Jaarbericht
2017

“BinckBank sluit 2017 af met stevige kwartaalwinst (17Q4 € 0,16)”
•

Gecorrigeerde netto-winst per aandeel 2017 € 0,52 (2016: € 0,45)

•

Gecorrigeerd netto-resultaat 2017 stijgt met 15% tot € 34,9 miljoen

•

Voorgesteld dividend 2017 € 0,26 per aandeel (slotdividend € 0,23 per aandeel)

•

Netto-rentebaten uit hypotheken en effectenkredieten hoger dan voorgaand jaar

•

Prestatiebeloning Alex Vermogensbeheer over 2017 € 1,9 miljoen

•

Transactietarieven turbo’s afgeschaft, financieringsniveau en turbo inkomsten stijgen

•

BinckBank biedt securities lending aan voor particuliere beleggers

•

BinckBank verkoopt deelneming Able Holding B.V.
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Kerncijfers (geconsolideerd)
(bedragen in € 000's)

17Q 4

17Q 3

ΔQ 3

2017

2016

Δ16

K la n t g e g e v e n s
Aantal transacties *
Geadm inistreerd verm ogen
Beheerd verm ogen

2.119.087

1.711.952

24%

7.705.024

7.726.110

0%

26.027.985

25.483.425

2%

26.027.985

22.793.380

14%

1.090.881

1.139.575

-4%

1.090.881

1.279.980

-15%

G e c o r r ig e e r d e w in s t - e n v e r lie s r e k e n in g
Netto-rentebaten
Netto-provisiebaten
Overige inkom sten uit operationele activiteiten
T o t a le in k o m s t e n u it o p e r a t io n e le a c t iv it e it e n

7.553

7.614

-1%

30.039

26.325

14%

28.854

23.527

23%

105.858

109.076

-3%

2.271

3.840

-41%

13.072

12.324

6%

38.678

34.981

11%

148.969

147.725

1%

Totale gecorrigeerd e operationele lasten**

30.546

30.089

2%

120.071

116.634

3%

G e c o r r ig e e r d r e s u lt a a t u it b e d r ijfs a c t iv it e it e n

8.132

4.892

66%

28.898

31.091

- 7%

Gecorrigeerde belastingen**
Resultaat uit geassocieerde deelnem ingen
G e c o r r ig e e r d r e s u lt a a t n a b e la s t in g e n

237

3.730

4.681

2.368

0

864

10.737

8.622

72

385

10.809

9.007

0 ,1 6

0 ,1 3

Resultaat toe te schrijven aan
aandeelhouders m inderheidsbelangen
G e c o r r ig e e r d n e t t o - r e s u lt a a t t o e t e s c h r ijv e n
a a n a a n d e e lh o u d e r s B in c k B a n k
G e c o r r ig e e r d e n e t t o w in s t p e r a a n d e e l ( in € )
Cost / incom e ratio

79%

86%

25%

34.443

2.273
(2.821)
30.543

450
20%

13%

(87)

34.893

30.456

0 ,5 2

0 ,4 5

81%

79%

15%

K a p it a a lt o e r e ik e n d h e id
Totaal aanwezig verm ogen

249.522

245.917

249.522

245.542

Kap itaalratio

30,8%

30,7%

1%

30,8%

31,9%

Leverageratio

6,6%

6,6%

6,6%

6,7%

2%

Highlights 2017
•

In 2017 werden in Nederland ‘Binck Forward’ en ‘Binck Comfort’ en ‘Binck Pensioen’ geïntroduceerd binnen
het ‘Laten Beleggen’ segment. Hiermee wordt invulling gegeven aan de uitrol van de bouwstenen voor de
nieuwe strategie.

•

Voor ‘Zelf beleggen’ werd de handelssite vernieuwd met meer gebruiksgemak en wint het aangeboden
mobiel beleggen steeds meer aan populariteit.

•
•
•
•

Prestatiebeloning Alex Vermogensbeheer over 2017 € 1,9 miljoen (2016: € 0,4 miljoen).

•

’Resultaat uit financiële instrumenten’ stijgt sterk door een toename van de uitstaande positie in Binck
turbo’s.

•
•
•
•

BinckBank maakt het uitlenen van effecten toegankelijk voor particuliere beleggers (securities lending).

•

Binck heeft diverse awards ontvangen zoals voor beste klantenservice (Frankrijk), beste online
vermogensbeheerder (Nederland), beleggersbank van het jaar (België) en beste broker voor beleggingen in
certificaten en gestructureerde producten (Italië).

Transactie-aantallen 2017 in lijn met 2016 in een markt met lage volatiliteit.
Geadministreerd vermogen groeit in 2017 met 14% tot € 26,0 miljard.
Netto-rentebaten in 2017 met 14% gestegen door de bijdrage van de beleggingen in Nederlandse
woninghypotheken en hogere inkomsten uit effectenkredieten.

In oktober 2017 verkoopt BinckBank haar 100% deelneming in Able Holding B.V., boekwinst € 1,9 miljoen.
Verdere verlaging van het ondernemingsrisico (Alex Vermogensbeheer, TOM Holding N.V., Able Holding B.V.)
Eerste BinckBank tour in augustus 2017 groot succes, en dit ondersteunt het verhogen van de
naamsbekendheid.

