Continuïtat de les millores en l’organització per comptar amb els millors recursos i complir la seva missió

Triodos Bank aconsegueix bons resultats en el primer semestre
de 2021
•

El volum total d’actius gestionats augmenta un 12,3 %, fins als 22.700 milions d’euros.

•

El balanç de Triodos Bank creix un 12,2 % fins als 15.600 milions d’euros.

•

Triodos Bank España ha tancat el primer semestre de 2021 amb un creixement del 5 % en el volum de crèdit (1r semestre de
2020: 9,2 %) fins assolir els 1.713 milions d’euros.

•

•
•

•
•

•

•

•

El volum total d’actius gestionats
augmenta un 12,3 %, fins als 22.700
milions d’euros.
Els fons gestionats milloren un 12,6
% fins als 7.200 milions d’euros.
L’import total de dipòsits de clients
s’incrementa un 7,5 % fins als
12.600 milions d’euros.
El balanç total creix un 12,2 % fins
als 15.600 milions d’euros.
Els préstecs sostenibles assoleixen
un creixement del 6,9 %, amb una
cartera ben diversificada a tota
Europa.
Desbloqueig net de la provisió per
a pèrdues creditícies esperades
en 1,2 milions d’euros (juny de
2020: augment net de 12,6 milions
d’euros).
Benefici net de 27,7 milions d’euros
(30 de juny de 2020: 5,7 milions
d’euros).
Sòlida posició de capital (ràtio CET1 del 18,6 % i TCR del 18,7 %).

Fites d’impacte
•

•

•

•

•

Triodos Bank ha estat un dels primers
bancs del món a subscriure la Net Zero
Banking Alliance (NZBA), per la qual es
compromet a generar zero emissions
netes operatives i atribuïbles a la seva
cartera per a l’any 2050 o abans.
Tots els fons de Triodos Investment Management han estat classificats d’acord
amb l’article 9 del nou Reglament Europeu de Divulgació d’Informació sobre
Finances Sostenibles.
Les hipoteques de Triodos Bank que
s’ofereixen en els Països Baixos, Bèlgica
i Espanya han rebut l’etiqueta EEML que
en certifica l’eficiència energètica.
Triodos Bank ha signat un acord de garantia amb el Fons Europeu d’Inversions
(FEI) per al sector creatiu i cultural, que
permetrà al banc concedir fins a 200 milions d’euros en préstecs a emprenedors
dels sectors creatiu i cultural durant els
propers dos anys.
Per sisè any consecutiu, Triodos Bank
encapçala el rànquing mundial en
nombre d’operacions d’energies netes
executades per un banc, després de
finançar més de 433 milions de dòlars
en el 2020.

Prioritats estratègiques
•

•

•

Avaluació de les opcions per
reforçar i diversificar la nostra
base de capital.
Sòlides candidatures per al
Comitè Executiu, el Consell
d’Administració i el Patronat de
la SAAT.
Millores addicionals en el rendiment financer per optimitzar
l’equilibri entre l’impacte i els
resultats econòmics.

(Madrid, 19 d’agost de 2021). – En els sis mesos fins al 30 de juny de 2021, Triodos Bank va augmentar els seus préstecs sostenibles
un 6,9 % (primer semestre de 2020: 4,6%). Les hipoteques concedides a particulars van augmentar un 14,4 % fins als 3.100 milions
d’euros, en comparació amb l’augment del 13,8% registrat durant el mateix període de l’any passat.
Gràcies a la recuperació de l’economia, el desbloqueig net de la provisió per pèrdues creditícies esperades (“PCE”) en el primer semestre va pujar a 1,2 milions d’euros, davant la dotació neta de 12,6 milions d’euros en la mateixa provisió durant el mateix període
de 2020.
En paraules de Jeroen Rijpkema, CEO i President del Comitè Executiu de Triodos Bank:
“Els bons resultats aconseguits posen en valor la nostra missió de crear un desenvolupament positiu en la societat per mitjà de l’ús
conscient dels diners i demostren la solidesa dels sectors que financem.
De cara al futur, per assegurar que podem continuar finançant el canvi, hem d’abordar el nostre accés a llarg termini a nou capital i la
necessària diversificació de la nostra base de capital, així com donar una solució sostenible i a llarg termini per a la comercialització dels
nostres Certificats de Dipòsit per Accions (CDA). Durant la Junta General Extraordinària que se celebrarà el 28 de setembre oferirem
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informació més detallada i actualitzada pel que fa a les línies estratègiques que estem valorant. La decisió s’espera, com a molt aviat,
per a final d’aquest any. Per tant, no preveiem que es reactivi la compravenda de CDA durant aquest any.
Tot i que soc conscient que el manteniment de la suspensió en la comercialització del CDA no serà ben acollida per alguns dels nostres
inversors, el nostre compromís ple segueix sent garantir que el resultat de l’anàlisi actual i la millora contínua dels aspectes financers
del nostre rendiment proporcionin a Triodos Bank i a tots els seus grups d’interès una sòlida base sobre la qual seguirem desenvolupant
la nostra missió”.

