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MOOIE COMMERCIËLE RESULTATEN OVERVLEUGELEN DE EFFECTEN
VAN DE MARKTVOLATILITEIT IN DE 1STE JAARHELFT
Antwerpen, 1 september 2022
Argenta zet mooie commerciële resultaten neer in de 1ste jaarhelft van 2022, al zijn de financiële
resultaten lager door de impact van de volatiliteit op de financiële markten.
In de 1ste helft van 2022 zet Argenta in alle productpijlers mooie commerciële resultaten neer:
-

-

Het uitstaande bedrag aan spaar- en zichtrekeningen groeit verder aan met 1,4 miljard euro, in
België en Nederland samen, tot 40,7 miljard euro.
De hypotheekproductie in België en Nederland ligt met 4,2 miljard euro ruim boven budget.
De totale fondsen onder beheer zijn stabiel op een niveau van 57,4 miljard euro ondanks de terugval
op de beurzen door de volatiele macro-economische omgeving. De bancaire en
verzekeringsfondsen zetten een nettoproductie van bijna 900 miljoen euro neer.
Alle verzekeringstakken doen het goed, al wordt het verzekeringsresultaat negatief geïmpacteerd
door de februaristorm Eunice.

Ook de kapitaal- en liquiditeitsratio’s blijven uitstekend: de CET-1-ratio van Argenta Spaarbank steeg licht tot
22,4 % en blijft daarmee behoren tot de top in Europa. Naast de sterke solvabiliteit van Argenta is ook de
liquiditeitspositie stevig met een LCR van 197 % en een NSFR van 145 %.
Ondertussen voert Argenta de investeringen verder op om zijn strategische doelstellingen, ook op lange
termijn, te realiseren.
Dat de klanten het eenvoudig, transparant en betrouwbaar aanbod waarderen, uit zich in de uitzonderlijk
hoge NPS van 44*.
Daarenboven kent Test Aankoop Argenta het label ‘Beste Bank 2022’ toe op basis van een uitgebreide
beoordeling van zowel Klanttevredenheid, Zicht- en spaarrekening, Pensioensparen, Kredieten als
Klachtenbeheer.
Ondanks deze goede commerciële resultaten noteert Argenta een lager interimresultaat dan in 2021.
Argenta presenteert op groepsniveau een geconsolideerd resultaat van 83 miljoen euro voor de 1ste helft
van 2022, ten opzichte van 143 miljoen euro voor de eerste zes maanden van 2021i. De ROE bedraagt
5,0 %.
Deze daling was verwacht en is het gevolg van lagere netto-rentebaten, hogere bankenheffingen, hogere
bedrijfskosten, hogere kredietprovisies en de marktwaardering op financiële activa, deels gecompenseerd
door hogere inkomsten uit asset-management en hogere opbrengsten uit de waardering van
indekkingsinstrumenten. Het verzekeringsresultaat werd gedrukt door de schadelast ten gevolge van de
voorjaarsstorm Eunice en het ontbreken van eenmalige positieve winstelementen zoals wel het geval was in
de 1ste helft van 2021.
Marc Lauwers, CEO: ‘De eerste helft van 2022 was commercieel uitstekend, ondanks de hevige onrust
ingeleid door de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan op de financiële markten. De strategische
diversificatie van onze inkomstenbronnen groeit verder, en de hypotheekmarkten bleven sterk. De transitie
van een lagerenteomgeving naar stijgende rentes heeft echter nog geen positief effect op het
interimresultaat van de eerste jaarhelft, wat we vanaf de tweede jaarhelft wel degelijk verwachten. De
solvabiliteit en de liquiditeitspositie van Argenta blijven zoals voorheen zeer robuust.’