'* In het aantal transacties zijn nu ook transacties opgenomen zonder directe provisie-opbrengst, zoals transacties in de Binck turbo die sinds oktober
2017 gratis worden aangeboden.
** Ten opzichte van de IFRS-resultaten zijn in het gecorrigeerde resultaat de totale operationele lasten en belastingen gecorrigeerd voor IFRSafschrijvingen en de belastingbesparing op het verschil tussen fiscale en commerciële afschrijvingen van de bij de acquisitie van Alex verworven
immateriële activa en betaalde goodwill. Op pagina 8 van dit bericht is de reconciliatie van het gecorrigeerde resultaat naar het IFRS resultaat
opgenomen.
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Bericht van de bestuursvoorzitter
“Onze stakeholders hebben in 2017 een BinckBank in beweging gezien. We hebben ons
dienstenaanbod verbreed met nieuwe producten die gericht zijn op financiële zelfstandigheid
van onze klanten. Ik ben dan ook fier op de stappen die we gezet hebben om de strategische
transformatie mogelijk te maken. Ondanks de zware wissel die omvangrijke projecten op het
gebied van Wet- en regelgeving op de organisatie trokken, zijn wij in staat gebleken de nodige
innovatiekracht te tonen. Ook ben ik blij met het vertrouwen dat onze klanten en
aandeelhouders in onze aanpak blijven hebben. Alhoewel misschien niet met de curve en
snelheid die we eerder hadden gehoopt, verwacht ik dat we het komende jaar nog meer
zichtbare vorm en invulling kunnen geven en de vruchten mogen plukken van onze
innovatiekracht.”
De ambitie van BinckBank is om binnen onze Europese footprint een bredere en
groeiende groep particulieren te gaan bedienen. Namelijk die klantengroepen die op zoek
zijn naar het beste alternatief om op een vertrouwde, transparante, simpele en goedkope wijze zelf, of met onze hulp, hun
vermogen te behouden en/of verder op te bouwen voor de toekomst. Deze ambitie is gericht op lange termijn
waardecreatie voor de klanten en de aandeelhouders van BinckBank en heeft zijn weerslag gekregen in de strategie
ReThink Binck. Daarom zijn er in 2017 op diverse fronten stappen gezet in de strategische transformatie van BinckBank
(Redesign Binck) en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten binnen het productraamwerk. Ook de
infrastructuur van de organisatie is in 2017 verder verbeterd en geeft een stabiele basis ten behoeve van de kernactiviteiten
en ontwikkeling van nieuwe initiatieven. Daarbij is de structuur van de organisatie verder vereenvoudigd.
Zo hebben wij in het eerste kwartaal van 2017 fintech bedrijf Pritle overgenomen. In het verlengde hiervan konden wij onze
dienstverlening in geautomatiseerd beheer op meerdere vlakken binnen ‘Laten Beleggen’ versneld uitbreiden met ‘Binck
Forward’, ‘Binck Comfort’ en ‘Binck Pensioenbeleggen’. Hiermee hebben we de proposities in het ‘Laten Beleggen’ segment
kunnen verrijken met producten die specifiek gericht zijn op het financiële doel en de risicobereidheid van de individuele
klant. Voor onze klanten die zelf beleggen, bieden wij vanaf het vierde kwartaal van 2017 de handel in Binck turbo’s aan
zonder transactiekosten. Dit resulteerde in een toename van het aantal turbotransacties en het financieringsniveau. Ook
hebben we het mogelijk gemaakt voor particuliere beleggers om mee te doen met securities lending programma’s waarbij
de eerste klanten in het vierde kwartaal extra rendement op hun beleggingen hebben weten te realiseren.
BinckBank streeft naar een hoge klanttevredenheid en is met een gemiddelde van 7,5 uitgedaagd om haar dienstverlening
verder te verbeteren. De klantrelatie gaat echter verder dan het behalen van een hoge klanttevredenheidsscore. BinckBank
vindt het uitermate belangrijk om klantbehoeften te doorgronden alvorens deze behoeften te kunnen invullen. Wij bouwen
aan een sterke relatie met onze klanten door continue verbetering van bestaande diensten en het ontwikkelen van nieuwe
innovatieve producten en diensten in samenwerking met klanten.
Het is nog te vroeg om de resultaten uit onze nieuwe proposities terug te zien in de financiële resultaten. Het
beurssentiment over 2017 was positief maar door beperkte volatiliteit bleven de transacties op het niveau van 2016. Het
gecorrigeerde netto-resultaat over 2017 komt uit op € 0,52 per aandeel (FY16: € 0,45 per aandeel). Conform het
dividendbeleid is het voor 2017 voorgestelde dividend per aandeel € 0,26. Rekening houdend met het uitgekeerde interimdividend van € 0,03 komt het slotdividend daarmee op € 0,23 per aandeel.
De transformatie van BinckBank komt de komende perioden in een belangrijke fase. BinckBank is goed gepositioneerd om
met een breed pakket aan diensten haar klanten naar de juiste propositie te navigeren. Het komende jaar zal met name
in het teken staan van de commerciële uitrol van de nieuwe proposities en het efficiënter en slagvaardiger maken van de
organisatie. Dit laatste moet ook resulteren in een reductie van operationele kosten, waarbij de verwachting is dat deze
zich op termijn zullen stabiliseren op een lager niveau.
Onze aandeelhouders wil ik bedanken voor het vertrouwen dat ze in ons hebben. Zoals ik eerder heb aangegeven kost de
strategische transformatie tijd, meer dan wellicht aanvankelijk verwacht maar de stappen worden zorgvuldig gezet. Als
bestuur zijn wij erop gericht om met de nieuwe positionering op termijn tot een nog betere klantbediening te komen. En
dit zal voor al onze stakeholders tot de gewenste waardecreatie moeten leiden. Over de start van BinckBank in 2018 zijn
we positief. Tot slot wil ik al onze medewerkers bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar.
Amsterdam, 5 februari 2018
BinckBank N.V.
Vincent Germyns, Bestuursvoorzitter
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Ontwikkelingen in 2017
Strategie en producten
BinckBank heeft eind 2015 in het kader van ReThink Binck een Strategische Roadmap en Productraamwerk (de “9-grid”)
ontwikkeld aan de hand waarvan haar verbredingsstrategie de komende jaren zou worden doorgevoerd. In 2017 is
voortgang gemaakt met de ontwikkeling en marktintroductie van nieuwe producten en diensten binnen de 3 segmenten van
de “9-grid” en het doorvoeren van verbeteringen in de dienstverlening aan onze klanten.
Zo zijn er diverse nieuwe producten en functionaliteiten voor zelf beleggen klanten op een agile wijze ontwikkeld zoals
bijvoorbeeld; online openen van rekeningen, introductie van de vernieuwde handelsapplicatie ProTrader (360), verdere
ontwikkeling van mobiele sites, introductie nieuwe websites, het uitlenen van effecten en het aanbieden van provisievrije
handel in Binck instrumenten (Binck turbo). De introductie van het Trade With Color concept (inventiever beleggen met meer
gemak en inspiratie) welke gepland stond voor eind 2017 heeft, wegens veranderende prioriteiten, vertraging opgelopen en
zal worden doorgeschoven naar 2018/2019.
Met de introductie van het ‘Laten Beleggen’ concept in Nederland heeft BinckBank significante voortgang geboekt bij haar
verbredingsstrategie. BinckBank heeft met de acquisitie van de activiteiten van fintech bedrijf Pritle haar online
dienstverlening met een robo-adviseur versterkt naast de bestaande discretionaire beheerdiensten. Met de aanhoudend
lage spaarrente ligt het in lijn der verwachting dat mensen op zoek gaan naar nieuwe alternatieve vormen van
vermogensopbouw. In Nederland is middels ‘Binck Comfort’ (gepersonaliseerd portefeuillebeheer met aandacht voor
behoud en groei van het vermogen), ‘Binck Forward’ (geautomatiseerd beleggen) en de introductie van ‘Binck Pensioen’ (een
product voor eenvoudige en fiscaal aantrekkelijke vermogensopbouw voor de oude dag) concreet vorm gegeven aan het
‘Laten Beleggen’ concept. In het derde kwartaal is reeds gestart met de eerste gecombineerde televisiecampagne voor zowel
‘Binck Zelf Beleggen’ en ‘Binck Forward’. Daarnaast is BinckBank bezig met de voorbereiding van de uitrol van ‘Binck Forward’
naar de andere landen binnen de huidige geografische footprint. Over 2017 behaalde Alex Vermogensbeheer een
prestatiebeloning van € 1,9 miljoen. Van haar klanten zit eind 2017 63% boven het highwater mark.
Het platform voor de Spaarbroker (Savingsbroker) is doorontwikkeld en staat technisch en commercieel klaar voor de
marktintroductie. Als gevolg van moeilijke omstandigheden op de geld- en kapitaalmarkten is de marktintroductie van de
Spaarbroker uitgesteld naar 2018. Verder is eind 2017 een start gemaakt met de ontwikkeling van de navigator functie wat
in de loop van 2018 verder zal worden uitgewerkt. De navigator zal de klanten helpen bij het maken van keuzes voor het
realiseren van hun financiële ambities.
Agile wijze van werken en Informatie Technologie (IT)
Het afgelopen jaar is er geïnvesteerd in de opzet van zogenaamde multidisciplinaire “customer teams” welke ontwikkelen
met de focus op de klant en is de “agile” manier van werken binnen de organisatie verder doorgevoerd. De periodiciteit van
het aantal software releases is verhoogd, waardoor het in gebruik nemen van nieuw ontwikkelde functionaliteiten sneller
kan plaatsvinden. Goede service en systemen zijn belangrijk voor onze klanten. Ook het afgelopen jaar is daarom weer volop
ingezet in het verder verbeteren van onze IT-systemen. BinckBank investeert continu in toekomstbestendigheid van haar ITarchitectuur en de kwaliteit van de binnen de organisatie gebruikte data. Het afgelopen jaar is geïnvesteerd in nieuwe
kleinere en milieuvriendelijkere datacenters, waardoor de operationele kosten van de datacenters lager uitvallen, de
performance verbetert en ook het energieverbruik verder afneemt. Verder is er doorgewerkt aan de herprogrammering van
de IT-structuren in een nieuwe moderne softwaretaal, een meer modulaire opbouw van het software platform en het
bouwen van zogenaamde “Application Programming Interfaces” (API’s) om derden toegang te geven tot ons platform.
BinckBank in de media
Met ingang van 2017 is BinckBank de nieuwe hoofdsponsor en naamgever geworden van de BinckBank tour, een
meerdaagse UCI WorldTour wielerwedstrijd in Nederland en België. Het wielerevenement vond plaats in augustus en was
een groot succes. BinckBank heeft zich voor vijf jaar als naamgever aan het topsport evenement verbonden. Sponsoring van
de wielrensport is een interessante manier om het merk “BinckBank” op onderscheidende wijze onder de aandacht te
brengen bij een bredere doelgroep die past bij de verbreding van het dienstverleningsconcept van BinckBank. Op het gebied
van awards behaalde BinckBank de prijs van beste broker vanuit een survey door IEX en Netprofiler waarbij vooral het
platform en de BinckBank- app geprezen werden. Dit is het negende jaar dat Netprofiler het Internet Brokeronderzoek
uitvoert en dit is het achtste jaar dat BinckBank de titel ‘best broker overall’ wint. Zowel ‘Binck Fundcoach’ als ‘Binck Forward’
kwamen goed uit de survey op portefeuillemanagement door Beleggingsmatch. BinckBank Italië presenteerde zich
uitstekend op het Investing & Trading Forum in Rimini en won een award voor beste broker voor beleggen in certificaten en
gestructureerde producten. Verder heeft BinckBank de Cashcow Award 2017 gewonnen voor beste online
vermogensbeheerder en won BinckBank Frankrijk de eerste prijs voor de beste klantenservice in de “online brokerage”
categorie.
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Wet- en regelgeving
In 2017 is door BinckBank veel tijd en energie besteed aan de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving. Hiervan waren
MiFID II en PRIIPs de grootste projecten. MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II) is een herziening van de eerder
in 2007 ingevoerde Europese richtlijn MiFID en is van toepassing geworden per 3 januari 2018. Het doel van MiFID II is het
efficiënter en transparanter maken van de Europese financiële markten en het vergroten van de bescherming van beleggers.
PRIIPs betreft een Europese verordening die is ingegaan op 1 januari 2018 en is gericht op de vorming van een
samenhangende set van regels voor de informatieverschaffing over en de verkoop van verpakte beleggingsproducten voor
consumenten. Het doel is om de regels betreffende verkoop en informatie van verpakte beleggingsproducten te
harmoniseren en zo de beleggers te helpen de producten beter te doorgronden en te vergelijken. De informatieverschaffing
moet plaatsvinden in de vorm van een zogenaamd ‘essentieel informatiedocument’ (KID). Voor BinckBank betekent dit dat
voor de producten in de reikwijdte van PRIIPs adequate documentatie beschikbaar moet worden gesteld aan klanten.
Focus op kernactiviteiten
BinckBank heeft in het kader van de nieuwe strategie reeds aangegeven dat zij zich verder gaat toeleggen op haar
kernactiviteiten en heeft in de afgelopen jaren een traject ingezet om meer focus aan te brengen op de Retail business en
de distributie rol die BinckBank daarin vervult.
In dit kader heeft BinckBank in 2014 haar belang in BeFrank verkocht en is begonnen met de afbouw van de dienstverlening
aan de BPO-klanten. Eind 2017 zijn met alle vier de BPO-klanten afspraken gemaakt over afbouw van de dienstverlening en
naar twee klanten is de dienstverlening inmiddels beëindigd. De dienstverlening aan de andere twee BPO-klanten zal naar
verwachting in de tweede helft van 2018 volledig zijn beëindigd waarmee de BPO-activiteiten zijn uitgefaseerd.
In oktober 2016 hebben de aandeelhouders van TOM Holding N.V. aangegeven op zoek te gaan naar een koper voor het
handelsplatform. Nadat gesprekken eind 2016 en begin 2017 niet hebben geleid tot een verkoop, is in 2017 de
dienstverlening van TOM afgebouwd en zijn de bedrijfsactiviteiten gestaakt. De met de TOM activiteiten samenhangende
claim van Euronext tegen BinckBank en TOM Holding N.V. is in 2017 zonder uitstroom van middelen afgewend.
In oktober 2017 heeft BinckBank met Topicus Finance Holding B.V. overeenstemming bereikt over de verkoop van de
aandelen van Able Holding B.V. Able was een 100% dochter onderneming van BinckBank en ontwikkelt technologische
oplossingen voor banken en verzekeraars op het gebeid van vermogensbeheer, sparen en beleggen. Al sinds 2013
behoorden de activiteiten van Able niet meer tot de kernactiviteiten van BinckBank.
Op 19 januari 2018 heeft BinckBank bekend gemaakt haar 60% belang in Think ETF Asset Management B.V. (Think) te willen
verkopen aan Van Eck Associates Corporation. De verkoop zal naar verwachting aan het einde van het eerste kwartaal van
2018 worden afgerond. Na de verkoop van Think ETF Asset Management B.V. zal BinckBank zich volledig kunnen richten op
de Relaunch van haar retail activiteiten.
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Toelichting op de geconsolideerde kerncijfers 2017
Stabiel jaarresultaat 2017
Het gecorrigeerde netto-resultaat over 2017 bedroeg € 34,9 miljoen, uitkomend op een gecorrigeerde nettowinst van € 0,52
per aandeel. Het gecorrigeerde netto-resultaat lag hiermee hoger dan het resultaat in 2016 van € 30,5 miljoen (€ 0,45 per
aandeel).
De inkomsten uit operationele activiteiten in 2017 bleven nagenoeg gelijk aan 2016 (+1%). BinckBank haalde per saldo
hogere netto-renteopbrengsten, vooral uit een groeiend aandeel van de beleggingen in Nederlandse woninghypotheken.
Aan de andere kant zagen we over 2017 een daling in de netto-provisiebaten van € 3,2 miljoen (-3%). De daling in de nettoprovisiebaten wordt met name veroorzaakt door lagere inkomsten uit Alex vermogensbeheer en afname van de inkomsten
uit BPO-dienstverlening. In het vierde kwartaal van 2017 voerden onze klanten weer meer transacties uit (+24%) ten opzichte
van het voorgaande kwartaal en dit resulteerde in € 5,3 miljoen hogere netto-provisiebaten (+23%). In dit bedrag aan
provisiebaten is ook de prestatiebeloning over 2017 van € 1,9 miljoen voor Alex Vermogensbeheer opgenomen. Bij Alex
Vermogensbeheer is sprake van reguliere opnames door klanten. Waar aanvankelijk in het tweede kwartaal van 2017 een
duidelijke vermindering in de uitstroom waarneembaar was (ten opzichte van het eerste kwartaal), is deze in de tweede helft
van 2017 niet verder teruggelopen. De uitstroom in de afgelopen kwartalen bevond zich tussen de € 60 miljoen en € 70
miljoen en bedroeg over geheel 2017 € 350 miljoen (FY16 € 227 miljoen). De inkomsten uit de turbo’s vallen onder overige
inkomsten uit operationele activiteiten en stegen over 2017 met € 3,2 miljoen (+125%) ten opzichte van 2016. De
transactieaantallen, en daarmee het financieringsniveau, is als gevolg van de afschaffing van de transactieprovisie op Binck
turbo’s zichtbaar toegenomen.

