Bigbank: meer dan 140 miljoen euro aan leningen in eerste halfjaar
Tallinn, Estland, 14 september 2018 – De kredietportefeuille van Bigbank, een internationale
consumentenbank met het hoofdkantoor in Estland, groeide het eerste halfjaar met 28,3 miljoen euro
ofwel 7,7%. De grootste groei werd gerealiseerd in Zweden. De kredietomzet bedroeg in de eerste zes
maanden van het jaar 140,7 miljoen euro, waarvan 77,9 miljoen euro in het tweede kwartaal. De
nettowinst van de groep bedroeg in het eerste halfjaar 10,4 miljoen euro, waarvan 5,2 miljoen in het
tweede kwartaal.
De rentebaten van Bigbank daalden in het tweede kwartaal met 7,3% ten opzichte van een jaar eerder naar
EUR 16,7 miljoen, terwijl de rentelasten met 0,3% daalden naar EUR 1,5 miljoen. De kosten van afschrijvingen
op oninbare leningen daalden in het tweede kwartaal met ruim 42% tot 2,21 miljoen.
"Een van onze doelstellingen in het uitvoeren van de strategie is groei van de portefeuille operationele
leningen. Daar zijn we in geslaagd ", aldus Sven Raba, voorzitter van de raad van bestuur van Bigbank. "De
winstmarge van de bank is gegroeid, voornamelijk dankzij onze focus op klanten met een laag kredietrisico.
Daardoor konden we de operationele leningen opvoeren en de verliezen op leningen verminderen. Dat heeft
wel een impact op de rentebaten, maar de positieve effecten van lagere verliezen op leningen zijn veel groter
dan de daling van de rentebaten. Onze focus ligt op dit moment op het verstrekken van leningen tegen lagere
rentetarieven aan klanten die in staat zijn om ze binnen de gestelde termijn terug te betalen."
Bigbank heeft een traditioneel bedrijfsmodel waarbij deposito’s worden gebruikt voor de financiering van
kleine consumentenleningen in diverse Europese landen. Het aantal uitstaande leningen van Bigbank aan
consumenten bedroeg eind juni 135.000. De portefeuille leningen is gespreid. Het gemiddelde leenbedrag
bedroeg EUR 3.139; de 40 grootste leningen waren goed voor 5,5% van de totale kredietportefeuille.
Aan het einde van het tweede kwartaal stonden 14.641 deposito’s van Bigbank uit. Het gemiddelde
depositobedrag bedroeg EUR 23.000, de gemiddelde rentevergoeding 1,7%.
Het eigen vermogen van Bigbank bedroeg eind juni 2018 EUR 114 miljoen en het balanstotaal EUR 466
miljoen, waarmee de verhouding eigen vermogen/activa uitkwam op 24,5%. De Tier 1 ratio bedroeg 21,3%.
Het volledige kwartaalbericht van Bigbank is te vinden op www.bigbank.nl.

Over Bigbank
Bigbank werd in 1992 in Estland opgericht als Balti Investeeringute Grupp AS (BIG). Bij het verkrijgen van de
banklicentie in 2005 werd de naam werd gewijzigd in Bigbank. De bank richt zich op het aanbieden van
consumentenkredieten en spaardeposito’s voor particuliere klanten.
Bigbank heeft buiten het thuisland Estland kantoren in Letland, Litouwen, Finland, Zweden en Spanje. In
Duitsland, Oostenrijk en Nederland is Bigbank als internetbank actief in het aanbieden van spaardeposito’s.
Nederlandse klanten kunnen met vragen terecht bij de Nederlandstalige helpdesk die te bereiken is per
telefoon en per email.

Bigbank valt onder toezicht van de financiële autoriteit in Estland, de Finantsinspektioon. De deposito’s van
Bigbank worden gedekt onder het Estlands garantiestelsel, dat in lijn met de EU-richtlijn ingelegde
termijndeposito’s inclusief de rente tot een bedrag van EUR 100.000 per klant garandeert.
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