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De coöperatieve Crelan Groep zet zeer sterk 
jaarresultaat 2022 neer in volle voorbereiding op 
de fusie van Crelan en AXA Bank 
 

 
 Het onderliggende operationele nettoresultaat van Crelan Groep - 

Crelan, AXA Bank en Europabank samen – bedroeg in 2022  
164 miljoen euro, een stijging met 8,4% ten opzichte van het op 
vergelijkbare basis berekende operationele nettoresultaat in 2021. 
 

 Rekening houdend met enkele specifieke postenii, zoals voor de 
voorbereiding van de integratie en migratie van AXA Bank naar Crelan, 
boekte Crelan Groep in 2022 een solide nettoresultaat van 158 miljoen 
euro.  
 

 Op de Algemene Vergadering van CrelanCo zal worden voorgesteld om 
een dividend van 4% uit te keren aan de 280.000 coöperatieve 
aandeelhouders. 
 

 Crelan Groep realiseerde in 2022 voor 6,2 miljard euro aan particuliere 
leningen voor Belgische gezinnen en 2 miljard euro aan nieuwe 
leningen voor zelfstandigen, kleine ondernemers en landbouwers.  
 

 Ondanks de volatiliteit op de financiële markten in 2022, schreven 
klanten van Crelan Groep in op 2,3 miljard euro aan fondsen en 
andere beleggingen. 

 
 Eind 2022 beheerde Crelan Groep voor haar klanten in totaal 30,3 

miljard euro aan gereglementeerde spaartegoeden en 13,1 miljard 
euro belegd kapitaal buiten balans. 

 
 De CET1 ratio (Core Equity Tier 1), die eind 2022 21,3% bedroeg, blijft 

op een hoog niveau, wat de sterkte van de financiële soliditeit van 
Crelan Groep aantoont. 

 
Philippe Voisin, CEO van Crelan Groep: “2022 was het eerste jaar 
waarin Crelan en AXA Bank samenwerkten aan de voorbereiding van 
de fusie. We staken hierin met alle medewerkers en bankagenten 
heel veel energie. We bleven voor onze 1,8 miljoen klanten een 
vertrouwde partner. Dat tonen de prima commerciële resultaten. 
Samen groeien we stilaan uit tot een grote speler met een 
volwaardig aanbod voor particulieren en kleine ondernemingen, 
steunend op de proximiteit van een groot kantorennet, een duurzame 
aanpak en onze coöperatieve waarden. Ik wil onze medewerkers, 
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agenten en partners bedanken voor de in 2022 behaalde prestaties 
en voor de aanzienlijke vooruitgang bij de integratie van AXA Bank.” 
 
Zeer sterke financiële jaarcijfers in een uitdagende context 
 
Het onderliggende operationele nettoresultaat van Crelan Groep bedroeg in 
2022 164 miljoen euro, een stijging met 8,4% ten opzichte van het op 
vergelijkbare basis berekende operationele nettoresultaat in 2021. Dit goede 
bedrijfsresultaat wordt deels verklaard door de groei met maar liefst 12% 
van het netto bancair product tot 942 miljoen euro in 2022 (tegenover  
841 miljoen in 2021). 
 
Rekening houdend met enkele specifieke kostenposten, zoals voor de 
voorbereiding van de integratie en migratie van AXA Bank naar Crelan, 
boekte Crelan Groep in 2022 een solide nettoresultaat van 158 miljoen euro.  
 
Zeer hoge soliditeit 
 
De financiële structuur van Crelan Groep blijft zeer solide: zowel de CET1-
ratio (die steeg van 15,9% naar 21,3%) als de algemene solvabiliteitsratio 
(die steeg van 19,8% naar 26,3%) blijven in 2022 op een hoog niveau en 
ruim boven de wettelijke vereisten (niet-geaudite ratio’s). De ratings voor de 
groep werden bevestigd door zowel S&P (BBB+ LT en A-2 ST) als Moody's 
(A3 LT en P-2 ST) met een stabiele outlook. 
 
In die context heeft Crelan Groep in 2022 ook haar eerste stappen gezet om 
MREL-middeleniii aan te trekken bij institutionele beleggers: in de tweede 
helft van het jaar werd een eerste tranche van 300 miljoen euro uitgegeven 
in de vorm van een niet-preferente senior obligatie. In januari 2023 werd 
500 miljoen euro uitgegeven, waardoor de totale niet-geprivilegieerde senior 
schuld uitkomt op 800 miljoen euro. 
 
