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Brussel, 25 april 2013

Referentiecijfers KBC Groep over 2012 volgens
de nieuwe divisie-indeling
Op 16 mei 2013 zal KBC Groep NV zijn eerstekwartaalresultaten bekendmaken op basis van zijn
nieuwe divisiestructuur, die al eerder werd aangekondigd. Hierbij verstrekt de groep alvast de
referentiecijfers over 2012, zodat de beleggers en analisten zich kunnen voorbereiden.
Nieuwe divisiestructuur sinds 1 januari 2013
Begin 2013 heeft KBC een nieuwe managementstructuur ingevoerd die de geüpdatete strategie van de
groep weerspiegelt. Meer informatie daarover vindt u in het persbericht (“KBC 2013 and beyond”) en de
presentatie van 8 oktober 2012 en in het jaarverslag 2012, die beschikbaar zijn op www.kbc.com.
Op basis van die nieuwe managementstructuur heeft de groep ook de presentatie van zijn financiële
segmentrapportering herwerkt.
Tot eind 2012 bestonden de segmenten uit de divisies België (retailbankverzekeren), Centraal- en OostEuropa (Tsjechië, Hongarije, Slowakije, Bulgarije), Merchantbanking (bedrijfsbankieren en marktactiviteiten
in België en het buitenland, en KBC Bank Ireland) en Groepscenter (de resultaten van de holding,
bepaalde elementen die niet aan de andere divisies zijn toegewezen en de resultaten van de te
desinvesteren maatschappijen).
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In het nieuwe rapporteringsoverzicht zijn de segmenten (vereenvoudigd):





divisie België (alle activiteiten in België)
divisie Tsjechië (alle activiteiten in Tsjechië)
divisie Internationale Markten (activiteiten in Ierland, Hongarije, Slowakije en Bulgarije)
Groepscenter (resultaten van de holding, bepaalde elementen die niet aan de andere divisies zijn
toegewezen, resultaten van de te desinvesteren maatschappijen en de invloed van legacy en eigen
kredietrisico (zie verder)).

Een uitgebreidere definitie vindt u in de bijlage.
De belangrijkste verschillen tussen de vroegere en de nieuwe divisies zijn:
 De vroegere divisie België is uitgebreid met de Belgische merchantbankingactiviteiten (bedrijfsbankieren
en marktactiviteiten), met inbegrip van de buitenlandse vestigingen van KBC Bank (die vroeger deel
uitmaakten van de divisie Merchantbanking).
 De voormalige divisie Centraal- en Oost-Europa is opgesplitst in de afzonderlijke divisie Tsjechië, wat
wijst op het belang van dat land binnen de activiteiten van de groep, en in de activiteiten in de andere
kernlanden – Hongarije, Slowakije en Bulgarije – die zijn ondergebracht in de divisie Internationale
Markten.
 KBC Bank Ireland, dat vroeger tot de divisie Merchantbanking behoorde, zit nu in de divisie
Internationale Markten.

1 De managementstructuur van de groep omvat ook een divisie Internationale Productfabrieken. De resultaten van de activiteiten van die divisie worden
opgenomen in de resultaten van de andere divisies op geografische basis. De divisie wordt dus niet als een apart segment getoond in de rapportering
over de segmentresultaten.
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Invoering van het ‘resultaat exclusief de invloed van legacy CDO- en desinvesteringsactiviteiten en
eigen kredietrisico’ (‘resultaat exclusief legacy en eigen kredietrisico’; result excluding legacy and OCR)
In de vroegere rapportering werd de winst-en-verliesrekening volgens IFRS aangevuld met een
zogenaamde „onderliggende‟ winst-en-verliesrekening (exclusief niet-operationele en uitzonderlijke
elementen). Dat is nu niet meer het geval. Maar naast de cijfers volgens IFRS zal KBC nog altijd cijfers
geven die meer inzicht verschaffen in de bedrijfsresultaten.
Dat betekent dat we, naast de winst-en-verliesrekening volgens IFRS, een herwerkte winst-enverliesrekening zullen geven waarin een beperkt aantal niet-operationele elementen niet is opgenomen
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maar wordt samengevat in drie lijnen onderaan het overzicht . De gesegmenteerde informatie is
gebaseerd op dat herwerkte overzicht.
Die elementen zijn:
 legacy CDO-activiteiten (voornamelijk veranderingen in de waardering van CDO‟s en vergoedingen
voor de CDO-garantieregeling),
 legacy
desinvesteringsactiviteiten
(waardeverminderingen
en
meer-/minderwaarden
op
desinvesteringen),
 de invloed van reëlewaardeveranderingen van eigen schuldinstrumenten ten gevolge van eigen
kredietrisico.
In de gesegmenteerde informatie zijn die elementen allemaal toegewezen aan Groepscenter.
Nieuwe referentiekwartaalcijfers voor 2012
Via deze link en op www.kbc.com (homepage) vindt u de referentiekwartaalcijfers voor 2012 in een
Excelbestand. Er zijn aparte bladen voor:
 totaal KBC-groep
 divisie België
 divisie Tsjechië
 divisie Internationale Markten (met aparte bladen voor Slowakije, Hongarije, Bulgarije en Ierland)
 Groepscenter
Bijlage: Definitie van segmenten
De divisie België omvat de activiteiten van KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV en van hun Belgische dochtermaatschappijen
(CBC Banque, KBC Asset Management, KBC Lease Group, KBC Securities, KBC Group Re ...). De resultaten met betrekking tot
legacy activiteiten en de waardering van het eigen kredietrisico zijn verplaatst naar Groepscenter.
De divisie Tsjechië omvat alle activiteiten van KBC in Tsjechië. Dat omvat de ČSOB-groep (voornamelijk actief onder de merknamen
ČSOB, Era, Postal Savings Bank, Hypotecni banka en CMSS), de verzekeringsmaatschappij ČSOB Pojist‟ovna, ČSOB Asset
Management en Patria Finance.
De divisie Internationale Markten omvat voornamelijk de activiteiten in de andere (d.w.z. zonder Tsjechië) Centraal- en OostEuropese kernmarkten (ČSOB Bank en ČSOB Poist‟ovna in Slowakije, K&H Bank en K&H Insurance in Hongarije, CIBank en DZI
Insurance in Bulgarije) en KBC Bank Ireland.
Het Groepscenter omvat de resultaten van de holdingmaatschappij KBC Groep NV, KBC Global Services, enkele resultaten die niet
aan de andere divisies toewijsbaar zijn, de eliminatie van intersegmenttransacties en de resultaten van de nog te desinvesteren
maatschappijen en activiteiten die worden afgebouwd. Het omvat ook de resultaten met betrekking tot legacy activiteiten (CDO‟s,
desinvesteringsresultaten) en de waardering van het eigen kredietrisico.
2 De reëlewaardeveranderingen van bepaalde ALM-afdekkingsinstrumenten werden vroeger niet opgenomen in de „onderliggende‟ cijfers. Nu zijn ze
wel opgenomen in de resultaten van de divisies. Daarnaast worden de tradingresultaten, die in het overzicht volgens IFRS zijn opgenomen in diverse
posten, verplaatst naar de post Nettoresultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde. In de vroegere rapportering gebeurde dat voor elke
divisie, nu is dat beperkt tot KBC Bank België (divisie België), gezien het belang ervan.
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