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 Gereglementeerde informatie verspreid door de Nationale Bank van België op 23 maart 2011 om 
17u45 CET. 
 
Resultaat en winstverdeling voor het boekjaar 2010 
 
Overeenkomstig artikel 44 van de statuten heeft de Regentenraad vandaag, 23 maart 2011, de jaarrekening 
van de Nationale Bank van België goedgekeurd. De bedrijfsrevisor heeft bij de jaarrekening een verklaring 
zonder voorbehoud afgeleverd en heeft bevestigd dat de boekhoudkundige gegevens opgenomen in huidig 
bericht overeenstemmen met de jaarrekening. 
 
De jaarrekening en het jaarverslag van de Nationale Bank zullen op 26 april 2011 integraal worden 
bekendgemaakt. 
 
Resultaat 
 
De winst na belasting van boekjaar 2010 bedraagt € 832 miljoen, tegenover € 1.912 miljoen het vorige 
boekjaar. 
 
Het resultaat over boekjaar 2009 werd evenwel sterk beïnvloed door de terugneming van de vroegere 
algemene voorzieningen (voor diverse risico's en voor toekomstige wisselkoersverliezen), die de winst met 
€ 954 miljoen had doen toenemen.   
 
Indien om vergelijkbare cijfers te krijgen, die uitzonderlijke factor wordt weggewerkt, verschijnt het volgende 
beeld: 

(in miljoenen euro's) 2010 2009 

Winst over het boekjaar 832 1.912 
Min: terugneming van de algemene voorzieningen  -954 

   
Winst zonder uitzonderlijke factoren 832 958 
 
De daling van het resultaat is voornamelijk het gevolg van een daling van de netto rentebaten in vreemde 
valuta, en een daling van de gerealiseerde kapitaalwinsten, gekoppeld aan een stijging van de niet-
gerealiseerde kapitaalverliezen, op effecten in euro's. 
 
Winstverdeling 
 
Van de winst van het boekjaar wordt € 208 miljoen toegevoegd aan de beschikbare reserve.  Dat is 25 % 
van de te verdelen winst, conform het vastgestelde en openbaar gemaakte beleid.  
 
Het dividend wordt overeenkomstig datzelfde beleid bepaald op € 166,12 bruto per aandeel (€ 124,59 netto), 
tegenover een dividend van € 126,48 bruto (€ 94,86 netto) voor het boekjaar 2009. Er wordt aan herinnerd 
(cf. perscommuniqué van 28 juni 2010) dat de verhoging van het brutodividend ten belope van € 25 
resulteert uit het uitzonderlijke dividend dat de Bank in 2010 heeft ontvangen vanwege de Bank voor 
Internationale Betalingen. 
 
Het saldo dat in de winstverdeling toekomt aan de Staat bedraagt € 558 miljoen (tegenover € 654 miljoen 
voor boekjaar 2009). 
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Het aandeel NBB zal ex coupon noteren vanaf 1 juni 2011. Het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 6 juni 2011 
en het zal op die dag automatisch worden uitbetaald aan de houders van gedematerialiseerde aandelen en 
van aandelen die op naam zijn ingeschreven bij de Bank of die bij haar in open bewaargeving zijn 
neergelegd. Voor de houders van aandelen aan toonder zal het dividend vanaf die dag betaalbaar zijn tegen 
afgifte van coupon nr. 209 in de zetel van de Bank te Brussel en in haar vestigingen. 
 
 