4% dividend voor de coöperatieve aandeelhouders 
 
In lijn met dat prima financiële resultaat, zal eind april op de Algemene 
Vergadering van CrelanCo worden voorgesteld om aan de  
280.000 coöperatieve aandeelhouders een dividend van 4% uit te keren. Dat 
is meer dan de 3% van vorig jaar en de voorgaande jaren. Zo laat Crelan 
haar coöperatieve klanten mee profiteren van de goede resultaten en de 
soliditeit van de groep. 
 
Het aantal coöperatieve aandeelhouders kon in 2022 opnieuw stijgen omdat 
ook klanten van AXA Bank – mits het juiste beleggersprofiel – vanaf 
september de kans kregen om in te tekenen op het coöperatieve 
aandeelhouderschap. Bijna 5000 klanten van AXA Bank tekenden al in voor 
in totaal 12 miljoen euro.  
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Prima commerciële volumes in kredieten, sparen en beleggen 
 
De Belgische vastgoedmarkt normaliseerde in de tweede jaarhelft van 2022. 
In deze context realiseerde Crelan Groep toch 6,2 miljard euro aan kredieten 
voor Belgische gezinnen. Dit cijfer is lager dan de 6,9 miljard euro van 2021 
door het uitzonderlijke resultaat van AXA Bank op dat moment. 
 
In juli kreeg Crelan van het consumentenmagazine Test-Aankoop het label 
‘Beste van de test’ voor haar autolening toegekend. Met andere woorden het 
onlinetarief van de Crelan-autolening noteerde gemiddeld over de twaalf 
maanden die aan de test voorafgingen het voordeligst. 
 
Aan professionele klanten werd door Crelan Groep in 2022 net zoals het jaar 
ervoor voor 2 miljard euro leningen verstrekt. Zowel Crelan als AXA Bank 
zetten hard in op kredietverstrekking aan zelfstandigen, kleine ondernemers 
en landbouwers.  
 
In augustus beslisten Crelan en AXA Bank om de land- en tuinbouwers die 
schade leden door de aanhoudende droogte te ondersteunen. Beide banken 
boden hen de mogelijkheid om de kapitaalaflossingen van hun krediet met 
een jaar op te schorten. Dit engagement en onze aanwezigheid op 
verschillende landbouwbeurzen zoals Agriflanders en de Beurs van Libramont 
tijdens het jaar onderstrepen de verbondenheid van Crelan Groep met de 
Belgische land- en tuinbouwers. 
 
Ondanks de volatiliteit op de financiële markten in 2022, schreven klanten 
van Crelan Groep in op 2,3 miljard euro aan fondsen en andere beleggingen. 
Crelan en AXA Bank lanceerden dit jaar voor het eerst samen een 
beleggingsproduct voor particuliere klanten. In 2023 wordt verder gewerkt 
aan de harmonisering van het aanbod en de lancering van nieuwe 
beleggingsproducten. 
 
Op dinsdag 13 oktober volgden meer dan 12.000 geïnteresseerde beleggers 
het door Crelan en AXA Bank georganiseerde webinar over de impact van de 
geopolitieke spanningen en de energiecrisis op de economie en het 
beleggingsklimaat, waarin chief economist Bart Abeloos zijn inzichten deelde. 
 
In totaal beheerde Crelan Groep eind 2022 voor 30,3 miljard euro aan 
gereglementeerde spaartegoeden. Dat is 600 miljoen euro meer dan een jaar 
eerder. Om de spaarders een goede start in 2023 te bieden kondigden Crelan 
en AXA Bank op 22 december aan dat de rentevergoeding op de 
spaarboekjes verhoogd werd. Deze eerste renteverhoging na zeer lange tijd 
was mogelijk dankzij de gestegen ECB-rente. 
 
Crelan Groep kon in 2022 ook opnieuw rekenen op een trouwe samenwerking 
met verzekeraars Allianz (leven) en AXA Belgium (niet-leven), met wie een 
langetermijnpartnerschap loopt. 
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Sterke focus op de voorbereiding van de integratie en fusie 
 
2022 was het eerste jaar waarin Crelan en AXA Bank samen werkten aan de 
voorbereiding van de fusie tussen beide banken die voorzien is voor 2024. Er 
was een specifieke focus voor de versterking en de integratie van de IT-
infrastructuur.  
 