Fons d’inversió de Triodos
En el primer semestre de 2021, Triodos Investment Management va aconseguir un creixement global dels actius gestionats de l’11 %,
fins als 6.100 milions d’euros (al tancament de 2020: 5.400 milions d’euros).
A www.triodos-im.com trobarà més informació sobre l’evolució dels fons.

El volum total d’actius gestionats va augmentar en 2.488 milions d’euros en els primers sis mesos de 2021, fins als 22.700 milions
d’euros, gràcies a un augment de 1.689 milions d’euros del balanç total fins als 15.600 milions d’euros i a un creixement de 799 milions
d’euros en els fons gestionats fins als 7.200 milions d’euros.
El total d’ingressos es va situar en 165,9 milions d’euros, una xifra notablement superior a la del mateix període a l’any anterior (finals
de juny de 2020: 143,6 milions d’euros). Els ingressos per interessos nets van millorar de 92,0 milions d’euros a 106,7 milions d’euros
gràcies a l’augment dels volums de préstecs de major rendiment. A més, Triodos va participar en el programa TLTRO III.5 i III.7 del BCE,
la qual cosa va suposar un ingrés addicional de 5,8 milions d’euros en el 2021.
Les despeses d’explotació totals (exclosos deterioraments de valor en préstecs i efectes de valoració) van augmentar fins als 131,4
milions d’euros en els primers sis mesos de 2021 (1r semestre de 2020: 123,8 milions d’euros). Aquest augment es va deure, principalment, a l’increment dels costos de personal en qüestions de compliment i blanqueig de capitals i a les despeses regulatòries per
l’augment de la nostra aportació al sistema de garantia de dipòsits, que ve donat per l’increment dels dipòsits dels clients durant el
primer semestre de l’any.
La ràtio de costos sobre ingressos del banc se situa en el 79 % a finals de juny de 2021 (1r semestre de 2020: 86 %), el qual s’ha vist
recolzat principalment per l’augment dels ingressos i es entrades addicionals dels programes TLTRO.
Els bons resultats del banc es van traduir en un benefici net de 27,7 milions d’euros en els sis primers mesos de 2021, un augment
considerable respecte del mateix període de 2020 (5,7 milions d’euros).

Posició de capital i liquiditat
La ràtio CET-1 del 18,6 % (tancament de 2020: 18,7 %) i TCR del 18,7 % (tancament de 2020: 18,8 %) segueix estant molt per sobre
dels requisits regulatoris i del nostre objectiu mínim intern.
Per la seva banda, el coeficient de cobertura de liquiditat (LCR) s’ha reforçat fins al 242 % a finals de juny de 2021 (finals de 2020: 232
%), el qual està molt per sobre del que exigeix la normativa actual.
El creixement conscient dels actius, alhora que el capital bàsic del banc s’ha mantingut pràcticament estable, ha donat lloc a un lleuger descens de la ràtio de palanquejament, que ha passat del 8,8 % a finals de 2020 al 8,6 %.

Transició en els llocs de direcció
El Consell d’Administració ha designat avui les persones candidates per als llocs de Direcció d’Operacions (COO) i Direcció Comercial
(CCO), que actualment estan vacants en el Comitè Executiu. Els candidats seran presentats a la pròxima Junta General Extraordinària, prevista per al 28 de setembre de 2021.

Primer semestre de Triodos Bank a España
Triodos Bank España ha tancat el primer semestre de 2021 amb un balanç de 2.749 milions d’euros (desembre 2020: 2.435) i un creixement del 5 % en el volum de crèdit (1r semestre de 2020: 9,2 %) fins assolir els 1.713 milions d’euros de finançament de l’economia
real amb els quals promou el canvi positiu cap a una economia sostenible, inclusiva i més justa. El propòsit queda reflectit en l’impuls
dels tres sectors que formen la seva cartera: mediambiental, social i cultural, amb especial atenció al finançament de l’agricultura
ecològica amb 64,3 milions d’euros (50,7 milions d’euros a desembre 2020), la qual cosa suposa un creixement d’un 27 %, juntament
amb l’art i la cultura que ha crescut un 27 % fins assolir els 145,3 milions d’euros (114,5 milions d’euros a desembre 2020).
En paraules de Mikel García-Prieto director de Triodos Bank a Espanya, “el nostre balanç és un bon exemple del que reclama el recent
informe de l’IPCC quant a accions efectives per a la reducció d’emissions i contra els efectes devastadors del canvi climàtic. Això és el
que fem a Triodos Bank des de fa 40 anys». I afegeix que «aquest és el paper que considerem que hauria de dur a terme tot el sistema
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financer per aconseguir un impacte positiu significatiu, sobretot a través de la reducció de la petjada de carboni de les seves carteres de
préstecs i de redirigir les seves inversions per finançar una transició ecològica i equitativa”.
L’entitat ha mantingut el seu suport als clients afectats per la pandèmia de la COVID-19. Durant aquest període s’han realitzat operacions per 40,5 milions d’euros que inclou tant operacions ICO Covid Liquiditat, com d’ICO Covid Inversió, així com operacions Covid de
la línia Crea SGR. En total, suposen una cartera de crèdit de 191 milions d’euros per a aquesta finalitat.
A més del creixement en el finançament de sectors transformadors, Triodos Bank ha ampliat la seva gamma de productes amb propòsit. A principi d’any, va presentar dos nous plans de pensions que completen la seva oferta amb diferents perfils de risc i sempre amb
criteris socials, mediambientals i de bon govern. Per la seva banda, el llançament de la seva Plataforma de Fons d’Inversió d’Impacte
per a Espanya va marcar una nova fita per a l’entitat, que dóna un pas endavant en la seva missió de fer que els diners s’utilitzin per
contribuir a la sostenibilitat i a la transició cap a una economia sostenible i inclusiva, i alhora també des de l’àmbit de la inversió.