*

Op basis van een meting door Ipsos in juli bij 1.024 respondenten
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Overzicht financiële ontwikkeling
Na de zware economische druk van de wereldwijde covidpandemie volgde eind 2021 en in het eerste
kwartaal van 2022 een uitgesproken economisch herstel.
Het tweede kwartaal van 2022 stond echter in het teken van de oorlog in Oekraïne. Hoewel Argenta geen
directe blootstelling heeft aan Oekraïne, Rusland of Wit-Rusland, verwachten we dat deze situatie de
economie en de financiële markten zal blijven beïnvloeden en de inflatiedruk in de komende periode verder
zal versterken.
Vanaf juni 2022 bereikte de inflatie van de consumptieprijzen in de eurozone een niveau van 8,6 %, wat
leidde tot een tussenkomst van de meeste centrale banken en een eerste renteverhoging met
50 basispunten in juli 2022. Tegelijkertijd kondigde de ECB aan dat ze de beleidsrente in de nabije toekomst
verder zou verhogen.
Het nettoresultaat van Argenta Spaarbank bedraagt in het 1ste halfjaar van 2022 71 miljoen euroi, dit is
15 miljoen euro lager dan het 1ste halfjaar van 2021. De liquiditeitspositie en de kapitaalbasis blijven zeer
sterk.
In de 1ste helft van 2022 werd opnieuw voor 4,2 miljard euro aan hypothecaire leningen verstrekt in België
en Nederland. De particuliere kredietverlening bleef sterk groeien doordat de bedrijvigheid op de
woningmarkt relatief hoog bleef. De stijgende marktrente had in de 1ste helft van 2022 nog geen zichtbaar
effect op de rendabiliteit van de 38,2 miljard euro grote kredietportefeuille.
In de 1ste helft van 2022 werd de liquiditeitspositie mee versterkt door de uitgifte van obligaties aan
institutionele investeerders. In het kader van het EMTN-programma werd begin februari met succes een
eerste groene senior non-preferred obligatie van 600 miljoen euro uitgegeven en in maart werd een
aanvullende covered bond van 500 miljoen euro uitgegeven. De groei van retailfunding zette zich voort
(+1,4 miljard euro).
In vergelijking met de 1ste helft van 2021 steeg het resultaat uit vermogensbeheer met bijna 10 % tot 104
miljoen euro door hogere inkomsten uit bancaire fondsen. De portefeuille bancaire fondsen viel door de
ongunstige marktomstandigheden en bijhorende beurscorrectie in de eerste helft van 2022 terug tot
11,2 miljard euro, wat op het niveau is van 30 juni 2021.
De kosten zijn hoger t.o.v. de eerste helft van 2021 door de aanhoudend sterke inflatie en bijkomende ITinvesteringen. Ook de bankentaksen stegen verder tot 91 miljoen als gevolg van de blijvende groei van het
volume aan deposito’s. De cost-incomeratio nam hierdoor licht toe tot een niveau van 64 %.
Argenta Assuranties realiseerde een nettoresultaat van 32 miljoen euro t.o.v. 49 miljoen euro een jaar
eerderii. Dit resultaat werd sterk beïnvloed door de schadelast na de storm Eunice in februari. Ook werden er
in de 1ste helft van 2021 eenmalige positieve winstelementen in resultaat genomen, wat in 2022 niet het
geval was. Niettemin zijn de commerciële resultaten erg goed. Het premie incasso bedroeg 235 miljoen euro
in het Leven-segment, een stijging met meer dan 17 %, en 98 miljoen euro in het Niet-Leven-segment
(+2,5 %). De Solvency II-ratio bedraagt 223 %.
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Overzicht van de resultaten van Argenta Spaarbankiii
Resultatenrekening (geconsolideerd)
Argenta Spaarbank (in miljoen EUR)

1H 2021

1H 2022

Netto-rentebaten
Rentebaten
Rentelasten
Fee- en commissieresultaat
Inkomsten fee
Vergoedingen aan agenten
Financiële winsten en verliezen
Financiële en exploitatiebaten en -lasten
Operationele kosten
Afschrijvingen
Bankentaksen
Andere inkomsten
Administratiekosten en afschrijvingen
Bijzondere waardeverminderingen
Modificaties
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Nettoresultaat
Aangepast nettoresultaati
ROEi
Cost/Incomei

284
401
-118
9
95
-86
3
295
-128
-13
-86
7
-220
2
0
76
-23
53
86
7.5%
61%

253
392
-138
26
104
-78
28
307
-142
-12
-91
7
-238
-8
0
62
-25
37
71
5.9%
64%

Belangrijkste elementen in het resultaat van het eerste halfjaar van 2022:
-

Aangepaste nettowinsti van 71 miljoen euro en rendement op eigen vermogen van 5.9 %i.

-

Netto-rentebaten van 253 miljoen euro met een netto-rentemarge van 1,01 %. Doordat de stijgende
rente met vertraging meegenomen wordt in de prijszetting van de verstrekte hypotheken maar ze wel
een invloed heeft op de waardering van indekkingsinstrumenten, liggen deze baten onder het resultaat
van de 1ste helft van 2021.

