (in miljoen EUR)
Balanstotaal
Leningen en voorschotten aan klanten
Financiële activa (aan geamortiseerde kostprijs)
Financiële activa (aan reële waarde)
Deposito’s van klanten en in schuldbewijzen
belichaamde schulden
Effectiseringen
Eigen vermogen
Geselecteerde ratio’s
Solvabiliteit
CET-1 (transitional)
CET-1 (fully loaded) 4
Leverage (transitional)
Leverage (fully loaded)4
Liquiditeit
Net stable funding ratio (NSFR)
Liquidity coverage ratio (LCR)
Kredietrisico (kredieten en vorderingen)
Cost-of-risk ratio
Non-performing kredieten ratio
Coverage ratio

31 dec.
2017
37.626
27.637
463
7.901
33.145

30 juni
2018
39.250
28.529
4.422
3.753
33.912

1.194
1.972

2.142
1.961

25,7 %
25,9 %
4,9 %
4,9 %

24,2 %
24,2 %
4,7 %
4,7 %

143 %
162 %

145 %
195 %

-0,02 %
0,52 %
14,14 %

-0,01 %
0,48 %
12,10 %

Belangrijkste evoluties in de balans van het eerste halfjaar van 2018:
•

4

De hoge kwaliteit van de portefeuille van hypothecaire leningen vertaalt zich in een lage nonperforming kredieten ratio van 0,5 %.

Zonder toepassing van de overgangsbepalingen uit deel 10 van verordening (EU) Nr. 575/2013.
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•

De aangetrokken gelden stegen tot 39,8 miljard euro, waarvan 6,8 miljard euro in
beleggingsproducten onder beheer. De productie in beleggingsfondsen bedraagt 331 miljoen
euro.

•

Het totale eigen vermogen daalde met 11 miljoen euro. De impact van de toepassing van
IFRS 9 bedraagt -9 miljoen euro op de reserves door de toename van waardeverminderingen
en -37 miljoen euro op de overige onderdelen van het totaalresultaat van het eigen vermogen
door de herclassificatie van beleggingseffecten van beschikbaar-voor-verkoop naar
geamortiseerde kostprijs. De incorporatie van de winst van het huidige halfjaar (+46 miljoen
euro) en de afname van overige onderdelen van het totaalresultaat van het eigen vermogen
voornamelijk door een daling van de reële waarde van beleggingseffecten (-11 miljoen euro)
brengen het eigen vermogen op 1,96 miljard euro.

•

Sterke solvabiliteit met een fully loaded4 CET1 van 24,2 %. De impact van de toepassing van
IFRS 9 is ongeveer -40 basispunten. De impact van de in 2018 nieuwe door de regulator
opgelegde vermeerdering van risico-gewogen activa met 33 % voor Belgische
hypotheken bedraagt ongeveer -65 basispunten.

•

Stevige liquiditeitspositie met LCR van 195 % en NSFR van 145 %.

Kernindicatoren Argenta Groep
Overzicht (geconsolideerd)
Argenta Groep (in miljoen EUR)
Financiële en exploitatiebaten en -lasten
Administratiekosten en afschrijvingen
Bijzondere waardeverminderingen
Belastingen
Nettoresultaat
Aangepast nettoresultaat1
ROE1
Cost/Income1

1H2017

1H2018

330
-218
4
-31
85
109
8,4 %
55 %

327
-240
1
-22
67
94
6,8 %
62 %

Risicoverklaring
De gegevens over het risicobeheer zijn opgenomen in onze jaarverslagen en jaarlijkse
risicoverslagen die beschikbaar zijn op www.argenta.eu.
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Contact met de pers
Christine Vermylen, woordvoerder voor de pers
Caroline Ghekiere, contactpersoon voor de pers
Te bereiken via pers@argenta.be
Telefoon 03 285 50 65
Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv
Maatschappelijke zetel: Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen
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Over Argenta
Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv is een bank- en verzekeringsonderneming voor gezinnen,
actief in België en Nederland, met 1,72 miljoen klanten. Argenta Spaarbank richt zich op de
bankactiviteiten en Argenta Assuranties op de verzekeringsactiviteiten.
Voor meer informatie, ga naar www.argenta.eu.
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