BRUSSEL, 26 februari 2015

Crelan komt versterkt uit
de fusie:
groepswinst stijgt met 36%
Crelan haalt 200 miljoen euro
coöperatief kapitaal op en
verwelkomt meer dan 25.000 nieuwe coöperanten
De Groep Crelan heeft in 2014 een resultaat van 61,6 miljoen euro gehaald,
dat is een stijging van 36%. De fusie tussen Landbouwkrediet en Centea op
1 april 2013 kan dan ook vandaag als geslaagd beschouwd worden.
De commerciële resultaten ogen mooi.
Bovendien is Crelan in haar opzet geslaagd om 200 miljoen euro aan
coöperatief kapitaal op te halen. Zo bewijst de bank dat ze klaar is om een
100% Belgische bank met een 100% coöperatieve verankering te worden.

De coöperanten van Crelan hebben vertrouwen in
de bank
Het verhaal van Crelan is een verhaal van bankieren met gezond verstand, een verhaal
van vertrouwen schenken en vertrouwen krijgen. Dat is de kern van het coöperatieve
bankmodel dat Crelan altijd toegepast heeft en in de toekomst nog sterker wil
uitdragen.
Tijdens de crisis in het bancaire landschap bleef Crelan stevig overeind, en dat dankzij
haar transparante en voorzichtige bankbeleid en de vertrouwensrelatie die de bank
met haar klanten opgebouwd heeft. Dat vertrouwen van de klanten komt nog het best
tot uiting via de toename van het aantal coöperanten. Het voorbije jaar kozen bijna
26.000 klanten ervoor om coöperant of mede-eigenaar te worden van de bank. Zo telt
Crelan vandaag meer dan 282.000 coöperanten. Allemaal spreken ze hun vertrouwen
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uit in de toekomst van Crelan en in de toekomst van het coöperatieve bankmodel.
Sneller dan verwacht slaagde de bank erin om de vooropgestelde 200 miljoen euro
aan coöperatief kapitaal op te halen.
Vandaag bedraagt het coöperatieve kapitaal meer dan 814 miljoen euro. De
coöperatieve Kassen van Crelan zijn nu dus voldoende gewapend om de aandelen van
het Franse Crédit Agricole over te kopen.

Resultaten 2014
Luc Versele, CEO Crelan: “De Belgische bancaire sector heeft opnieuw een bewogen
jaar achter de rug. De economisch-financiële omgeving blijft onzeker en dat
resulteerde in een blijvende neerwaartse druk op de rentevoeten, een slabakkende
economie met gevaar voor recessie en deflatie, een te hoge werkloosheid en een
overheid die nog steeds op zoek blijft naar hogere inkomsten om de overheidsschuld
en het begrotingstekort niet nog meer te laten ontsporen.
In die moeilijke context heeft de groep Crelan een mooi resultaat gehaald. We zijn erin
geslaagd om het bankproduct te doen stijgen en de kosten onder controle te houden,
waardoor het resultaat het vooropgestelde budget overstijgt.
Zowel Crelan als de dochters Crelan Insurance, Europabank en Keytrade Bank hebben
het voorbije jaar hoge volumes gehaald, wat leidt tot mooie commerciële resultaten.
Het geconsolideerde resultaat in IFRS is met meer dan 36% gestegen ten opzichte van
2013 en komt uit op 61,6 miljoen euro.”
Commerciële resultaten
Op commercieel vlak is 2014 voor de groep Crelan een goed jaar geworden.
Het totaal van de deposito’s van de cliënteel bedraagt 20,6 miljard euro (+2,5%).
Sterke interesse voor beleggingsproducten op langere termijn
We merken een toegenomen interesse voor de beleggingsproducten op langere
termijn. Enerzijds tekenden de klanten bij Crelan voor meer dan 200 miljoen euro op
de Volkslening in. Anderzijds lag de klemtoon op de fondsen en de Notes. De lage
marktrente zorgt ervoor dat klanten meer interesse tonen in producten met een hoger
rendementspotentieel dan de klassieke beleggingen zoals kasbons en spaarboekjes.
Crelan verkocht meer dan 1 miljard euro aan buitenbalansproducten, wat
overeenstemt met een stijging van 34%. Op groepsniveau stijgt de portefeuille
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buitenbalansproducten tot 10,7 miljard euro. Ondanks de lage marktrente houden ook
de spaarboekjes stand. Op groepsniveau stijgt de portefeuille lichtjes tot 13,2 miljard
euro.
Crelan Mobile App is een schot in de roos
Crelan blijft ook investeren in modern betaalcomfort. Zo plaatste Crelan afgelopen jaar
13 bijkomende Cash&More-toestellen, het totaal bedraagt nu 230. Daarnaast
lanceerde Crelan in september de Crelan Mobile App. Intussen registreerde Crelan al
meer dan 42.000 abonnementen (17% van de online-abonnees hebben nu ook de app
gedownload). In januari bedroeg het aandeel van de app in het aantal elektronische
overschrijvingen reeds 6%. Crelan en haar dochters Europabank en Keytrade Bank
blijven continu aandacht schenken aan een uitgebreide dienstverlening op dat vlak.
Dankzij onder meer deze inspanningen stegen de inlagen op
termijnrekeningen tot bijna 3,9 miljard euro (+19%) op groepsniveau.

