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Derdekwartaalcijfers 2018: Handelsbanken Nederland houdt stijgende lijn vast





Nettowinst over de eerste drie kwartalen van 2018 stijgt met 22% naar EUR 21,3 miljoen
Inkomsten stijgen met 16% naar EUR 61,8 miljoen
Kosten stijgen met 16% naar EUR 42 miljoen door investeringen in het Nederlandse kantorennet en het
producten- en dienstenportfolio
Omvang gemiddelde totale kredietportefeuille stijgt met 21% naar EUR 4,369 miljard

Amsterdam, 24 oktober 2018 - Handelsbanken, de lokale relatiebank met activiteiten in ruim twintig landen,
maakte vandaag de resultaten over het derde kwartaal van 2018 bekend. In Nederland, een van de
thuismarkten van Handelsbanken, liet de bank over de eerste negen maanden van het jaar weer sterke
cijfers zien. Het gemiddelde aantal medewerkers in Nederland steeg naar 305. De bank telt inmiddels 29
kantoren in Nederland.
Het operationele resultaat van Handelsbanken in Nederland steeg in de eerste drie kwartalen (na
winstallocatie) met ruim 22% naar EUR 21,3 miljoen (9M2017: EUR 17,4 miljoen). De eerste negen
maanden van 2018 lieten, in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder, een inkomstengroei zien van
16%, naar een totaal van EUR 61,8 miljoen (9M2017: EUR 53,4 miljoen). De kosten stegen in dezelfde
periode met 16% naar EUR 42 miljoen (9M2017: EUR 36,2 miljoen), met name door investeringen in de
uitbreiding van het kantorennet en het producten- en dienstenportfolio.
Rente-inkomsten stegen in de eerste drie kwartalen van het jaar met 16% naar EUR 48,6 miljoen (9M2017:
EUR 42 miljoen). De fee- en commissie-inkomsten zijn met 14% gestegen naar EUR 11,8 miljoen (9M2017:
EUR 10,4 miljoen), met name door de vermogensbeheeractiviteiten van Optimix.
De gemiddelde totale kredietportefeuille groeide in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar met 21% naar
EUR 4,369 miljard (9M2017: EUR 3,602 miljard). De gemiddelde totale kredietverlening aan particulieren
steeg in de eerste drie kwartalen van het jaar met 23% naar EUR 2,338 miljard (9M2017: EUR 1,899
miljard). De gemiddelde totale kredietverlening aan bedrijven nam in dezelfde periode met 19% toe tot EUR
2,031 miljard (9M2017: EUR 1,703 miljard).
Het gemiddelde totale volume van spaargelden en deposito’s over de eerste drie kwartalen steeg met 37%
naar EUR 1,123 miljoen (9M2017: EUR 820 miljoen). Het gemiddelde totale volume van particuliere
spaargelden en deposito’s steeg met 49% naar EUR 127 miljoen (9M2017: EUR 85 miljoen). Het
gemiddelde totale zakelijke depositovolume over de eerste negen maanden van dit jaar steeg met 36% naar
EUR 996 miljoen (9M2017: EUR 735 miljoen).
Jens Wiklund, CEO van Handelsbanken Nederland: “In het derde kwartaal hebben we de stijgende lijn van het
eerste halfjaar doorgezet. De totale kredietverlening aan particulieren en bedrijven nam toe en hetzelfde geldt
voor het totale volume van spaargelden en deposito’s. We blijven investeren in verdere expansie van onze
activiteiten en in de groei van het aantal kantoren en medewerkers.”
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Over Handelsbanken
Handelsbanken, opgericht in 1871, is een internationale beursgenoteerde full-service bank voor particulieren en bedrijven, actief in meer
dan twintig landen. De bank heeft een sterk decentrale organisatie, met meer dan achthonderd lokale bankkantoren 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 vestigingen en meer dan 300 medewerkers. Voor meer
informatie over Handelsbanken, kijk op handelsbanken.nl.