Op commercieel vlak werd werk gemaakt van de harmonisering van de 
tarifering in de meeste domeinen zoals kredieten, beleggen, sparen en 
dagelijks bankieren. Ook het productaanbod werd opengetrokken voor 
klanten van beide banken. Zo kan AXA Investment Managers voortaan zijn 
fondsen aanbieden in het Crelan-netwerk en zijn producten van Econopolis 
en Amundi voortaan beschikbaar voor klanten van AXA Bank.  
 
Ook werd de samenwerking voor kredieten en cards-activiteit tussen 
Europabank en AXA Bank opgestart. De samenwerking werd begin 2023 
uitgebreid met het leasing-en rentingaanbod van Europabank voor zowel de 
klanten bij Crelan als AXA Bank. 
 
Op intern vlak werden in de loop van 2022 alle medewerkers van Crelan en 
AXA Bank werkzaam op de hoofdzetels in Berchem en Anderlecht 
samengevoegd in een overkoepelende, geharmoniseerde structuur. Op die 
manier wordt een eerste belangrijke stap gezet in de voorbereiding op de 
fusie van beide banken in het voorjaar van 2024. 
 
Proximiteit, duurzaamheid en coöperatieve waarden als drijfveer 
 
De sterke commerciële en financiële resultaten van Crelan Groep worden 
mogelijk gemaakt door een gezamenlijke strategie, gestoeld op 3 belangrijke 
pijlers. Deze pijlers blijven voor de verdere toekomst van Crelan Groep de 
steunpilaren: 
 

 Proximiteit: beide banken beschikken samen over het grootste fysieke 
kantorennet aangestuurd door zelfstandige bankagenten. Het is de 
ambitie van Crelan Groep om te evolueren naar minder, maar grotere 
kantoren met meer experten per kantoor en voor onze klanten dus 
steeds in de buurt. 

 
 Duurzaamheid: maatschappelijke verantwoordelijkheid zit in het DNA 

van Crelan. Het aanbod zal de komende jaren groener en ecologischer 
worden en ook op maatschappelijk vlak blijft Crelan haar 
verantwoordelijkheid nemen. 
 

 Coöperatieve waarden: Crelan is voor 100% in handen van haar 
coöperatieve aandeelhouder en is zo de enige coöperatieve bank die 
exclusief op de Belgische markt opereert. Die collectieve 
verantwoording is een belangrijke drijfveer voor onze bank in haar 
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dagelijks handelen. Zo konden in 2022 in totaal 41 lokale initiatieven 
of vzw’s aangebracht door coöperanten financieel gesteund worden 
door de Crelan Foundation. 

 
 
Over Crelan Groep 
De financiële groep wordt gevormd door de cv CrelanCo, de nv Crelan, de nv Europabank en de nv AXA 
Bank Belgium. Ze neemt naar balanstotaal de vijfde plaats in van de Belgische retailbanken. 
In het straatbeeld is de groep Crelan vertegenwoordigd met drie bankenlogo’s: Crelan, AXA Bank en 
Europabank. Crelan Groep heeft op 31/12/2022: 4.551 medewerkers (zowel personeelsleden als 
zelfstandige bankagenten en hun personeelsleden), 833 kantoren, 277.755 coöperatieve aandeelhouders, 
bijna 1,8 miljoen klanten en een balanstotaal van net geen 54 miljard euro. Daarnaast beheert de 
bankengroep 42 miljard euro klantendeposito’s, 13 miljard buitenbalansbeleggingen en ondersteunt ze de 
Belgische gezinnen en ondernemingen met 48 miljard aan kredieten. 
 
