Persbericht
Utrecht, 24 november 2017

De Volksbank neemt kennis van uitkomst EU-brede
Transparency Exercise 2017
De Volksbank N.V. (de Volksbank) heeft kennis genomen van de mededelingen die de European
Banking Authority (EBA) en De Nederlandsche Bank (DNB) vandaag hebben gedaan ten aanzien
van zowel de informatie over de EU-brede Transparency Exercise 2017 als het voldoen aan het
besluit van de Raad van Toezicht van de EBA.
De uitkomst van de EU-brede transparency exercise zijn hier te downloaden.
Achtergrond EU-brede Transparency Exercise 2017
In de vergadering van mei 2017 heeft de Raad van Toezicht van de EBA de documentatie voor de
EU-brede Transparency Exercise 2017 goedgekeurd. Vanaf 2016 wordt de exercitie op jaarlijkse
basis uitgevoerd en op hetzelfde moment gepubliceerd als de Risk Assessment Report (RAR). De
jaarlijkse transparency exercise zal qua rapportagekader alleen op COREP/FINREP gegevens
worden gebaseerd om een voldoende en passend niveau van informatie aan marktdeelnemers te
waarborgen.
De templates werden centraal ingevuld door de EBA en daarna ter controle naar de banken en
toezichthouders verzonden. De banken werden in de gelegenheid gesteld geconstateerde fouten
te herstellen en de juiste gegevens via de reguliere COREP/FINREP-rapportagekanalen opnieuw in
te dienen.
De (non)performing en forborne exposure cijfers zoals gerapporteerd in de EU-brede
Transparency Excercise 2017 zijn gebaseerd op de Volksbank’s financiële verslaglegging (FINREP).
Gedurende de periode waarin de transparency exercise plaatsvond, was de Volksbank nog bezig
met het analyseren van deze cijfers. De resultaten van deze analyse waren niet beschikbaar ten
tijde van het finaliseren van de transparency exercise. De definitieve (non-)performing en
forborne exposure cijfers kunnen daardoor afwijken van de cijfers zoals gerapporteerd in de EUbrede Transparency Exercise 2017 template.
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OVER DE VOLKSBANK N.V.
De Volksbank is een familie van bankmerken (ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS) die zich
nadrukkelijk richten op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het midden- en kleinbedrijf. De vier
merken hebben ieder hun eigen identiteit en uitstraling en beschikken over een centrale
backoffice en IT-organisatie. De Volksbank wil op een mensgerichte, efficiënte en duurzame
manier voorzien in de specifieke financiële behoeften van klanten van haar merken. Hiervoor
heeft zij een productaanbod dat bestaat uit drie kernproductgroepen: betalen, hypotheken en
sparen. Met een balanstotaal van € 61 miljard en circa 3.500 werknemers (fte’s) is de Volksbank
een belangrijke speler op de Nederlandse retailmarkt. Het hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht.
DISCLAIMER
Dit persbericht bevat uitsluitend feitelijke informatie en dient niet te worden opgevat als een
opinie of aanbeveling met betrekking tot de koop of verkoop van effecten die zijn uitgegeven
door de Volksbank N.V. Dit persbericht bevat geen waardeoordeel of voorspelling met betrekking
tot de financiële resultaten van de Volksbank N.V. Als u geen persberichten van de Volksbank N.V.
wilt ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar communicatie@devolksbank.nl.
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