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Trading update van KBC over de resultaten voor 
het vierde kwartaal van 2010.  

 
 
 
De onderliggende resultaten van KBC voor het vierde kwartaal van 2010 zullen worden 
beïnvloed door de verhoging van de voorzieningen voor de Ierse kredietportefeuille en 
een uitzonderlijke zaak van onregelmatigheden bij KBC Lease UK.  
 
KBC zal voor die twee gebeurtenissen eenmalig bijkomende voorzieningen van netto 315 
à 330 miljoen euro (afhankelijk van de precieze fiscale impact) aanleggen en wenst de  
markt en alle stakeholders daarover te informeren vóór de publicatie van de resultaten 
voor het vierde kwartaal van 2010 op 10 februari 2011. 
 
Bovengenoemde gebeurtenissen en de beperkte resultaten uit marktactiviteiten zullen de 
resultaten van de divisie Merchantbanking beïnvloeden. De onderliggende resultaten uit 
overige activiteiten voor het vierde kwartaal van 2010 liggen echter volledig in de lijn van 
de verwachtingen. Het effect van beide gebeurtenissen op het gerapporteerde resultaat 
zal niet substantieel zijn. 
 
 
KBC Bank Ireland verhoogt de voorzieningen voor zijn kredietportefeuille  
 
Sinds de publicatie van de resultaten voor het derde kwartaal op 10 november 2010 zag KBC de 
marktomstandigheden in Ierland verder versomberen.  
Nadat op 28 november 2010 werd bekendgemaakt dat de Europese Unie en het Internationaal 
Monetair Fonds een steunpakket van 85 miljard euro voor Ierland zouden vrijmaken en duidelijk 
werd welke impact dat zou hebben op de Ierse economie, heeft KBC Bank Ireland het niveau 
van de nodige voorzieningen voor 2010 herbekeken.  
Hoewel het financiële hulppakket het risico van een Iers staatsbankroet moet verminderen, 
verwacht KBC ook dat de versnelde herstructurering van de Ierse banken (het Bank Recovery 
Plan) een negatief effect zal hebben op de activawaarderingen in de industrie. Bijgevolg heeft 
KBC zijn provisies voor zijn commercieel kredietportefeuille verhoogd, vooral voor de relatief 
beperkte activiteiten inzake vastgoedontwikkeling en investeringsfinanciering. 
 
Bovendien wordt verwacht dat een eventueel economisch herstel trager dan in november 2010 
verwacht zal verlopen en dat het op korte termijn geen positief effect zal hebben op de 
tewerkstelling. De aanhoudend hoge werkloosheid zou kunnen leiden tot een toename van de 
achterstallen en wanbetalingen op hypothecaire kredieten bij retailcliënten. Daarom heeft KBC 
zijn provisies voor de residentiële hypotheekportefeuille eveneens verhoogd.  
 
Als een gevolg van deze factoren heeft KBC beslist bijkomende waardeverminderingen te 
boeken. De voorzieningen voor waardeverminderingen op kredieten zullen nu voor het vierde 
kwartaal 2010 ongeveer 263 miljoen euro netto bedragen (300 miljoen euro bruto). 
 
KBC Bank Ireland blijft een bank met een voldoende kapitaalbasis. 

 
 

 
 



 
KBC legt voorzieningen aan voor onregelmatigheden bij KBC Lease UK 
 
Tijdens het vierde kwartaal toonden interne controles bij KBC Lease UK onregelmatigheden aan 
in sommige contracten die het had afgesloten met derden. Er is een volledige en diepgaande 
doorlichting aan de gang, zowel door de bevoegde autoriteiten als door de interne audit- en 
compliancediensten van KBC. Op dit moment is het nog te vroeg om definitieve besluiten te 
trekken op basis van het lopende onderzoek. KBC heeft een externe juridisch adviseur 
ingeschakeld en alle beschikbare juridische middelen worden tegen de betrokken derde partijen 
ingezet om zijn belangen te vrijwaren.  
 
Momenteel wordt het maximale nettobedrag dat de onregelmatigheden zouden kunnen kosten 
geschat op ongeveer 150 miljoen euro, afhankelijk van de precieze fiscale impact. Daarvoor 
werden de nodige voorzieningen aangelegd. KBC heeft bepaalde preventieve juridische 
maatregelen getroffen die het noodzakelijk acht om zijn belangen te verdedigen en de schade zo 
veel mogelijk te kunnen recupereren. Met dat doel heeft het ook een verzekeringsclaim 
ingediend. 
 
 
KBC zal de gedetailleerde jaarresultaten en de resultaten van het vierde kwartaal van 2010 
publiceren op 10 februari 2011.  
 

- EINDE 
 
 
Noot voor de redactie 

KBC Lease UK Ltd, een dochter van de KBC Lease-groep, verleent leasingdiensten in het Verenigd 
Koninkrijk. Als onderdeel van de nieuwe strategie van de KBC-groep komt KBC Lease UK in aanmerking 
voor desinvestering. 
KBC Lease UK biedt langetermijnfinanciering aan. Het heeft aan financiering gedaan door het aankopen 
van gekende toekomstige betalingsstromen (vorderingen) verschuldigd in het kader van leasing (bv. lease 
rentals) of gelijkaardige overeenkomsten van een verkoper of verhuurder van zulke activa.  De 
hoofdactiviteit van KBC Lease UK is de financiering van investeringen in activa zoals informatie- en 
communicatietechnologie, meestal voor grote organisaties, zowel in de openbare als in de privésector.  
Het doet dat voornamelijk als partner van verkopers (vendors) van zulke roerende goederen en 
technologie en van onafhankelijke verhuurders (lessors)  die in die branche actief zijn. 
Die financieringsmethode wordt algemeen gebruikt door andere leasingmaatschappijen die in het Verenigd 
Koninkrijk in dezelfde sector opereren.  Bij een normale gang van zaken ligt het kredietrisico niet zo zeer 
bij de verkoper (vendor), maar bij de eindcliënt. 

 
Contactgegevens: 
- Wim Allegaert, directeur Investor Relations, KBC-groep 
Tel. 32 2 429 40 51 wim.allegaert@kbc.be 
 
- Viviane Huybrecht, directeur Communicatie Groep en woordvoerster KBC-groep 
Tel. 32 2 429 85 45, pressofficekbc@kbc.be 
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*Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese 
transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.  

KBC persberichten zijn beschikbaar op 
www.kbc.com of kunnen verkregen worden door 
een mail te zenden naar pressofficekbc@kbc.be 
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