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Den Haag, 29 augustus 2018

NIBC rapporteert sterke nettowinst van EUR 84 miljoen
over eerste helft 2018 en verhoogt interim-dividend naar
EUR 0,25 per aandeel

n

Rendement op eigen vermogen (ROE) in H1 2018 verbeterd tot 10,5%, in lijn met de doelstellingen
voor de middellange termijn;
Dienstverlening aan zakelijke klanten met 2% gegroeid, gedreven door een 4% toename van

n

receivables financiering, leasing en zakelijke kredietverlening welke deels teniet werd gedaan door
een relatief hoog niveau van (vervroegde) aflossingen en een bescheiden vermindering van onze
portefeuilles in cyclische sectoren;
Hypotheekproductie in H1 2018 bijna verdubbeld tot EUR 1,9 miljard. Het aantal hypotheekklanten is

n

n

toegenomen met 10% tot 56.000;
Netto-rentebaten in H1 2018 gestegen met 22% tot EUR 207 miljoen, bij een verbetering van de nettorentemarge naar 1,90%;
Bijzondere waardeverminderingen in H1 2018 zijn 34% lager (EUR 21 miljoen);

n
n

Efficiency ratio verbeterd tot 47%, inclusief EUR 8 miljoen kosten met betrekking tot de beursgang;
Solvabiliteitsratio’s zijn sterk, met een ‘fully loaded’ CET1 ratio van 16,4%.

n

Bericht van CEO, Paulus de Wilt:
“Ik ben verheugd te kunnen melden dat NIBC Holding in de eerste helft van 2018 opnieuw sterke resultaten heeft
gerealiseerd met de door ons gekozen mix van activiteiten en onze trouwe en groeiende klanten-franchise. We
boeken goede vooruitgang met onze strategische prioriteiten en doelstellingen voor de middellange termijn.
Gedreven door onze ‘THINK YES’-mentaliteit en de ondernemende instelling van onze medewerkers groeit onze
business nog steeds, waarbij de uitzettingen zowel op de balans als buiten de balans zijn toegenomen. Bij onze
Corporate klanten-franchise zijn de activa met 2% gestegen ten opzichte van eind 2017, terwijl de nieuwe
productie in onze Retail klanten-franchise, inclusief Originate-to-Manage (OTM), bijna is verdubbeld.
We profiteren van de sterke economieën in Noordwest-Europa. Dit wordt onderstreept door de verdere
verbetering van onze winstgevendheid in de eerste helft van 2018, met een nettowinst van EUR 84 miljoen en
een rendement op eigen vermogen (ROE) van 10,5%. We zijn erin geslaagd onze fundingkosten verder te
verlagen. Dit heeft, samen met de effecten van IFRS 9, geresulteerd in een toename van onze netto-rentebaten
met 22%. De efficiency ratio is licht verbeterd tot 47%, zodat we kunnen blijven investeren in de organisatie,
zowel in innovatie en productontwikkeling als in onze ‘THINK YES’-cultuur. De kapitalisatie per eind juni 2018
blijft sterk en ligt met een CET1 ratio van 16,4% ruim boven onze doelstelling voor de middellange termijn.
De fee inkomsten in de eerste helft van 2018 zijn licht gegroeid. Dankzij het gunstige economische klimaat
bleven de inkomsten uit investeringen robuust. Volgend op enkele recent aangekondigde transacties die naar
verwachting in de tweede helft van 2018 worden afgerond, zullen de inkomsten uit investeringen naar
verwachting ook in de rest van dit jaar sterk blijven.
Onze focus ligt onveranderd op de kwaliteit van onze activa en de verdere optimalisatie van onze
balansuitzettingen, waarbij we streven naar productdiversificatie en onze risicogewogen activa actief beheren.
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Nieuwe groeiaanjagers zijn BEEQUIP (leasing van gebruikt materiaal), dat de portefeuille met meer dan 30% zag
groeien, en OTM, dat snel groeit en waardoor we al ruim 7.500 nieuwe klanten konden bedienen. Door in nieuwe
activiteiten te investeren en relaties op te bouwen met fintechbedrijven, zoals Ebury en FinLeap, kunnen we
waarde toevoegen en synergie met ons eigen productaanbod en onze activiteiten realiseren.
In maart hadden we met onze beursgang ons eigen beslissende moment. Nu we beursgenoteerd zijn, is de
wereld waarin we actief zijn veranderd. We gaan sterker de nadruk leggen op duidelijke communicatie met alle
stakeholders, zowel op officiële rapportagemomenten als tussentijds. In dit verband hebben we besloten om op
19 september 2018 een Retail Investor Day te organiseren. Particuliere beleggers kunnen dan de dialoog
aangaan met NIBC en haar management. Zoals uit de resultaten over de eerste helft van 2018 blijkt, boeken we
goede vooruitgang met de verwezenlijking van de in 2017 bekendgemaakte doelstellingen voor de middellange
termijn. We zijn dan ook van plan om de markt begin december een update te geven op een Capital Markets
Day.”

NIBC Holding N.V. – Kerncijfers
IFRS 9
H1 2018
Earnings
Operating income
Operating expenses
Profit after tax
Profit after tax attributable to shareholders
Cost/income ratio
Net interest margin1
Return on equity
Return on assets
Earnings per share basic – annualised
Earnings per share diluted – annualised
Dividend pay-out ratio2
Dividend per share
Price/earnings ratio
Price/book ratio
1.
2.

IAS 39
ex. Vijlma
2017

IAS 39

IAS 39

IAS 39

2017

2016

2015

254
120
90
84

473
229
163
160

559
233
216
213

398
197
104
104

354
193
70
70

47%
1.90%
10.5%
0.76%

48%
1.64%
9.0%
0.68%

42%
1.60%
11.9%
0.91%

49%
1.47%
6.0%
0.45%

55%
1.34%
4.2%
0.30%

1.15
1.15
44%
0.25
6.16
0.70

1.10
1.10
n.a.
n.a.

1.46
1.46
45%
0.66

0.71
0.71
25%
0.17

0.48
0.48
0%

H1 2018 NIM calculated using the H2 2017 interest income excluding Vijlma
Ratios based on interim dividend pay-out proposal

Ga voor meer informatie naar onze website of neem contact op met:
Michèle Negen – Jacobusse
Investor Relations

Toine Teulings
Debt Investor Relations

T: +31 70 342 9590
E: michele.negen@nibc.com

T: +31 70 342 9836
E: toine.teulings@nibc.com

Toekomstgericht uitspraken
De toekomstgerichte uitspraken in dit persbericht met betrekking tot de activiteiten, operationele resultaten en
financiële staat van NIBC zijn onder voorbehoud van een aantal risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen
leiden dat feitelijke resultaten materieel afwijken van verwachtingen, inschattingen of andere uitspraken in dit
persbericht, waaronder begrepen maar niet beperkt tot veranderingen in economische omstandigheden in WestEuropa, veranderingen in creditspreads of rentevoeten, de resultaten van onze strategie en investeringsbeleid en
-doelstellingen. NIBC neemt geen verplichting op zich om enige toekomstgerichte uitspraak te actualiseren of te
herzien op grond van gebeurtenissen of omstandigheden die kunnen ontstaan na publicatie van dit bericht.
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