Aantallen transacties

Interest genererende activa
4.000

‐
502
‐

438

562

520

737

1.514

1.128

9
8
7

x miljoen

x € miljoen

3.000

10

2.000
1.981

5
4

9,3
7,7

7,7

2016

2017

3

1.000

0

6

982

1.138

2016

2017

2
1

357
2015

Kasmiddelen en bankiers
Hypothekenportefeuilles

0

2015

Obligatieportefeuilles
Effectenkredieten

De totale gecorrigeerde operationele lasten stegen in 2017 ten opzichte van voorgaand jaar met 3% van € 116,6 miljoen tot
€ 120,1 miljoen. De personeelskosten stegen met 3% met name door de jaarlijkse loonindexatie. De gecorrigeerde
afschrijvingen stegen licht ten opzichte van vorig jaar (+2%). De overige kosten stegen ten opzichte van 2016 met € 1,4
miljoen (+2%). Dit is met name gerelateerd aan marketingacties voor de nieuwe producten (+€ 1,2 miljoen) de servicekosten
van de gegroeide hypothekenportefeuilles (+€ 1,6 miljoen) en additionele kosten met betrekking tot de uitrol van de nieuwe
strategie en het implementeren van wet- en regelgeving. De overige kosten, zoals bijvoorbeeld de ICT kosten en externe
advieskosten daalden per saldo door besparende maatregelen.
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2016
Afschrijvingen

2017
Overige operationele lasten
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De bate uit gecorrigeerde belastingen over 2017 kwam uit op € 4,7 miljoen. De stijging met € 2,4 miljoen ten opzichte van
2016 is voornamelijk het gevolg van de herbeoordeling van de uitgestelde belastingen gerelateerd aan geconsolideerde
ondernemingen en geassocieerde deelnemingen, waardoor er in het derde kwartaal een eenmalig positief belastingresultaat
verantwoord is van € 2,4 miljoen.
Het resultaat uit geassocieerde deelnemingen over 2017 is € 0,9 miljoen (2016: -/- € 2,8 miljoen). Dit positieve resultaat bevat
de boekwinst op de verkoop van Able Holding B.V. in 2017 van € 1,9 miljoen en de operationele resultaten van de deelneming
TOM Holding N.V. In 2017 is daarbij de waardering van TOM Holding N.V. gebaseerd op de verwachte uitkering na afronding
van de liquidatie.