Perscontact: 
Leo De Roeck, senior communication advisor 
Wim Pauwels, Directeur Marketing & Communicatie 
Tel : + 32 (0) 479 65 17 12 
Mail. : press@crelan.be 
 
Contact investor relations: 
Jean-Yves Ullens, verantwoordelijke investor relations 
Mail. : jeanyves.ullens@crelan.be  
 
 
 

Lijst van bijlagen 
 

 IFRS consolidated balance sheet en IFRS consolidated state of income (Engels) 
 Solvency and capital management (Engels) 
 Geconsolideerde balans 
 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 

 
Verklaring van de commissaris 
 
De commissaris, EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Jean-François Hubin, heeft 
bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, tot op vandaag geen 
betekenisvolle punten aan het licht heeft gebracht die een aanpassing noodzakelijk maken van 
de 2022 geconsolideerde resultatenrekening, geconsolideerde balans en verklarende 
toelichtingen, inbegrepen in dit persbericht. Deze bevestiging geldt niet voor de verklarende 
toelichtingen specifiek aangemerkt als “niet geauditeerd”. 
 
 
 

 
i Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor 
beursgenoteerde bedrijven van toepassing is. 
 
ii   Op basis van het niet-geauditeerde proforma nettoresultaat voor 2021 aangepast voor bepaalde 
specifieke posten zoals integratie- en migratiekosten, negatieve goodwill, impact van de toepassing 
van de IFRS 3 boekhoudregels op de balans van AXA Bank Belgium, meerwaarde op de verkoop van 
Crelan Insurance, de kosten in verband met de overname van AXA Bank Belgium, de impact van de 
aanpassing van de boekhoudregels, de impact van de eenmalige stijging van de risicokosten in 
verband met de eerste consolidatie van AXA Bank Belgium binnen de Crelan-groep per 31/12/2021 
en de waardevermindering van uitgestelde belastingkredieten. 
 
iii Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities (MREL) 
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Loans 45.727 47.779 2.052

Debt receivables 1.021 970 -51

Treasury & fair value hedge 5.427 3.981 -1.446

Other Assets 837 1.112 275

Total Assets 53.012 53.842 830

Deposits 41.201 42.405 1.204

Covered bonds 5.647 5.189 -458

Central bank deposits 1.433 1.251 -182

Senior Non Preferred 0 301 301

Subordinated liabilities 226 209 -17

Other financial liabilities 298 531 233

Other Liability 2.014 1.626 -388

Equity 2.194 2.331 137

Total Liabilities & Equity 53.012 53.842 830

De bovenstaande cijfers zijn onderworpen aan een audit die die ten gronde is afgewerkt.

Net banking income 458,8 967,9 509,1

Operating expenses -361,8 -747,5 -385,7

Cost of risk -22,3 -24,7 -2,4

Provisions 2,6 14,0 11,4

Negative goodwill & Profit from disposal 607,3 3,7 -603,6

Taxes -24,2 -55,2 -31,0

Net income 660,3 158,2 -502,1

De bovenstaande cijfers zijn onderworpen aan een audit die die ten gronde is afgewerkt.

Net banking income 841,0 942,5 101,4

Operating expenses -666,0 -705,8 -39,8

Cost of risk 7,0 -24,9 -31,9

Provisions 13,2 10,5 -2,7

Negative goodwill & Profit from disposal 0,0 0,0 0,0

Taxes -44,0 -58,3 -14,3

Underlying Earnings 151,2 163,9 12,7

Specific Items 509,1 -5,7 -514,8

Net income 660,3 158,2 -502,1

 IFRS CONSOLIDATED BALANCE SHEET

€M 2021 ACTUALS 2022 ACTUALS EVOLUTION

€M 2021 UNDERLYING 2022 UNDERLYING EVOLUTION

IFRS CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME

€M 2021 ACTUALS 2022 ACTUALS EVOLUTION

De bovenstaande cijfers zijn niet onderworpen aan een audit
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Solvency and capital management (unaudited)
31/12/2022 31/12/2021

Common Equity Tier 1 ratio (%) 21,27% 15,87%
Tier 1 ratio (%) 24,02% 17,97%
Total capital ratio (%) 26,28% 19,74%

Leverage ratio 3,89% 4,12%

Liquidity coverage ratio (%) 195,69% 178,42%

NSFR ratio (%) 148,96% 142,08%
Net Stable Funding Ratio

Liquidity Coverage Ratio

Leverage ratio

Capital ratios  (as a percentage of risk-weighted exposure amount)

De bovenstaande cijfers zijn niet onderworpen aan een audit
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Geconsolideerde balans

Geconsolideerd Geconsolideerd

Activa
(in EUR)
Geldmiddelen, zichtrekeningen bij centrale banken en andere direct opvraagbare 
deposito's

