
 

 

     

 

Publicatie van SNS Bank disclosure templates in 

verband met de  2015 EU-brede Transparency Exercise 
 

SNS Bank heeft kennisgenomen van de mededelingen die de European Banking Authority (EBA) en De 

Nederlandsche Bank (DNB) vandaag hebben gedaan ten aanzien van zowel de EU-brede ‘Transparency 

Exercise 2015’ als het voldoen aan het besluit van de EBA. De disclosure templates voor SNS Bank worden 

gepubliceerd op basis van een gemengde financiële holding. Om haar huidige financiële positie beter 

weer te geven, heeft SNS Bank de templates ook op stand-alone basis beschikbaar gemaakt. 

  

De disclosure templates met betrekking tot de 2015 EU-brede Transparency Exercise, die door de EBA voor meer 

dan honderd Europese banken werd uitgevoerd, bevatten onder meer informatie over kapitaal, kredietrisico, 

marktrisico en de exposure naar overheidsschulden per december 2014 en juni 2015. Op die data was SNS Bank 

nog een volledige dochteronderneming van SNS REAAL, waardoor de disclosure templates financiële gegevens 

en ratio’s van het toetsingsvermogen op basis van een gemengde financiële holding bevatten. 

 

SNS Bank is op 30 september 2015 door SNS REAAL overgedragen aan de Nederlandse Staat. Vanaf die datum 

zijn de financiële gegevens en ratio’s van het toetsingsvermogen vergelijkbaar met de stand-alone-waarden. 

Een aantal belangrijke ratio's in de disclosure templates, zoals gepubliceerd door de EBA, verschilt materieel 

van de stand-alone-ratio’s. De stand-alone Common Equity Tier 1-ratio en de leverage ratio over het eerste 

halfjaar van 2015 waren respectievelijk 20,4% en 4,3%. 

 

Omdat de stand-alone financiële gegevens de huidige financiële positie van SNS Bank beter weergeven, heeft 

SNS Bank de disclosure templates ook op stand-alone basis beschikbaar gemaakt. 

 

Voor de disclosure templates zoals gepubliceerd door de EBA, en een set identieke templates op SNS Bank 

stand-alone basis, verwijzen wij u naar de website van SNS Bank (www.snsbanknv.nl). 

 

Achtergrond van de 2015 EU-brede Transparency Exercise  

 

In de vergadering van 24 februari 2015 heeft de Raad van Toezicht van de EBA besloten in 2015 een Transparency 

Exercise uit te voeren. In de vergadering van april bereikte de Raad van Toezicht overeenstemming over de vorm 

en omvang hiervan. De Transparancy Exercise is van september tot november dit jaar uitgevoerd om te 

waarborgen dat marktpartijen voldoende en passende informatie ontvangen. Met de deelnemende banken is 

tussen mei en juli 2015 een testfase uitgevoerd om het proces en de templates op te zetten. 

 

De gegevensvergaring steunt zoveel mogelijk op de informatie die periodiek aan de EBA wordt gerapporteerd 

middels het rapportagekader van financiële verslaglegging (FINREP, COREP). De meeste templates werden al 

centraal ingevuld door de EBA en zijn 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 in te dienen. De enige uitzondering op dit proces betreft de 

templates voor exposure naar overheidsschulden en voor de hefboomratio, die de banken zelf moesten invullen. 
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VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET: 

Corporate Communicatie 

 

Investor Relations 

Hilbert Bredemeijer 

corporatecommunicatie@sns.nl 

Mobiel: 06 – 13 88 03 81 

 

Jacob Bosscha 

jacob.bosscha@sns.nl 

Telefoon: 030 - 291 42 46 

Chantal van den Berg 

corporatecommunicatie@sns.nl 

Mobiel: 06 - 51 41 49 69 

Kagan Köktas 

kagan.koktas@sns.nl 

Telefoon: 030 - 291 42 47 

 

  

 

OVER SNS BANK N.V. 

SNS Bank N.V. is een financiele dienstverlener op het gebied van bankieren die zich nadrukkelijk richt op de 

Nederlandse retailmarkt, inclusief het midden- en kleinbedrijf. Het productaanbod bestaat uit twee 

kernproductgroepen: hypotheken, en sparen en beleggen. SNS Bank N.V. heeft een balanstotaal van circa € 65 

miljard en ongeveer 3.200 werknemers (fte’s) en is daarmee een belangrijke speler op de Nederlandse markt. 

Het hoofdkantoor van SNS Bank N.V. 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 SNS Bank N.V. Dit 

persbericht bevat geen waardeoordeel of voorspelling met betrekking tot de financiële resultaten van SNS Bank 

N.V. Als u geen persberichten van SNS Bank N.V. wilt ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar 

communicatie@sns.nl. 

 

 

 

 