Reconciliatie gecorrigeerd netto-resultaat met IFRS-resultaat
De onderstaande tabel geeft de reconciliatie van het gecorrigeerd netto-resultaat met het IFRS-resultaat. Ten opzichte van
de IFRS-resultaten zijn de totale operationele lasten en belastingen gecorrigeerd voor IFRS-afschrijvingen en de
belastingbesparing op het verschil tussen fiscale en commerciële afschrijvingen van de bij de acquisitie van Alex verworven
immateriële activa en betaalde goodwill.
(bedragen in € 000's)

17Q 4

G e c or r ig e e rd r e s ult a a t n a b e la s t in g e n

10. 737

Aanpassing IFRS-afschrijving
Aanpassing fiscaal voordeel uit verschillen tussen
com m erciële en fiscale afschrijvingen
I F R S - r e s u lt a a t

17Q 3
8.622

2017
34. 443

2016
30. 543

(5.379)

(5.378)

(21.515)

(21.515)

(1.102)

(1.101)

(4.407)

(4.407)

4. 256

2.143

8. 521

4.621

De immateriële activa, met uitzondering van goodwill voortkomend uit de acquisitie van Alex Beleggersbank zijn eind 2017
volledig afgeschreven. Als gevolg hiervan zal na 2017 de correctie op het IFRS-resultaat om tot het gecorrigeerd resultaat te
komen zijn verdwenen. Tevens zal dit gevolgen hebben voor het fiscale resultaat, waarbij de afschrijving van de immateriële
activa inclusief goodwill tot verschillen leidde tussen de IFRS - en de fiscale verslaggeving. Als gevolg hiervan zal de aftrekpost
uit hoofde van afschrijving van immateriële activa verdwijnen en zal de belastinglast ten opzichte van het IFRS-resultaat
relatief stijgen.

Dividendvoorstel 2017
Aan de aandeelhouders zal worden voorgesteld om een totaal dividend over het boekjaar 2017 van € 0,26 goed te keuren.
Op 31 juli 2017 is een interim-dividend van € 0,03 in contanten per aandeel uitgekeerd, waardoor het voorgestelde
slotdividend € 0,23 in contanten per aandeel bedraagt. Bij de bepaling van het uit te keren dividend is voldaan aan vereisten
van CRD IV (EU/2013/36), de CRR (EU/2013/575) en daaraan gekoppelde regelgeving alsmede de aanbeveling van de
Europese Centrale Bank (ECB/2017/44). Het jaarresultaat over 2017 is ontoereikend voor een uitkering van dit slotdividend
uit het resultaat boekjaar. Als gevolg hiervan zal de voorgestelde dividenduitkering deels uit de ingehouden winsten
plaatsvinden. Onder voorbehoud van goedkeuring van de Algemene Vergadering op 24 april 2018, zal het aandeel op 26
april 2018 ex dividend noteren. Betaling van het slotdividend vindt plaats op 3 mei 2018.
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Financiële positie
Berekening aanwezig vermogen en kapitaalratio
Aan het eind van het jaar 2017 beschikt BinckBank over een solide vermogenspositie. Het totaal eigen vermogen van
BinckBank bedroeg € 394,9 miljoen. Ten opzichte van 31 december 2016 steeg het Tier 1-kernkapitaal met € 4,0 miljoen
naar € 249,5 miljoen per 31 december 2017. Per 31 december 2017 is de kapitaalratio ten opzichte van eind 2016 licht
gedaald en uitgekomen op 30,8% (2016: 31,9%). De leverage ratio kwam uit op 6,6% (2016: 6,7%).
Ten opzichte van de stand per 31 december 2016 is het totaal van risico gewogen posten gestegen van € 768,7 miljoen naar
€ 809,4 miljoen, voornamelijk veroorzaakt door de uitbreiding van de portefeuille hypotheken en de daarmee gerelateerde
risicowegingen en de aanpassing in de door de toezichthouder bepaalde percentages voor risico gewogen activa.
(bedragen in € 000's)

2017

Geplaatst aandelenkapitaal
Agioreserve
Ingekochte eigen aandelen
Reserve reële waarde
Ingehouden winsten
Minderheidsbelangen
T o t a a l e ig e n v e r m o g e n
Af: goodwill

2016
6.750

7.100

343.565

361.379

(4.282)

(29.468)

492

1.021

47.431

55.537

933

1.383

394.889

396. 952

(153.865)

(144.882)

Bij: Uitgestelde belastingverplichtingen geassocieerd m et goodwill

36.064

32.273

Af: overige im m ateriële vaste activa

(4.085)

(23.204)

Af: reële waarde aanpassing

(788)

(724)

Af: m inderheidsbelangen

(933)

(1.383)

Af: Uitgestelde belastingvorderingen
Af: dividendreservering, conform norm aal dividendbeleid

(6.235)

-

(15.525)

(13.490)

T ie r 1 - K e r nk a p it a a l ( C E T 1 ) ( A )

249.522

245. 542

T o t a a l r is ic o g e w o g e n p os t e n - P ila a r I ( B )

809.380

768. 722

Kapitaalratio (=A/B)
Ongewogen activa (balanstotaal)
Prudentiële aanpassingen

30,8%

31,9%

3.924.061

3.800.261

(145.240)

R is ic o m a a t s t a f c o nfo r m d e C R R ( C )

3.778.821

Leverage ratio (=A/C)

6,6%

9

(139.791)
3.660. 470
6,7%
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Voortgang realisatie doelstellingen eind 2018
BinckBank heeft in 2014 middellange termijndoelstellingen voor eind 2018 gedefinieerd. De realisatie eind 2017 van deze
doelstellingen is uiteengezet in de tabel hieronder. Concluderend kan worden gesteld dat de doelstelling voor eind 2018
betreffende het geadministreerd vermogen eind 2018 waarschijnlijk gerealiseerd zal worden en dat de andere
doelstellingen, gezien de ontwikkelingen in de afgelopen 3 jaren, naar verwachting niet zullen worden behaald in 2018.

