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Derdekwartaalcijfers 2020: Onverminderde groei Handelsbanken Nederland





Nettowinst over eerste negen maanden stijgt met 13% naar EUR 22,4 miljoen
Inkomsten stijgen met 10% naar EUR 74,3 miljoen
Kosten stijgen met 10% naar EUR 52,1 miljoen
Omvang gemiddelde totale kredietportefeuille stijgt met 16% naar EUR 5,709 miljard

Amsterdam, 21 oktober 2020 – Handelsbanken maakte vandaag de resultaten over het derde kwartaal van
2020 bekend. In Nederland, een van de thuismarkten van Handelsbanken, laat de bank sterke groeicijfers
zien. In vergelijking met de eerste negen maanden van vorig jaar stegen de inkomsten met ruim 10% naar
EUR 74,3 miljoen (9M2019: EUR 67,4 miljoen). De kosten stegen in dezelfde periode met bijna 10% naar
EUR 52,1 miljoen (9M2019: EUR 47,5 miljoen), met name door investeringen in verdere
organisatieontwikkeling. Het operationele resultaat over de eerste drie kwartalen was met EUR 22,4 miljoen
ruim 13% hoger dan over de eerste negen maanden van vorig jaar (9M2019: EUR 19,8 miljoen). Het
gemiddelde aantal medewerkers in Nederland steeg naar 327 (9M2019: 318). Het aantal kantoren (29) bleef
gelijk.
Rente-inkomsten stegen in de eerste negen maanden met bijna 15% naar EUR 63,9 miljoen (9M2019: EUR
55,6 miljoen). De fee- en commissie-inkomsten daalden met ruim 16% naar EUR 8,6 miljoen (9M2019: EUR
10,3 miljoen).
De gemiddelde totale kredietportefeuille groeide in de eerste negen maanden met 16% naar EUR 5,709
miljard (9M2019: EUR 4,942 miljard). De gemiddelde totale kredietverlening aan particulieren steeg met 17%
naar EUR 3,338 miljard (9M2019: EUR 2,864 miljard). De gemiddelde totale kredietverlening aan bedrijven
steeg met 14% naar EUR 2,371 miljard (9M2019: EUR 2,078 miljard).
Het gemiddelde totale volume van spaargelden en deposito’s steeg in het eerste negen maanden met 21%
naar EUR 1,588 miljard (9M2019: EUR 1,310 miljard). Het gemiddelde totale volume van particuliere
spaargelden en deposito’s steeg met 27% naar EUR 241 miljoen (9M2019: EUR 190 miljoen). Het
gemiddelde totale zakelijke depositovolume steeg in de eerste drie kwartalen met 20% naar EUR 1,347
miljard (9M2019: EUR 1,120 miljard).
Roland van Pooij, CEO van Handelsbanken Nederland: “Ondanks dat de coronacrisis een grote weerslag heeft
op de samenleving, laat Handelsbanken in Nederland in de eerste negen maanden onverminderde groei zien in
de kredietverlening aan particulieren en bedrijven en in de volumes van spaargelden en deposito’s. Deze sterke
toename in volumes toont de aanhoudende vraag naar ons lokaal relatiebankieren in Nederland. Ook uit het
klanttevredenheidsonderzoek dat EPSI Research jaarlijks uitvoert onder klanten van Nederlandse banken blijkt
dat onze aanpak aanslaat. Voor de achtste keer op rij belonen onze klanten ons met de hoogste
waarderingscijfers in de sector.”
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Over Handelsbanken
Handelsbanken, opgericht in 1871, is een internationale beursgenoteerde bank voor particulieren en bedrijven. De bank heeft een sterk
decentrale organisatie, met een landelijk kantorennetwerk in haar zes thuismarkten: Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken,
Finland, Noorwegen en Nederland. De bank kenmerkt zich door hechte en langdurige klantrelaties, een laag risicoprofiel en het
uitgangspunt dat nagenoeg alle besluiten, dicht bij de klant, op de lokale kantoren worden genomen. In Nederland heeft Handelsbanken
op dit moment 29 kantoren en meer dan 300 medewerkers. Voor meer informatie over Handelsbanken, kijk op handelsbanken.nl.