7.130.436.023 4.995.388.966

Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden 11.751.718 46.209.151
Financiële activa die verplicht tegen reële waarde worden gewaardeerd met verwerking 
van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening

6.494.954 6.817.925

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening 0 0

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde via de niet-gerealiseerde resultaten 
(FVOCI)

242.148.851 417.550.258

Financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs 48.748.763.581 46.747.763.891
     Schuldbewijzen 969.923.456 1.021.065.405
     Leningen en vorderingen (met inbegrip van financiële leases) 47.778.840.125 45.726.698.486
Derivaten gebruikt ter afdekking 325.518.582 17.070.019
Wijzigingen in de reële waarde van de afgedekte posities bij reële-waardeafdekking van 
het renterisico van een portefeuille

-3.149.398.494 431.353.867

Materiële vaste activa 84.612.482 84.361.376
Goodwill en Immateriële activa 47.118.576 44.435.710
Investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen

12.686.005 12.686.264

Belastingvorderingen 216.807.015 48.855.347
Andere activa 165.356.098 159.367.589
Activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten 0 0
Totaal Activa 53.842.295.391 53.011.860.363

Verplichtingen
(in EUR)
Financiële verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden 36.418.642 44.398.252
Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening

376.190.783 742.648.663

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs 50.483.073.823 49.537.070.330
     Deposito's van Kredietinstellingen 1.388.156.060 1.449.350.189
     Deposito's Andere dan Kredietinstellingen 42.404.600.558 41.200.800.246
     In schuldbewijzen belichaamde schulden met inbegrip van obligaties 5.950.058.478 6.362.888.120
     Achtergestelde verplichtingen 209.047.595 226.316.082
     Andere financiële verplichtingen 531.211.132 297.715.693
Derivaten gebruikt ter afdekking 7.076.007 53.640.768
Wijzigingen in de reële waarde van de afgedekte posities bij reële-waardeafdekking van 
het renterisico van een portefeuille

-40.456.212 3.787.639

Voorzieningen 246.758.423 181.876.734
Belastingverplichtingen 237.499.893 51.563.175
Andere verplichtingen 164.607.600 202.855.611
Verplichtingen i.v.m. groepen activa aangehouden voor verkoop en beëindigde 
bedrijfsactiviteiten

0 0

Totaal Verplichtingen 51.511.168.959 50.817.841.172

Eigen Vermogen
(in EUR)
Geplaatst kapitaal 912.298.467 895.456.452
     Gestort kapitaal 912.298.467 895.456.452
     Opgevraagd niet-gestort kapitaal 0 0
Agio 0 0
Andere uitgegeven eigen-vermogensinstrumenten 245.171.946 244.400.438
Ander eigen vermogen 0
Niet-gerealiseerde resultaten 5.784.762 4.655.594
     Posten die niet opnieuw worden ingedeeld bij winst of verlies 2.873.857 1.649.188

Actuariële winsten/verliezen bij pensioenplannen -13.917.633 1.649.188
Veranderingen in reële waarde van eigenvermogensinstrumenten gewaardeerd 
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige 
onderdelen van het totaalresultaat

-33.863 0

31/12/2022 31/12/2021

31/12/2022 31/12/2021

31/12/2022 31/12/2021

Reserves (met inbegrip van ingehouden winsten) 1.009.671.703 389.160.642
Baten uit het lopende jaar 158.199.554 660.346.065
Minderheidsbelangen 0 0
Totaal Eigen Vermogen 2.331.126.432 2.194.019.191
Totaal Verplichtingen en Eigen Vermogen 53.842.295.391 53.011.860.363
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 De bovenstaande cijfers zijn onderworpen aan een audit die die ten gronde is afgewerkt.
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Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
(in EUR)

GEWONE BEDRIJFSACTIVITEITEN

Financiële en exploitatiebaten en –lasten 774.105.912 362.490.775
Rentebaten 813.288.828 303.617.350
Rentelasten -135.192.782 -47.356.834
Dividenden 791.622 1.121.098
Baten uit provisies en vergoedingen 247.213.736 129.850.673
Lasten uit provisies en vergoedingen -193.623.813 -96.506.384
Gerealiseerde winsten en verliezen op financiële activa en verplichtingen die niet tegen reële waarde 
worden gewaardeerd in de winst- en verliesrekening 

