Bigbank boekt verdere groei in eerste negen maanden 2017
Tallinn, Estland, 5 december 2017 - Bigbank, een internationale consumentenbank met het hoofdkantoor in
Estland, heeft de kredietverlening aan consumenten gedurende de eerste negen maanden van 2017 met
15,1% zien stijgen naar EUR 418,1 miljoen. Het bedrag aan uitgezette deposito’s nam in dezelfde periode
toe met 14,3% tot EUR 326,5 miljoen. Bigbank heeft een traditioneel bedrijfsmodel waarbij deposito’s
worden gebruikt voor de financiering van kleine consumentenleningen.
Bigbank behaalde in de eerste negen maanden van 2017 een nettowinst van EUR 12,7 miljoen, tegen EUR 7,9
miljoen in dezelfde periode een jaar eerder. In het derde kwartaal steeg de winst naar EUR 4,5 miljoen, van
EUR 1,7 miljoen in het derde kwartaal van 2016. De rentebaten bedroegen in het derde kwartaal EUR 17,3
miljoen, tegen EUR 18,0 miljoen een jaar eerder. De rentelasten van de bank waren onveranderd op EUR 1,4
miljoen.
Sven Raba, voorzitter van de Raad van Bestuur van Bigbank, zegt in een toelichting: “Onze winst is beïnvloed
door zowel de groei van de leningenportefeuille als door de kwaliteit van de portefeuille, die duidelijk
verbeterd is.”
Het aantal uitstaande leningen van Bigbank aan consumenten bedroeg aan het einde van het derde kwartaal
163.000. De portefeuille leningen is gespreid. Het gemiddelde leenbedrag bedroeg EUR 2.571; de 40 grootste
leningen waren goed voor 6,4% van de totale kredietportefeuille. Bigbank financiert de consumentenleningen
met termijndeposito’s. Het gemiddelde depositobedrag bedroeg in het derde kwartaal EUR 23.000.
Het balanstotaal van Bigbank bedroeg eind september 2017 EUR 444,0 miljoen, tegen EUR 394,1 miljoen eind
2016. Het eigen vermogen bedroeg EUR 108,6 miljoen, de verhouding eigen vermogen/activa kwam uit op
24,5%. De Tier 1 ratio bedroeg 20,9%.
Bigbank heeft de focus voor de lange termijn gericht op de ontwikkeling van het nieuwe informatiesysteem
Nest, dat de basis zal leggen voor de toekomstige ontwikkeling en groei van de bank. “Nest zal er ook voor
zorgen dat onze oplossingen in lijn zijn met alle nieuwe vereisten op het gebied van regulering en
rapportage”, zegt Sven Raba.
In juni werd het nieuwe informatiesysteem geïnstalleerd bij het Finse onderdeel van Bigbank. Nest werd dit
jaar uitgeroepen tot een van de beste 10 oplossingen in de categorie Best Tech Overhaul Project bij de
Banking Technology Awards.
Het volledige kwartaalrapport 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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