Realisatie

Realisatie

Realisatie

eind 2017

eind 2016

eind 2015

7,5 gewogen

7,3 gewogen

7,3 gewogen

gemiddelde

gemiddelde

gemiddelde

11,0 miljoen

7,7 miljoen

7,7 miljoen

Geadministreerd vermogen

€ 21,0 miljard

€ 26,0 miljard

€ 22,8 miljard

Beheerd vermogen

€ 3,5 miljard

€ 1,1 miljard

€ 1,3 miljard

<65%

79%

79%

64%

>66,6%

39,40%

35,60%

33,80%

Termijn doelstellingen 2018

Target 2018

Klanttevredenheid

>= 8 gewogen gemiddelde

Aantal transacties

Cost/Income ratio (ex IFRSafschrijving)
Meer gebalanceerde
inkomstenstroom

10

9,3 miljoen

€ 20,6 miljard

€ 1,7 miljard
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Vooruitzichten
Strategie
De strategische transformatie van BinckBank, die mede is gericht op lange termijn waardecreatie, bestaat uit drie fasen. In
2017 lag de focus op de tweede fase: Redesign Binck. Redesign Binck betreft het ontwikkelen van nieuwe producten en
diensten gericht op de geïdentificeerde kansen in de markt. De derde fase betreft de Relaunch van Binck. In deze laatste
fase (vanaf 2018) moeten de nieuwe producten en diensten op een positieve manier gaan bijdragen aan de resultaten
teneinde de beoogde nieuwe groeifase te realiseren. Ofschoon de strategische transformatie (grotendeels) op schema ligt
en we met onze nieuwe producten goed gepositioneerd zijn voor een Relaunch van BinckBank blijven de negatieve
rentestanden op de geld- en kapitaalmarkten een sterk drukkend effect hebben op de netto-rentebaten en vertonen
marktvolumes (mede als gevolg van veranderend handelsgedrag van klanten) nog steeds een dalende trend waardoor druk
staat op de netto provisie-inkomsten. De aanhoudende toegenomen regeldruk heeft een opwaarts effect op de kosten. De
grootste projecten in dit kader zullen in 2018 grotendeels worden afgerond maar blijven zijn weerslag op de kosten houden.
De uitstroom bij Alex Vermogensbeheer houdt iets langer aan dan verwacht, waardoor BinckBank groeivertraging oploopt
op een belangrijke pijler in haar verdienmodel: het “vermogen onder beheer”. Daarnaast vervalt de fiscale amortisatie van
de bij de acquisitie van Alex Vermogensbank verworven immateriële activa en goodwill hetgeen winstgroei op de korte
termijn en terugkeer naar historische winstniveaus bemoeilijkt. Het jaar 2018 wordt voor BinckBank een belangrijk jaar in
haar transformatie. Enerzijds zullen we onze leidende positie in het Trading segment moeten bevestigen, anderzijds zullen
we ook op andere vlakken als Investing en Saving verder moeten uitbouwen teneinde de uitvoering van onze strategie vorm
te geven. De jaren 2018 en 2019 zullen met name in het teken staan van de commerciële uitrol van de nieuwe proposities
en het slagvaardiger en efficiënter maken van de organisatie.
Think ETF Asset Management B.V.
Op 19 januari 2018 heeft BinckBank bekend gemaakt haar 60% belang in Think ETF Asset Management B.V. (Think) te
verkopen aan Van Eck Associates Corporation. De verkoop zal naar verwachting aan het einde van het eerste kwartaal van
2018 worden uitgevoerd. Na de verkoop van Think ETF Asset Management B.V. zal BinckBank zich volledig kunnen richten
op de Relaunch van haar retail activiteiten.
Balanssamenstelling
BinckBank heeft de in 2016 ingezette verandering in de balanssamenstelling in 2017 verder doorgezet, waarbij er een
hypotheekportefeuille opgebouwd is van per jaareinde € 736 miljoen. De hypotheekportefeuille heeft echter gemiddeld een
langere rente-typische looptijd dan de beleggingen in de obligatieportefeuille. Hierdoor is de rente-typische looptijd van de
balans van BinckBank veranderd en is het renterisico gestegen. BinckBank heeft vanaf september 2017 renteswaps
afgesloten om het toegenomen renterisico te mitigeren. Hierbij is per saldo voor een gedeelte van de hypotheekportefeuille
de relatief lange rente omgeruild voor een kortere variabele rente waardoor de rente-typische looptijd binnen de gewenste
bandbreedtes komt.
Fiscale amortisatie Alex Vermogensbank
In 2008 heeft BinckBank ‘Alex Vermogensbank’, middels een activa-passiva transactie, van Rabobank gekocht voor € 391,4
miljoen. Fiscaal wordt dit bedrag sinds 2008 jaarlijks lineair geamortiseerd in 10 jaar. Hierdoor kon BinckBank voor haar
aandeelhouders een fiscaal voordeel voortvloeiend uit de activa-passiva transactie realiseren. In de periode 2008 t/m 2017
heeft BinckBank in totaal een fiscaal voordeel genoten van € 97,8 miljoen (25% van € 391,4 miljoen), € 9,8 miljoen per jaar.
2017 is het laatste jaar dat BinckBank nog amortisatielasten voortvloeiend uit de overname van ‘Alex Vermogensbank’ ten
laste van het fiscale resultaat kan boeken en een fiscaal voordeel heeft genoten.
Financiële toekomstverwachting
Het resultaat van BinckBank is sterk afhankelijk van de activiteit van haar klanten op de beurs. De rentestanden op de gelden kapitaalmarken, de volatiliteit en de richting van de beurs zijn hierbij sterk bepalende factoren. Deze laten zich niet
voorspellen en om die reden geeft BinckBank geen concrete toekomstverwachting af.
Amsterdam, 5 februari 2018
Vincent Germyns (bestuursvoorzitter)
Evert-Jan Kooistra (bestuurslid en CFRO)
Steven Clausing (bestuurslid en COO)
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I.

Verkorte geconsolideerde balans

(bedragen in € 000's)

31 decem ber 2017 31 decem ber 2016

A C T IVA
Kasm idd elen

1.003.673

854.230

133.968

127.755

Derivaten

37.418

20.393

Financiële activa aangem erkt als tegen reële waarde via de winst- en verliesrekening

16.613

9.499

787.743

724.398

Bankiers

Financiële activa b eschikb aar voor verkoop
Financiële activa aangehoud en tot einde looptijd
Leningen en vorderingen
Geassocieerde deelnem ingen

340.179

790.021

1.297.830

958.329

485

Im m ateriële activa

-

157.950

168.260

Onroerende zaken en bedrijfsm id d elen

33.969

35.128

Vennootschapsbelasting

16.725

12.270

Uitgesteld e belastingvord eringen
Overige activa
Overlopende activa
T o t a a l a c t iv a

6.279

1.048

58.754

63.451

32.475

35.479

3.924. 061

3. 800. 261

PA S S I VA
Bankiers
Derivaten
Financiële passiva aangem erkt als tegen reële waard e via d e winst- en verliesrekening
Toevertrouwde m idd elen
Voorzieningen
Belastingen

2.538

2.017

37.055

20.428

231

1.018

3.383.383

3.308.829

8.134

8.891

10

10

Uitgesteld e belastingverp lichtingen

36.443

31.982

Overige p assiva

52.084

19.841

Overlopende p assiva
T o t a a l v e r p lic h t in g e n

9.294

10.293

3.529. 172

3. 403. 309

393.956

395.569

Eigen vermogen toe te rekenen aan:
Aandeelhoud ers BinckBank N.V.
Aandeelhoud ers m ind erheid sb elangen
T o t a a l e ig e n v e r m o g e n
T o t a a l p a s s iv a

13

933

1.383

394. 889

396. 952

3.924. 061

3. 800. 261
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II.

Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening

(bedragen in € 000's)

17Q4

16Q 4

2017

2016

BA TEN
Rentebaten

9.400

8.429

36.439

Rentelasten

(1.847)

(1.250)

(6.400)

(3.798)

Netto-rentebaten

7.553

7.179

30.039

26.325

Provisiebaten

33.358

35.125

124.839

129.547

Provisielasten

(4.504)

(5.495)

(18.981)

(20.471)

28.854

29.630

105.858

109.076

44

2.718

7.014

9.910

2.242

1.027

6.150

2.530

Netto-provisiebaten
Overige baten
R esultaat uit financiële instrum enten
Bijzondere waardeveranderingen op financiële activa

(15)

T o t a le ink o m s t e n uit o p e r a t io n e le a c t iv it e it e n

(30)

(92)

30.123

(116)

38. 678

40. 524

148. 969

147. 725

12.675

13.636

53.048

51.635

6.847

6.481

26.792

26.215

16.403

17.198

61.746

60.299

35. 925

37. 315

141. 586

138. 149

2. 753

3. 209

7. 383

9. 576

L A STEN
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige operationele lasten
T o t a le o p e r a t io ne le la s t e n
R e s ult a a t uit b e d r ijfs a c t iv it e it e n
R esultaat uit geassocieerde deelnemingen

2.368

R e s ult a a t v o o r b e la s t in g e n

5. 121

Belastingen

(865)

N e t t o - r e s ult a a t

(1.965)
1. 244
(227)

864
8. 247
274

(2.821)
6. 755
(2.134)

4. 256

1. 017

8. 521

4. 621

4.328

990

8.971

4.534

(72)

27

(450)

Resultaat toe te schrijven aan:
Aandeelhouders van BinckBank N.V.
Aandeelhouders m inderheidsbelangen
N e t t o - r e s ult a a t
Gewone en verwaterde winst per aandeel

14

87

4. 256

1. 017

8. 521

4. 621

0,07

0,02

0,13

0,07
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III.