7.459.366 2.635.249

Winsten en verliezen op financiële activa en verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden 
(netto)

-64.492.840 6.484

Winsten en verliezen op financiële activa en verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met 
verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening (netto)

51.220.887 133.569

Winsten of (-) verliezen op niet voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa die verplicht 
tegen reële waarde moeten worden gewaardeerd met verwerking van waardeveranderingen in de 
winst- en verliesrekening, netto

-186.253

Aanpassingen van de reële waarde bij de administratieve verwerking van afdekkingstransacties  10.498.903 2.978.443
Herwaarderingen van valutakoersverschillen 1.406.942 948.366
Winsten en verliezen op het niet langer opnemen van activa -2.744 46.659.643
Andere exploitatiebaten 36.028.219 27.794.358
Andere exploitatielasten -304.159 -9.391.240
Administratiekosten -492.809.145 -233.390.735
Personeelsuitgaven -184.374.299 -91.417.175
Algemene en administratieve uitgaven -308.434.846 -141.973.560
Bijdragen in contanten aan afwikkelingsfondsen en depositogarantiestelsels -45.362.850 -20.732.847
Afschrijvingen -15.740.263 -11.208.492
Materiële vaste activa -11.064.188 -7.434.915
Immateriële activa (andere dan goodwill) -4.676.075 -3.773.577
Wijzigingswinsten of (-) verliezen, netto 147.659 -222.824
Voorzieningen 13.974.347 2.577.990
Bijzondere waardeverminderingen -24.651.363 -22.278.213
Bijzondere waardeverminderingsverliezen op financiële activa die niet tegen reële waarde worden 
gewaardeerd in de winst- en verliesrekening

-24.651.363 -22.278.213

     Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde via de niet-gerealiseerde resultaten (FVOCI) 0 0
     Financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs -24.651.363 -22.278.213
Bijzondere waardeverminderingsverliezen op materiële vaste activa 0 0
Negatieve goodwill die onmiddellijk wordt opgenomen in de winst-en verliesrekening 3.731.000 598.807.907
Winsten en verliezen op vaste activa of groepen activa die worden afgestoten, geclassificeerd als 
aangehouden voor verkoop

0 8.485.840

TOTALE WINST OF VERLIES  UIT VOORTGEZETTE BEDRIJFSACTIVITEITEN VÓÓR AFTREK VAN 
BELASTINGEN EN MINDERHEIDSBELANG  

213.395.297 684.529.401

Belastinglasten (winstbelasting) verbonden met de winst of het verlies uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten

-55.195.743 -24.183.337

     Actuele belastingen -37.889.458 -11.315.500
     Uitgestelde belastingen -17.306.285 -12.867.837
NETTOWINST OF -VERLIES 158.199.554 660.346.064

Overzicht van de niet-gerealiseerde resultaten
Niet-gerealiseerde resultaten die in de toekomst mogelijk in de gerealiseerde resultaten kunnen 
worden opgenomen -95.552 878.526
     Herwaardering van Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde via de niet-gerealiseerde 
resultaten (FVOCI) 

-82.277 878.526

     Winstbelasting met betrekking tot posten die naar de winst of het (-) verlies kunnen worden 
overgeboekt

-13.275

Niet-gerealiseerde resultaten die nooit in de gerealiseerde resultaten zullen worden opgenomen 1.224.670 5.077.225
     Actuariële (verliezen)/winsten op toegezegd pensioenregelingen -21.356.835 5.077.225
     Reële waardeveranderingen van financiële verplichtingen tegen reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening die toe te schrijven zijn aan veranderingen in hun 
kredietrisico -33.863
     Reële waardeveranderingen van eigen-vermogensinstrumenten gewaardeerd tegen reële waarde 
met niet-gerealiseerde resultaten 22.433.804

31/12/2022 31/12/2021

     Winstbelasting op posten die niet zullen worden geherclassificeerd 181.564
Totaal van de niet-gerealiseerde resultaten (netto) 1.129.118 5.955.751

Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van het boekjaar 159.328.672 666.301.815

De bovenstaande cijfers zijn onderworpen aan een audit die die ten gronde is afgewerkt.


