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Gereglementeerde informatie (voorkennis) verspreid door de Nationale Bank van België op 31 maart 2021 om 17.45 uur
CET.

Resultaat en winstverdeling voor het boekjaar 2020
Overeenkomstig artikel 44 van de statuten heeft de Regentenraad van de Nationale Bank van België vandaag, 31 maart
2021, de jaarrekening 2020 goedgekeurd. De bedrijfsrevisor heeft bij de jaarrekening een oordeel zonder voorbehoud
afgeleverd en heeft bevestigd dat de boekhoudkundige gegevens in dit persbericht overeenstemmen met de
jaarrekening.
De jaarrekening en het jaarverslag zijn terug te vinden op de website van de Bank.

Resultaat
De Bank realiseerde in 2020 een lagere nettowinst dan in het voorgaande boekjaar (- € 164 miljoen), namelijk
€ 661 miljoen.
De voornaamste verklarende factoren daarvoor zijn hieronder beschreven:
(in € miljoen)

Algemene structuur van het resultaat
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Dit verloop van de winst is voornamelijk het gevolg van de daling van de nettorentebaten (€ -253 miljoen) en de stijging
van de bijdrage van de Bank aan de monetaire inkomsten (€ -12 miljoen). Dit effect werd echter deels gecompenseerd
door het nettoresultaat van de financiële transacties, dat steeg met € 16 miljoen.

De nettorentebaten daalden met € 253 miljoen, voornamelijk door :
-

-

de toename van het volume (- € 276 miljoen) en de daling van de rentevoeten (- € 104 miljoen) van de krediettransacties
voor het monetair beleid, die tegen negatieve rentevoeten werden uitgevoerd;
de stijging van de volumes op de rekeningen-courant en op de depositofaciliteit, die eveneens aan negatieve rentevoeten
waren onderworpen, gedeeltelijk gecompenseerd door de vrijstelling van een deel van de overtollige reserves
(+ € 16 miljoen);
de toename van het volume van de monetairbeleidsportefeuilles (+ € 102 miljoen).

De bijdrage van de Bank aan de verdeling van de monetaire inkomsten is groter dan in het vorige boekjaar
(- € 13 miljoen), voornamelijk als gevolg van de toename van de monetairbeleidsportefeuilles. De in 2018 aangelegde
voorziening voor monetairbeleidstransacties werd aangewend om het verlies te dekken dat werd opgelopen door de
verkoop in 2020 van de afgewaardeerde effecten van het CSPP die door een NCB werden aangehouden (€ 2 miljoen).
Het resterende bedrag van de voorziening, namelijk € 1 miljoen, werd volledig teruggenomen aan het einde van het
boekjaar. Deze twee gecumuleerde effecten verhogen de bijdrage aan de verdeling van de monetaire inkomsten met
- € 12 miljoen.
De nettobaten uit financiële transacties namen toe, voornamelijk onder invloed van de daling van de rente in dollar
(€ + 26 miljoen). Op de markt van de waardepapieren in euro namen de kapitaalwinsten echter enigszins af omdat het
verkoopvolume lager was als gevolg van de vereffening van de portefeuille vastrentende effecten (- € 9 miljoen).
In tegenstelling tot vorig jaar zijn er geen kosten meer die betrekking hebben op de invoering van het vervroegd
vertrekplan, hetgeen in belangrijke mate de daling van de personeelskosten verklaart (+ € 12 miljoen).

Winstverdeling
Een raming van de becijferbare risico’s is het uitgangspunt voor de bepaling van het minimumbedrag van de reserves
van de Bank. Alle financiële risico’s van de Bank worden berekend volgens de value at risk / expected shortfallmethodologie, waarvoor de Bank zeer voorzichtige parameters op het gebied van probabiliteit en tijdshorizon hanteert,
ofwel volgens scenario’s op lange termijn.
De raming van de benedengrens van de risico’s eind 2020 geeft een bedrag in de orde van grootte van € 6,5 miljard,
tegen € 4,6 miljard eind 2019.

Dit bedrag omvat de financiële risico's op:
−

de eigen effectenportefeuilles van de Bank in euro en in deviezen;

−

de voor doeleinden van monetair beleid aangehouden effectenportefeuilles op de balans van de Bank, waarvoor ze alleen de
risico’s draagt;
de krediettransacties en voor doeleinden van monetair beleid aangehouden effectenportefeuilles op de balans van alle NCB’s
van het Eurosysteem, waarvan het risico over deze NCB’s wordt verdeeld (zie toelichtingen 5 en 7 bij de jaarrekening).

−

Door het toenemende volume en de samenstelling van de balans, in het bijzonder het APP en het PEPP, bestaat het
risico dat de resultaten van de Bank onder druk komen te staan, in het bijzonder in geval van een rentestijging. In die
omstandigheden handhaaft de Bank haar beleid om 50 % van de winst van het boekjaar te reserveren zolang de periode
van onconventionele monetaire maatregelen aanhoudt.
Zo wordt een bedrag van € 330,5 miljoen toegevoegd aan de beschikbare reserve. Als gevolg van de winstverdeling
bedragen de buffers van de Bank € 6,9 miljard. Het resultaat van het boekjaar is overigens de eerste buffer om mogelijke
verliezen op te vangen.
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Het dividendbeleid blijft ongewijzigd. Dit resulteert in een brutodividend van € 105,77 per aandeel, dit is een daling met
13,7 % ten opzichte van het boekjaar 2019. Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat de BIB dit jaar geen dividenden
heeft uitgekeerd.
Op grond van de organieke wet van de Bank wordt het saldo van de winst van het boekjaar toegewezen aan de Staat.
Voor 2020 bedraagt dat € 288,2 miljoen.
Het dividend zal betaalbaar zijn de vierde bankwerkdag na de algemene vergadering van aandeelhouders die zal
plaatsvinden op 17 mei 2021. Het zal op die dag automatisch worden gestort aan de houders van gedematerialiseerde
aandelen en van aandelen op naam.
Gebeurtenissen na balansdatum
De beschikbare informatie over de verkoop van het drukkerijgebouw is terug te vinden onder punt 3.1.3 van het
jaarverslag, onder punt 3.2.7.10 van de toelichting bij de jaarrekening en in het persbericht van 26 januari 2021 dat op de
website van de Bank is gepubliceerd.
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