Verkort geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten

(bedragen in € 000's)

17Q4

N e t t o - r e s ult a a t w in s t - e n v e r lie s r e ke nin g

16Q4

4. 256

2017

1. 017

2016

8. 521

4. 621

N ie t - g e re a lis e e r d e r e s ult a t e n d ie b ij r e a lis a t ie
v ia d e w ins t - e n v e r lie s r e k e n ing w or d e n
v e r w e rk t
Reële waardem utatie financiële activa beschikbaar voor
verkoop
Realisatie van herwaarderingen via de winst- en

(1.328)

(1.453)

-

verliesrekening
Belasting over resultaten via het verm ogen
N ie t - g e re a lis e e r d e r e s ult a t e n, na b e la s t ing
T ot a a l g e r e a lis e e r d e e n n ie t - g e r e a lis e e rd e

66

(708)

-

66

263

298

116

137

(1. 065)

(1. 089)

(529)

(505)

3. 191

r e s u lt a t e n , n a b e la s t in g

(645)

(72)

7. 992

4. 116

BinckBank heeft geen gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten die bij realisatie niet m eer via de winst- en
verliesrekening zullen worden verwerkt.
Resultaat toe te schrijven aan:
Aandeelhouders van BinckBank N.V.

3.263

(99)

8.442

4.029

(72)

27

(450)

87

Aandeelhouders m inderheidsbelangen
T ot a a l g e r e a lis e e r d e e n n ie t - g e r e a lis e e rd e

3. 191

r e s u lt a t e n , n a b e la s t in g

IV.

(72)

7. 992

4. 116

Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht

(bedragen in € 000's)

2017

Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

2016
(150.173)

226.547

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten

322.324

442.029

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten

(10.147)

N e t t o ka sst room

(44.806)

162. 004

623. 770

Geldm id delen en kaseq uivalenten begin p eriod e

977.853

352.532

Netto Kasstroom

162.004

623.770

(2.216)

1.551

Effect van valutakoersverschillen op gehouden
geld midd elen
G e ld m id d e le n e n k a s e q uiv a le nt e n e in d e

1. 137. 641

p e r io d e

977. 853

De geld midd elen en kasequivalenten zoals gepresenteerd in het geconsolid eerd kasstroom overzicht zijn in de b alans
ondergebracht ond er de volgende rubrieken voor de hierna verm elde b ed ragen:
Kasm idd elen
Bankiers
Bankiers - niet kasequivalenten

1.003.673

854.230

133.968

127.755

-

T o t a a l k a s e q u iv a le nt e n

(4.132)
1. 137. 641

15

977. 853
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V.

Verkort geconsolideerd overzicht van mutaties in het eigen vermogen

Geplaatst
(bedragen in € 000's)
1 ja nua ri 2017
Netto-resultaat boekjaar
Niet-gerealiseerde resultaten via het
vermogen

Ingekochte

Reserve

aandelen

Agio-

eigen

reële

kapitaal

reserve

aandelen

waarde

winsten

(29. 468)

1. 021

55. 537

7. 100

361. 379

-

-

-

-

-

-

(529)
(529)

Totaal resultaat

-

-

-

Uitkering slotdividend 2016

-

-

-

Uitkering interimdividend 2017

-

-

Toegekende rechten op aandelen

-

-

-

-

Uitgifte aandelen aan bestuur en
medewerkers

-

Totaal
Ingehouden Minderheids

8.971
-

belangen
1. 383
(450)
-

8.971

eigen
vermogen
396. 952
8.521
(529)

(450)

7.992

-

(12.679)

-

(12.679)

-

-

(2.002)

-

(2.002)

-

-

92

-

92

318

-

(318)

-

-

(806)

-

4.534

Uitgifte aandelen aan derden

-

-

5.340

-

Ingekochte aandelen

-

-

-

-

-

-

-

(17.814)

19.528

-

(1.364)

-

-

(4. 282)

492

Ingetrokken aandelen
31 d ecem b er 2017

(350)
6. 750

343. 565

Geplaatst
(bedragen in € 000's)
1 ja nua ri 2016
Netto-resultaat boekjaar
Niet-gerealiseerde resultaten via het
vermogen

394. 889

Ingekochte

Reserve

Agio-

eigen

reële

kapitaal

reserve

aandelen

waarde

winsten

1. 526

71. 158

1. 296

437. 480

4.534

87

4.621

7. 100

361. 379

(4. 979)

-

-

-

-

-

-

(505)
(505)

Totaal resultaat

-

-

-

-

-

-

Uitkering interimdividend 2016

-

-

Toegekende rechten op aandelen

-

-

-

-

461

medewerkers

933

aandelen

Uitkering slotdividend 2015

Uitgifte aandelen aan bestuur en

47. 431

-

Totaal
Ingehouden Minderheids

-

belangen

-

4.534

eigen
vermogen

(505)
87

4.116

-

(17.199)

-

(17.199)

-

-

(2.657)

-

(2.657)

-

-

162

-

162

-

(461)

-

-

Uitgifte aandelen aan derden

-

-

-

-

-

-

-

Ingekochte aandelen

-

-

(24.950)

-

-

-

(24.950)

Ingetrokken aandelen

-

31 d ecem b er 2016

7. 100

361. 379

16

(29. 468)

1. 021

55. 537

1. 383

396. 952

Op dit document is geen accountantscontrole toegepast

VI.

Geselecteerde toelichtingen

1.

Algemene informatie

BinckBank N.V., opgericht en gevestigd in Nederland, is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht waarvan de
aandelen openbaar worden verhandeld. BinckBank N.V. is statutair gevestigd aan de Barbara Strozzilaan 310, 1083 HN te
Amsterdam en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33162223. BinckBank N.V. bemiddelt als online
broker in transacties in financiële instrumenten ten behoeve van zowel particuliere als professionele beleggers. Naast de
brokerdiensten richt BinckBank N.V. zich op het aanbieden van vermogensbeheer en spaarproducten. Hierna zal de naam
‘BinckBank’ worden gebruikt ter aanduiding van BinckBank N.V. en haar dochterondernemingen.
De verkorte geconsolideerde cijfers voor het jaar eindigend op 31 december 2017 zijn opgesteld door het bestuur van
BinckBank en goedgekeurd voor publicatie ingevolge het besluit van het bestuur en de raad van commissarissen van
5 februari 2018.

2.

Grondslagen voor financiële verslaglegging

Presentatie van de jaarcijfers en grondslag voor de waardering
BinckBank past de International Financial Reporting Standards toe zoals bekrachtigd door de Europese Unie, ‘IFRS-EU’.
De verkorte geconsolideerde jaarcijfers luiden in euro’s en alle bedragen zijn afgerond naar duizendtallen (€ ’000), tenzij
anders is vermeld. Deze rapportage bevat niet alle informatie die is vereist voor een volledige jaarrekening en dient daarom
in combinatie met de geconsolideerde jaarrekening 2016 of de geconsolideerde jaarrekening 2017, die op 12 maart 2018
beschikbaar wordt gesteld, te worden gelezen. De geconsolideerde jaarrekeningen van BinckBank zijn beschikbaar via
www.binck.com of op aanvraag via de afdeling Investor Relations op +31 (0)20 522 0378.

Effect van nieuwe, gewijzigde en verbeterde standaarden
In het huidige jaar heeft BinckBank de nieuwe of gewijzigde IFRS-standaarden en IFRIC-interpretaties toegepast die van
kracht zijn voor boekjaren beginnende op of na 1 januari 2017. Nieuwe of gewijzigde standaarden worden effectief op de
datum zoals vermeld door IFRS en na bekrachtiging door de EU, waarbij eerdere toepassing soms wordt toegestaan. De
nieuwe standaarden en aanpassingen in standaarden die het huidige boekjaar zijn ingegaan, zijn verwerkt in de bestaande
verslaggevingsgrondslagen. Geen van deze standaarden en aanpassingen hadden noemenswaardige invloed op de
financiële positie en resultaten van BinckBank.
In de volgende tabel staan de toekomstige nieuwe of aangepaste standaarden en interpretaties, die nog niet van kracht zijn
of nog niet door de Europese Unie zijn bekrachtigd. Deze standaarden worden door BinckBank niet vervroegd toegepast.
Hieronder worden eerst de standaarden beschreven die naar verwachting grotere invloed op BinckBank gaan hebben.
Daarna volgen de standaarden waarvan wordt verwacht dat deze geen of beperkte invloed op de financiële positie en het
resultaat van BinckBank gaan hebben.
De volgende standaarden hebben naar verwachting een grotere invloed op BinckBank.
Nieuwe of gewijzigde standaard van kracht vanaf boekjaren beginnende op of na 1 januari 2018
IFRS 9 - Financiële
instrumenten, classificatie en
waardering (en gerelateerde
secties in IFRS 7)

