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Vertrouwde degelijkheid in
een nieuw jasje
Jan Klaassens Redactie B&G

Twee dingen vallen op wanneer het jaarverslag 2005 van de Bank Nederlandse Gemeenten
wordt uitgepakt en vergeleken met dat van het jaar ervoor. De twee losse delen hebben
plaats gemaakt voor een lijvig boekwerk. Verder is de omslag aangepast: de kustlijn is
vervangen door een net herkenbare satellietfoto van Nederland, en over het omslag ligt een
metaalachtige glans. Daardoor wordt een subtiel chique effect bereikt.
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innenin zien we de strak-zakelijke stijl van de laatste jaren.
De steeds dichter wordende
financiële regelgeving wordt
weerspiegeld door de inhoud. Ongeveer 70 procent van de 100 pagina’s
wordt in beslag genomen door de jaarrekening in al zijn facetten. Opvallend
is het verdwijnen van het Algemeen
overzicht waarin werd ingegaan op de
relevante ontwikkelingen bij de diverse groepen klanten van de bank.
Maar belangrijker dan de vorm
waarin ze zijn weergegeven, zijn de resultaten zelf die de BNG in 2005 heeft
behaald. De winst voor belastingen
daalde in lijn met de verwachtingen
met EUR 25 miljoen naar EUR 276
miljoen. De BNG geeft als oorzaak de
daling van het renteresultaat door een
terughoudend positiebeleid, de aanhoudend lage lange rente en de effecten van de nieuwe verslaggevingregels
die per 2005 zijn ingevoerd. De nettowinst kwam met 311 miljoen EUR 35
miljoen hoger uit dan de winst voor
belastingen. Dat kwam door een incidentele bate van EUR 13 miljoen en
door de verwerking van de eerste fiscale waardering van de bank voor de vennootschapsbelasting. Aandeelhouders
krijgen net als in het voorgaande jaar
43 procent van de nettowinst na belastingen uitgekeerd als dividend. Per
aandeel komt dat neer op EUR 2,40.
Over 2004 was dat EUR 2,32.
Wat zaken doen betreft heeft de
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BNG een goed jaar achter de rug. Er
werden iets meer langlopende financieringsmiddelen verstrekt dan in 2004
(EUR 9,3 miljard tegen EUR 9,0 miljard) bij hogere marktaandelen in de
meeste sectoren. Aan de fundingkant
was de bank iets minder actief. Er werd
EUR 12,7 miljard (2004: 13,7 miljard) aangetrokken, in 8 verschillende
valuta’s. Het valutarisico wordt overigens consequent afgedekt. Het bedrag
dat klanten aan tijdelijk overtollige liquide middelen bij BNG Capital Management beleggen, nam sterk toe van
EUR 1,0 naar EUR 1,7 miljard. De
activiteiten van BNG Consultancy
Services en de participatiedochter OPP
kenden een stabiel verloop, schrijft de
BNG in het jaarverslag.
De al genoemde lage lange rente,
de uitloop van kredieten met een relatief hoge marge en de ontwikkelingen
in de markten waarin de BNG actief
is, hebben ertoe geleid dat de bank
haar strategische doelstellingen op onderdelen heeft aangescherpt. Er wordt
binnen het statutaire kader gezocht
naar nieuwe afzetmarkten met hogere
opbrengsten. Daarnaast wordt het participatiebeleid van de bank verder vorm
gegeven ter ondersteuning van de reguliere kredietverlening. Ook is kritisch
gekeken naar de noodzakelijke omvang van het eigen vermogen. Dat
heeft inmiddels tot het voornemen geleid aan aandeelhouders EUR 500
miljoen uit te keren. Tegelijkertijd zal

aandeelhouders een voorstel worden
gedaan voor een meerjarig beleid inzake dividend en gewenste kapitalisatie.
De voortreffelijke kredietwaardigheid
die in 2005 ook weer werd bevestigd
mag bij dat alles echter niet in het geding komen. Dat zou namelijk ten koste gaan van de inkooppositie. Daarnaast blijft BNG op de kleintjes letten.
Strakke kostenbeheersingprogramma’s
moeten er toe leiden dat de bedrijfskosten jaarlijks met gemiddeld 4 procent dalen.
Over het resultaat over 2006 is de
BNG terughoudend. Gewezen wordt
op de volatiliteit die de regelgeving onder IFRS met zich brengt. Afgezien
daarvan verwacht de bank, dat de winst
voor belastingen onder 2006 lager zal
uitvallen doordat de druk op het renteresultaat nog zal aanhouden.
Tijdens de algemene Vergadering
van aandeelhouders nam de bank afscheid van twee prominente commissarissen: de heren Kleiterp en Priemus
traden af en waren niet herbenoembaar. Voor hen in de plaats zijn benoemd de heren drs. R.J.N. Abrahamsen, oud managing director en chief
financial officer bij de KLM en
prof.dr. P. Winsemius, oud-minister
van VROM en buitengewoon hoogleraar in Tilburg en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
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