zicht-

en

De Groep Crelan verstrekte 2,7 miljard euro kredieten in 2014
De kredietportefeuille van de Groep Crelan steeg het voorbije jaar met 3,2% tot 16
miljard euro.
In 2014 verstrekte de Groep Crelan voor 2,7 miljard euro aan kredieten. Hiermee
levert de Groep een belangrijke bijdrage aan het stimuleren van zowel de economie
als de particuliere initiatieven.
De particuliere kredieten kenden een mooie groei, zo verstrekte Crelan in 2014 voor
1,5 miljard euro aan woonkredieten.
2014 was geen topjaar voor de land- en tuinbouwsector in het algemeen. De gevolgen
van een gestegen mondiale productie, de dalende marges, het nieuwe GLB-beleid en
het Russische embargo op de Europese landbouwproducten hadden een weerslag op
de prijzen van heel wat landbouwproducten en op het investeringsklimaat in de landen tuinbouw. Ondanks deze minder gunstige conjunctuur stijgt de productie
landbouwkredieten lichtjes tot 401,4 miljoen euro.
Het marktaandeel van Crelan in de Waalse landbouwsector blijft rond de 47%
schommelen. In Vlaanderen stabiliseert het marktaandeel zich rond 25%.
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Financiële resultaten
Het balanstotaal van de Groep bedraagt 23,3 miljard euro (+4,8%).
Het bankproduct neemt toe met 7,6% tot 375 miljoen euro.
De Groep Crelan betaalt maar liefst 43% meer bankenheffingen dan een jaar eerder
In 2014 betaalde de Groep Crelan een bankenheffing van 46,3 miljoen euro tegenover
32,5 miljoen in 2013. Dat betekent een toename van 43%.
Luc Versele: “De maatregelen van de Europese en nationale regelgevers als gevolg
van de financiële en landencrisissen betekenen een zware factuur voor alle
marktspelers. Daarnaast blijven de banken via de bankenheffing de melkkoe van de
overheid, maar de melk is weg, de uiers van de koe zijn afgesneden en bovendien
maait men ook nog het gras weg. Wat ons vooral stoort, is dat de heffingen te veel
slaan op depositowerving en niet op de meer risicovolle componenten van de
bankactiviteit. Op die manier worden de banken die gezond bankieren meer getroffen
dan de banken die grotere risico’s nemen. Een interne heffingenshift, zoals voorzien in
het regeerakkoord, is voor ons dan ook zeer urgent en absoluut noodzakelijk.”
De Groep Crelan behaalt een jaarresultaat van 61,6 miljoen euro
Het geconsolideerd nettoresultaat bedraagt 61,6 miljoen euro, in vergelijking met 45,2
miljoen euro een jaar eerder. Dat is een stijging van 36%.
Luc Versele: “Door haar taille en door gepast in te spelen op deze moeilijke
marktcontext heeft de Groep Crelan in 2014 een mooi resultaat gehaald. We hebben
de fusie duidelijk goed verteerd. Dit vrij mooie resultaat is echter geen garantie voor
een onbezorgde toekomst. De regelgeving, de bankenheffingen, de economischfinanciële situatie en het wijzigend bankenlandschap door de digitale (r)evolutie zijn
belangrijke aandachtspunten die de komende jaren een impact zullen hebben op onze
rentabiliteit. Gelukkig hebben we een goed coöperatief bankmodel en een gezonde
bankpolitiek die onze toekomstige resultaten zullen vrijwaren.”
Het eigen vermogen is met bijna een kwart toegenomen
Het eigen vermogen van de Groep Crelan steeg met 24,5% tot 1,4 miljard euro. Het
maatschappelijk kapitaal van de Groep stijgt tot 814 miljoen euro (+31,2%).

Page 4 of 6

Kerncijfers Groep Crelan
31/12/2014
Aantal medewerkers
Aantal klanten
Aantal coöperanten
Aantal kantoren

3.517
1.263.716
282.280
778

Eigen vermogen & balanstotaal Groep Crelan
31/12/2014
Eigen vermogen

1,4 miljard euro

Waarvan coöperatief kapitaal

814 miljoen euro

Balanstotaal

23,3 miljard euro

Luc Versele: "Onze Tier 1-ratio bedraagt nu 14%. Crelan is en blijft dus een solvabele
Groep en we hebben herhaaldelijk bewezen dat we sterk genoeg zijn om niet alleen
onze positie te handhaven in deze moeilijke financiële en economische context, maar
om ze bovendien ook nog te versterken via groei. We bereiden ons vandaag al volop
voor op de bank van de toekomst. We investeren in innovatie en nieuwe technologieën,
maar bovenal blijven we geloven in ons coöperatief model waar de klant centraal staat
en waar de zelfstandige Crelan-agenten garant staan voor een persoonlijk advies.”

Over Crelan
Crelan is een coöperatieve Belgische bank die een beleid van gestage en duurzame groei voert. De bank
heeft een ruim aanbod bank- en verzekeringsproducten voor de particulieren, de zelfstandigen, de
ondernemers en de land- en tuinbouwers. De bank voert een gezond beleid, gesteund op de coöperatieve
waarden: transparantie, duurzaamheid, vertrouwen en engagement.
www.crelan.be
Over de Groep Crelan
De groep Crelan is samengesteld uit Crelan en haar dochters: Crelan Insurance, de nichebank Europabank
en de onlinebank Keytrade Bank.
Groep Crelan = 3.517 medewerkers, 778 kantoren, 1,3 miljoen klanten, 282.280 coöperanten. (cijfers op
31/12/2014)
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Perscontact:
Isabelle D’haeninck, directeur Institutionele en Interne Communicatie, Crelan
Tel.: + 32 (0) 2 558 72 75 of + 32 (0) 473 62 62 42
Leo De Roeck, sr. communicatie-adviseur, Crelan
Tel.: + 32 (0) 3 247 15 85 of + 32 (0) 499 96 52 81
press@crelan.be
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