IFRS 9 'Financiële instrumenten' vervangt IAS 39 'Financiële instrumenten: opname en
waardering' en bevat eisen voor de classificatie en waardering van financiële activa en
passiva, bijzondere waardeverminderingen van financiële activa en micro hedge accounting.
De nieuwe eisen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2018. De classificatie en waardering en
bijzondere waardeverminderingen zullen worden toegepast door het aanpassen van de
beginbalans en het eigen vermogen per 1 januari 2018, zonder aanpassing van
vergelijkende cijfers. De implementatie van IFRS 9 zal daarmee impact hebben op het eigen
vermogen, netto resultaat en / of gerealiseerde resultaten en de toelichtingen.
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IFRS 9 - Financiële
instrumenten, classificatie en
waardering (en gerelateerde
secties in IFRS 7) (vervolg)

Enhanced Disclosure Task Force ('EDTF')
De EDTF heeft een rapport gepubliceerd over IFRS 9 met aanbevolen toelichtingen die
nuttig kunnen zijn om belanghebbenden te helpen de gevolgen te beoordelen van de
wijzigingen die ontstaan bij toepassing van de verwachte kredietverlies methode (Expected
Credit Loss of ECL) voorafgaand aan de implementatie van IFRS 9. De volledige IFRS 9
toelichtingen zullen pas verplicht zijn in de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31
december 2018.

IFRS 9‐programma
In 2017 heeft BinckBank verder vervolg gegeven aan de implementatie van de eisen van
IFRS 9 in modellen, systemen, processen en governance voor zover dit relevant is voor de
verschillende portefeuilles en de effectbeoordeling. Daarnaast zijn parallelle runs
uitgevoerd om de impact te beoordelen. De governance structuur van de IFRS 9programma is op basis van de drie fasen van IFRS 9: Classificatie en waardering,
waardeverminderingen en hedge accounting. Elke workstream wordt uitgevoerd door een
team dat bestaat uit deskundigen van Finance, Risk Management, Treasury en overige
relevante afdelingen. Het accounting committee is het besluitvormende orgaan.

Classificatie en waardering
BinckBank heeft voor de classificatie en waardering van financiële activa in een van de drie
categorieën (geamortiseerde kostprijs, reële waarde via niet gerealiseerde resultaten
('FVOCI') en reële waarde via de winst- en verliesrekening) de voorgeschreven twee stappen
aanpak toegepast:
1. De Business Model test zal worden toegepast om te bepalen hoe een portefeuille van
financiële instrumenten wordt beheerd als geheel; en
2. De Solely Payments of Principle and Interest ('SPPI') test zal worden toegepast bij het
bepalen van de kenmerken van de contractuele kasstromen van financiële activa in het
Business Model.
De financiële activa beschikbaar voor verkoop zal vanaf 1 januari 2018 worden gewijzigd
naar waardering tegen geamortiseerde kostprijs omdat de onder deze categorie
opgenomen beleggingsportefeuille voldoet aan zowel de business test als de SPPI test. Als
gevolg hiervan zal het eigen vermogen worden aangepast met de in de reserve reële
waarde opgenomen niet gerealiseerde herwaardering op deze portefeuille. Deze reserve
reële waarde was per 31 december 2017 € 0,5 miljoen en het eigen vermogen zal derhalve
met dit bedrag worden verlaagd. Voor alle andere financiële activa en passiva zal de
classificatie en waarderingsgrondslag vergelijkbaar zijn met die onder IAS 39.

Bijzondere waardeverminderingen
De onderkenning en bepaling van bijzondere waardeverminderingen is onder IFRS 9 meer
toekomstgericht, op basis van een verwacht kredietverlies (ECL) model, dan op grond van
IAS 39 waar een incurred loss model wordt gehanteerd. Het ECL-model is van toepassing
op financiële activa opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs of reële waarde via niet
gerealiseerde resultaten ('FVOCI'), zoals banksaldi, obligaties en leningen en vorderingen.
BinckBank heeft de afgelopen periode de financiële impactanalyse uitgevoerd op de
niveaus van bijzondere waardeverminderingen in het kader van de nieuwe ECL-aanpak.
Daarnaast zijn de concepten en aannames bepaald, die essentieel voor het nieuwe
impairment model zijn, zoals de definitie van de aanzienlijke verslechtering en de
benadering van hoe ECL te bepalen.
BinckBank zal de drie fasen benadering van IFRS 9 toepassen ten behoeve van de bepaling
van verwachte kredietverliezen:
• Fase 1: 12 maanden ECL – presterende activa
Financiële instrumenten waar geen aanzienlijke toename is van het kredietrisico sinds de
eerste opname, vereist een voorziening voor verwachte kredietverliezen in verband met de
kans op wanbetaling gedurende de komende 12 maanden (ECL '12 maand ').
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IFRS 9 - Financiële instrumenten,
classificatie en waardering (en
gerelateerde secties in IFRS 7)
(vervolg)

• Fase 2: Levenslange ECL - onder de maat presterende activa
In het geval van een aanzienlijke toename van het kredietrisico sinds de eerste opname, is
een voorziening benodigd voor verwachte kredietverliezen gerekend over de verwachte
levensduur van het financiële instrument ( 'Lifetime ECL "). Triggers om activa in te delen in
fase 2 zijn per activa categorie vastgesteld en zijn vooral gebaseerd op periode van
achterstand en kredietwaarderingen. Gedurende de tot nu toe uitgevoerde parallelle runs
zijn de uitkomsten geanalyseerd en op basis hiervan zal kalibratie van de triggers nader
worden gedefinieerd en getest.
• Fase 3: Levenslange ECL - non-performing
Financiële instrumenten zullen worden ingedeeld in fase 3 op moment dat zij in gebreke
zijn. Het doel is om de interne definitie van wanbetaling voor risicomanagement af te
stemmen op de standaard definitie van IFRS 9. Fase 3 vereist een Lifetime ECL-bepaling.
Voor de ECL-modellen zal zoveel als mogelijk de modelstructuur worden aangehouden die
voor de huidige incurred loss modellen ook wordt toegepast met waar nodig uitbreidingen
van toekomstgerichte informatie.
Op basis van de huidige financiële activa en de huidige parameters in de modellen zal de
initiële impact van IFRS 9 op de verwachte kredietverliezen maximaal € 2 miljoen zijn.
De totale initiële aanpassing op het vermogen als gevolg van classificatie en waardering en
verwachte kredietverliezen onder IFRS 9 zal per 1 januari 2018 maximaal € 2,5 miljoen
daling van het vermogen zijn.
Hedge accounting
IFRS 9 heeft tot doel de algemene vereisten voor hedge accounting te vereenvoudigen.
Alle micro hedge accounting strategieën en de macro cashflow hedge zijn in scope voor
IFRS 9. Macro fair value hedging is momenteel buiten het toepassingsgebied van deze IFRS
9. BinckBank past macro fair value hedging toe en opteert om de verwerking van hedge
accounting in lijn met IAS 39 te verwerken. Daarom heeft de overgang op IFRS 9 op het
gebied van hedge accounting geen invloed op de balans en resultaten van BinckBank.

De onderstaande standaarden hebben naar verwachting beperkte of geen invloed op BinckBank:
Nieuwe of gewijzigde standaard van kracht vanaf boekjaren beginnende op of na 1 januari 2018
IFRS 15 - Omzet uit hoofde van
contracten met klanten

De standaard IFRS 15 bevat de nieuwe eenduidige richtlijn voor de verantwoording van
omzet van klantcontracten. BinckBank heeft een analyse uitgevoerd op de bestaande en
verwachte omzetstromen uit klantcontracten of andere dienstverlening. BinckBank heeft
voornamelijk kortlopende dienstverlening waarbij direct de dienst wordt geleverd en
daarmee het verdienmoment wordt behaald. Daarom heeft IFRS 15 naar verwachting geen
significante invloed op het resultaat en financiële positie van BinckBank.