Triodos en el segon semestre de l’any
Un objectiu important per a Triodos Bank és abordar el repte generat per la suspensió de la compravenda de Certificats de Dipòsit
per Accions (CDA) en el context de l’estratègia de capital i dels projectes en curs per millorar el rendiment financer de l’organització i
la seva suficiència en costos.
Segueix sent fonamental complir amb la missió del banc alhora que es manté un sòlid equilibri entre risc i rendiment, sobretot en vista que seguim fent front a les conseqüències directes i indirectes de la pandèmia. Per tant, les dotacions en la provisió per a pèrdues
creditícies esperades es podrien reactivar durant el 2021, d’acord amb els requisits de les NIIF. Tanmateix, es preveu un canvi en el
deteriorament de les pèrdues creditícies esperades que implicaria un augment dels deterioraments en la fase 3 (impagaments) i un
desbloqueig en les fases 1 i 2.
La posició de capital i liquiditat de Triodos Bank se situa en línia amb els objectius interns i molt per sobre dels requisits mínims regulatoris. En el segon semestre de l’any, Triodos Bank espera rebre noves orientacions del regulador pel que fa al nou requisit de capital
MREL, que es deriva de l’aplicació de les directrius sobre reserves de capital establertes per l’Autoritat Bancària Europea (ABE) per als
bancs de la Zona Euro. Aquest nou requisit podria donar lloc a requisits de capital i costos de finançament addicionals.
Els resultats del primer semestre proporcionen una base sòlida sobre la qual seguir millorant durant la resta de 2021. El banc segueix
compromès amb la seva política de dividends que, en condicions normals, té com a objectiu distribuir als titulars de CDA una part
adequada dels beneficis obtinguts. Pel que fa a l’exercici 2021, i sempre que el regulador retiri la seva orientació sobre els dividends,
l’entitat té previst tornar a adoptar la seva política de dividends a llarg termini.
Triodos preveu generar un major impacte i aconseguir un creixement rendible en el desafiant entorn d’interessos actual, així com
complir amb uns requisits regulatoris cada vegada més grans. A més, el banc mantindrà el seu paper com a referent de les “finances
del canvi”, alhora que dóna suport als seus clients perquè aconsegueixin els canvis positius que són tan necessaris per abordar els
desafiaments actuals en matèria de sostenibilitat.

Nota pels editors:
MREL - requisit mínim sobre l’emissió i qualitat de fons propis i passius admissibles.

Banca ètica i sostenible
Triodos Bank és un banc europeu independent fundat el 1980, referent en banca ètica i sostenible arreu del món. Desenvolupa un
model de banca independent basat en valors i amb impacte positiu, que combina la rendibilitat financera amb la rendibilitat social i
mediambiental. Triodos Bank informa amb transparència sobre les empreses i projectes que finança amb l’estalvi dels seus clients.
Opera a Espanya, Països Baixos, Bèlgica, Regne Unit i Alemanya sota la supervisió del Banc Central Neerlandès i l’Autoritat de Mercats
Financers neerlandesa. El Banc d’Espanya supervisa la sucursal espanyola en matèria d’interès general, liquiditat, transparència i
protecció del client de serveis bancaris. A més, la seva activitat d’inversió està gestionada per Triodos Investment Management, amb
seu en als Països Baixos però actiu globalment.
Triodos Bank és cofundador de l’Aliança Global per a una Banca amb Valors, una xarxa formada per 56 bancs ètics i sostenibles d’ arreu
del món que promouen una renovació del sistema financer més sostenible al servei de les necessitats humanes i de l’economia real.

Per a més informació i entrevistes, si li plau, contacteu amb
Carmen Solís, responsable de premsa
Tel. 91 769 8562 / 647 818 307 / carmen.solis@triodos.es
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A més, el banc va continuar la seva tasca de transformació del sector financer des del coneixement i la divulgació. Durant el primer
semestre de 2021, i en col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra- Barcelona School of Management (UPF-BSM), es va crear
la Càtedra en Finances Sostenibles (CFS), un centre internacional d’investigació, intercanvi d’experiències, divulgació i formació en
aquest àmbit.

