Persbericht

Jaarresultaten 2016

Union Bancaire Privée laat een solide nettowinst van CHF 176,4 miljoen zien

Genève, 24 januari 2017


De bedrijfswinst buiten niet-recurrente elementen (bedrijfsresultaat) van Union Bancaire Privée, UBP SA
(«UBP») geeft een aanzienlijke toename van 26,3% te zien. De nettowinst bedraagt CHF 176,4 miljoen,
goed voor een duidelijke verbetering van de winstgevendheid van de Groep die nu een
kosten/opbrengsten-ratio kent van 67,9% (tegenover 69,3% eind 2015).



Het vermogen onder beheer bedraagt CHF 118,3 miljard, een stijging van 7,6% tegenover eind 2015
(CHF 110 miljard).

Resultaten in stijgende lijn
De bedrijfsinkomsten kennen een sterke stijging (+24,7%) en bedragen CHF 934,6 miljoen, tegenover
CHF 749,7 miljoen eind 2015. Deze stijging wordt voornamelijk verklaard door een verhoging van de
interestmarge en de fees en commissies die samenhangen met de ontwikkeling van de Bank, met name in
Azië, en door de solide groei in de regio EMEA. De bedrijfskosten bedragen CHF 634,7 miljoen (+22,2%)
onder invloed van de afronding van de integratie van Coutts International.
Het bedrijfsresultaat van UBP ging erop vooruit van CHF 152 miljoen eind 2015 tot CHF 191,9 millions
eind 2016. Deze sterke toename heeft te maken met de capaciteit van de Bank om haar organisatie aan te
passen aan de evoluties binnen de sector en tegelijk haar kosten strikt te beheren. Getuige daarvan de
kosten/opbrengsten-ratio die nu 67,9% bedraagt tegenover 69,3% eind 2015. De nettowinst bedraagt
CHF 176,4 miljoen.
Op 31 december 2016 bedroeg het vermogen onder beheer CHF 118,3 miljard, een stijging van
7,6% (ofwel CHF +8,3 miljard) tegenover vorig boekjaar (CHF 110 miljard eind 2015). Deze verhoging wordt
voornamelijk verklaard door de toename van het vermogen onder beheer in Azië – een belangrijke
groeiregio voor privé- en institutionele klanten – en door de netto-instroom van institutionele klanten
(CHF 1 miljard). Deze aangroei compenseert ruimschoots de uitstroom omwille van fiscale regularisaties in
regio’s, zoals Europa en in Zuid-Amerika, alsook de aanpassingen die werden doorgevoerd in het kader van
de overname van het cliënteel van Coutts International.
“De strategie van externe groei die al vier jaar wordt gehanteerd, en de grote investeringen in Asset
Management beginnen vruchten af te werpen. We zijn goed gepositioneerd in de verschillende markten
waar we ons willen ontwikkelen. Ons aanpassingsvermogen en onze capaciteit om onze klanten lokaal
oplossingen aan te bieden die beantwoorden aan hun behoeften, zijn de belangrijkste factoren voor ons
succes,” onderstreept M. Guy de Picciotto, CEO van UBP.
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Een voorzichtig balansbeheer
De goede resultaten van de Groep stellen UBP in staat om de eigen middelen te vergroten en de impact van
de overname van Coutts International in Azië te compenseren. De Tier 1-ratio blijft dus stabiel op 24,3%,
ruim boven het minimum dat wordt vereist door Bazel III en de FINMA.
Dit voorzichtig balansbeheer van de Bank wordt ook weerspiegeld in de liquiditeitsratio op korte termijn, die
262,1% bedraagt, ofwel 2,6 maal het minimum dat wordt vereist door Bazel III. De totale balans bedroeg
CHF 30,8 miljard eind 2016.
UBP blijft dus één van de best gekapitaliseerde banken op de markt en beschikt over de nodige financiële
fundamenten om haar activiteiten in vermogensbeheer verder uit te bouwen voor zowel privé- als
institutionele klanten.
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Over Union Bancaire Privée (UBP)
UBP is een van de grootste Zwitserse private banken en een van de best gekapitaliseerde banken, met een Tier 1-ratio van 24,3% op 31 december 2016.
De bank is gespecialiseerd in vermogensbeheer voor privé- en institutionele klanten. UBP heeft haar hoofdkantoor in Genève en telt vierentwintig
vestigingen over de hele wereld. UBP stelt ongeveer 1665 medewerkers tewerk en beheert activa ter waarde van CHF 118,3 miljard op 31 december 2016.
www.ubp.com
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Group’s FINANCIAL Highlights as at 31 December 2016
(unaudited accounts)
31.12.2016

31.12.2015

Variation

Net result from interest operations

255.6

156.4

63.4%

Net fees and commissions income

576.2

503.2

14.5%

95.8

77.0

24.4%

7.0

13.1

(46.6%)

934.6

749.7

24.7%

Staff expenses

(467.9)

(385.1)

21.5%

General and administrative expenses

(166.8)

(134.4)

24.1%

Total operating expenses
Changes in value adjustments and provisions for default risks
and losses from interest operations
Changes to provisions and other value adjustments
and losses

(634.7)

(519.5)

22.2%

(97.9)

(73.1)

33.9%

(10.1)

(5.1)

98.0%

Operating income before provisions

191.9

152.0

26.3%

Group profit

176.4

25.2

600.0%

118.3

109.9

7.6%

30.8

25.2

22.2%

2,095

1,868

12.2%

Operating cost/income ratio

67.9%

69.3%

Tier 1 ratio

24.3%

24.4%

262.1%

261.3%

1,665

1,450

Consolidated statement (in CHF millions)

Profit on trading operations and on fair value options
Other result from ordinary activities
Total income

Client assets (in CHF billions)

Total balance sheet (in CHF billions)

Shareholders’ equity (in CHF millions)
Ratios (in %)

Liquidity coverage ratio

Staff members (as at 31 December)

14.8%
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