-

De hypotheekproductie in de eerste helft van 2022 bedroeg 2,3 miljard euro in België en 1,8 miljard euro
in Nederland.

-

Ondanks de sterke terugval op de beurzen waren de resultaten uit vermogensbeheer-activiteiten toch
bevredigend. Eind juni 2022 bedroegen de totale beleggingsproducten onder beheer 11,2 miljard euro bij
de bank en steeg de netto-fee in vergelijking met de 1ste helft van 2021 met 9 miljoen euro tot
104 miljoen euro.

-

De operationele kosten stegen door de scherpe inflatie en door verdere investeringen in de ITinfrastructuur van de bank. De recurrente cost-income ratio bedraagt 64 %i.
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Overzicht balans Argenta Spaarbankiii
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 en schuldbewijzen uitgegeven aan institutionelen
Eigen vermogen
Geselecteerde ratio’s
Solvabiliteit
CET-1
Leverage
Liquiditeit
Net Stable Funding Ratio (NSFR)
Liquidity Coverage Ratio (LCR)

31 dec
2021
48.738
36.996
3.577
3.726
40.280
4.848
2.402

30 juni
2022
51.890
38.310
5.445
3.721
41.760
5.661
2.366

21,6 %
4,9 %

22,4 %
4,2 %

145 %
164 %

145 %
197 %

Belangrijkste evoluties in de balans van het eerste halfjaar van 2022:
-

Het balanstotaal steeg met 6,4 % tot 51,9 miljard euro.

-

De zichtrekeningen en deposito’s van klanten namen toe met 1,4 miljard euro.

-

Aan de actiefzijde groeide de portefeuille leningen aan klanten met 1,3 miljard euro tot 38.3 miljard euro
en de investeringsportefeuille met 1,9 miljard euro tot 9,2 miljard euro.

-

De CET-1-ratio steeg licht tot 22,4 % en behoort daarmee tot de top in Europa. De MRELiv-ratio
bedraagt 7,99 %.

-

Naast de sterke solvabiliteit van Argenta is ook de liquiditeitspositie stevig met een LCR van 197 % en
een NSFR van 145 %.

Kernindicatoren Argenta Groep
Overzicht (geconsolideerd)
Argenta Groep (in miljoen EUR)
Financiële en exploitatiebaten en -lasten
Administratiekosten en afschrijvingen
Bijzondere waardeverminderingen en modificaties
Belastingen
Nettoresultaat
Aangepast nettoresultaati
ROEi
Cost/Incomei

Eigen Vermogen (in miljoen EUR)
Solvabiliteit
CET-1
Leverage
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1H 2021

1H 2022

408
-269
4
-38
104
143
9,2 %
54,2 %

373
-289
-8
-32
44
83
5,0 %
63,7 %

31 dec 2021

30 juni 2022

3.296

3.108

21,6 %
5,2 %

22,6 %
4,5 %
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Risicoverklaring
De gegevens over het risicobeheer zijn opgenomen in onze jaarverslagen en jaarlijkse risicoverslagen die
beschikbaar zijn op www.argenta.eu.

EINDE PERSBERICHT

Contact met de pers
Christine Vermylen, woordvoerder voor de pers
Mieke Winne, contactpersoon voor de pers
Te bereiken via pers@argenta.be - Telefoon 03 285 58 07
Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv
Maatschappelijke zetel: Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen

Over Argenta
Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv is een bank- en verzekeringsonderneming voor gezinnen, actief in
België en Nederland. Argenta Spaarbank richt zich op de bankactiviteiten en Argenta Assuranties op de
verzekeringsactiviteiten.
Voor meer informatie, ga naar www.argenta.eu.

i

In overeenstemming met de IFRS-boekhoudstandaard en aangepast voor IFRIC21 (gelijkmatige spreiding
van bankenheffingen).
ii In overeenstemming met het Belgisch boekhoudkundig referentiestelsel – conform IFRS ligt het resultaat
van Aras lager wat de grotere impact op het resultaat van BVg (berekend in IFRS) verklaart.
iii 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.
iv Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities (uitgedrukt t.o.v. de leverage exposure)

argenta.be

Argenta Spaarbank nv
Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen ▪ btw BE 0404 453 574
p. 5 van 5