IFRS 2 – aanpassing in classificatie
en waardering van op aandelen
gebaseerde transacties

Verduidelijkt de classificatie en waardering van de op aandelen gebaseerde betalingen en
betreft vooral de wijze hoe vesting condities de reële waarde van de transactie beïnvloeden.

IFRS 4 – Verzekeringscontracten
en toepassing IFRS 9

Dit betreft een aanpassing voor de invoering van IFRS 9 bij verzekeringsmaatschappijen.
IFRS 4 met betrekking tot verzekeringscontracten is niet van toepassing op BinckBank.

Jaarlijkse verbetercyclus 20142016

Betreft meerdere kleinere aanpassingen op bestaande standaarden die de verwerking
verduidelijken. Deze hebben naar verwachting geen significante invloed op BinckBank.

IFRIC 22 Vreemde valuta
transacties en behandeling
voorschot

Verduidelijkt de verwerking van transacties met een voorschot in vreemde valuta. Deze
aanpassing heeft naar verwachting geen significante invloed.

Aanpassing van IAS 40 – Transfer
van vastgoedbeleggingen

BinckBank heeft geen vastgoedbeleggingen en derhalve heeft de aanpassing naar
verwachting geen invloed.
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Nieuwe of gewijzigde standaard van kracht vanaf boekjaren beginnende op of na 1 januari 2019
IFRS 16 - Leases

Deze nieuwe standaard beschrijft de verwerking van zowel financiële als operationele
leasecontracten. Onder de nieuwe standaard dient voor beide vormen een activum op de
balans te worden opgenomen. Daarnaast dient, als de betalingen over meerdere periodes
gaan, een financiële verplichting te worden opgenomen. BinckBank heeft diverse
leasecontracten voor haar operationele processen en personeel. Als gevolg hiervan zal de
balans toenemen voor het nader te bepalen bedrag van deze contracten. De aanpassing
zal echter niet significant zijn op het balanstotaal. De invloed op het resultaat van
BinckBank is naar verwachting beperkt. Het onderzoek naar de impact van deze nieuwe
standaard dient nog afgerond te worden.

IFRIC 23 – Behandeling van
onzekerheden in de
inkomstenbelasting

Deze interpretatie geeft een verduidelijking van de verwerking en toelichting van de
effecten van onzekerheden in de bepaling van de verantwoorde inkomstenbelasting. De
standaard vereist een nieuwe analyse van de bepaling van de belastingposities. De
verwachte invloed van de interpretatie op de financiële positie en resultaten van BinckBank
zijn naar verwachting niet significant.

IFRS 9: Aanpassing
vooruitbetalingsmogelijkheden met
negatieve compensatie

Deze aanpassing geeft nadere invulling hoe om te gaan met vooruitbetalingsmogelijkheden waarbij een compensatie wordt vergoed in het kader van de SPPI test. Bij
specifieke transacties met vooruitbetalingsmogelijkheden met compensatie kan de activa
toch slagen voor de SPPI test en tegen geamortiseerde kostprijs worden verantwoord.
Gezien de specifieke activa waar dit voor geldt verwacht BinckBank dat deze aanpassing
geen significante invloed zal hebben op de financiële positie en resultaten van BinckBank.

IAS 28 – Aanpassing voor lange
termijn belangen in geassocieerde
deelnemingen en joint ventures

Deze aanpassing verduidelijkt dat een lange termijn belang in een geassocieerde
deelneming of joint venture die niet op de ‘equity-methode’ wordt verantwoord niet op
basis van IAS 28 maar op basis van IFRS 9 dient te worden verwerkt. BinckBank past de
vermogensmutatiemethode toe en deze aanpassing heeft geen impact op de financiële
positie en resultaten van BinckBank.

Jaarlijkse verbetercyclus 2015-2017

Betreft meerdere kleinere aanpassingen op bestaande standaarden die de verwerking
verduidelijken. Deze hebben naar verwachting geen significante invloed op BinckBank.

Nieuwe of gewijzigde standaard van kracht vanaf boekjaren beginnende op of na 1 januari 2021
IFRS 17 - Verzekeringscontracten

Dit betreft een nieuwe standaard die IFRS 4 zal gaan vervangen en van toepassing is op
instellingen die verzekeringscontracten uitgeven en schrijft de verwerking en waardering
van met name de verzekeringsverplichting voor. Aangezien BinckBank geen
verzekeringscontracten uitgeeft heeft deze nieuwe standaard naar verwachting geen
invloed op BinckBank.

Nieuwe of gewijzigde standaard waarvan de datum waarop deze van kracht wordt nog niet bekend is
IFRS 10 en IAS 28 - Aanpassing van
standaarden om conflicterende
vereisten weg te nemen

IFRS 14 - Gereguleerde activiteiten

Deze wijziging heeft betrekking op het moment en deel van resultaatrealisatie bij een
transactie met een geassocieerde deelneming of joint venture. Deze wijziging heeft geen
invloed op de financiële positie en resultaten van BinckBank. In verband met een
onderzoek naar de ‘equity’-methode heeft de IASB de invoeringsdatum voor onbepaalde
tijd opgeschort.
Deze standaard geldt voor entiteiten die IFRS voor het eerst toepassen en daarmee is deze
standaard niet van toepassing voor BinckBank.
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3.

Geselecteerde toelichtingen

Acquisitie Pritle
Op 3 april 2017 is de acquisitie van Pritle door BinckBank geëffectueerd. Het betreft een activa-passiva transactie. Met de
overname van deze robo-advisor biedt BinckBank een antwoord op een groeiende klantbehoefte en versnelt de uitrol van
haar strategie. Begin Q2 heeft de naamswijziging naar ‘Binck Forward’ plaatsgevonden. Vanaf 3 april heeft BinckBank
zeggenschap verkregen over de Pritle-activiteiten en als gevolg hiervan zijn de activa, passiva en resultaten vanaf die datum
opgenomen in de financiële cijfers van BinckBank. De bijdrage aan de opbrengst en het resultaat van de activiteiten voor de
periode na de overname tot aan 31 december 2017 is niet significant en derhalve niet apart gepresenteerd.
De definitieve aankoopprijs van Pritle ter grootte van € 12,0 miljoen is gefinancierd uit € 6,5 miljoen eigen kasmiddelen, € 1,0
miljoen aan uitgestelde betaling en uitgifte van 957.121 aandelen BinckBank. De directe transactie-gerelateerde kosten zijn
volledig verantwoord in het resultaat. De uitgestelde betaling is gebaseerd op een aantal voorwaarden waaraan het
management van Pritle moet voldoen die zijn gerelateerd aan de operationele integratie van Pritle. Er zijn geen andere
aanvullende voorwaarden voor de aankoopprijs of niet uit de balans blijkende verplichtingen overgenomen.
Bij de bepaling van de reële waarde van de overgenomen activa en passiva zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
De reële waarde voor BinckBank van de overgenomen geïdentificeerde immateriële activa zijn gewaardeerd.
De geïdentificeerde activa betreft de intern ontwikkelde software. Deze is gewaardeerd op basis van de
kostprijsmethode waarbij de reële waarde wordt benaderd door middel van bepaling van de kosten die het zou
meebrengen om de software te ontwikkelen.
De reële waarde voor BinckBank van de overgenomen bestaande activa en passiva is, mede gezien de geringe
waarde en de aard van de activa en passiva, gelijkgesteld aan de huidige boekwaarde.
De reële waarde van de identificeerbare activa en passiva en de goodwill per de overname datum is als volgt:
(bedragen in € 000's)

R eële waarde

Materiële activa - hardware en inventaris

40

Immateriële activa - software

3.000

Overige activa - garantiekapitaal Stichting

125

Overlopende passiva - kortlopende verplichtingen

(114)

R eëele wa a rd e va n d e id ent ificeerb a re a ct iva en p a ssiva

3. 051

Koopsom

12.034

Good will

8. 983

Als gevolg van het verschil tussen de commerciële en de fiscale verwerking van afschrijving van de goodwill ontstaat na
verloop van tijd een latente belastingverplichting.
De betaalde goodwill bij de overname van Pritle is volledig toegewezen aan de kasstroom genererende eenheid Retail
Nederland.

Derivaten
De post derivaten bevat de Binck turbo’s, SRD-contracten en renteswaps. BinckBank is vanaf september 2017 renteswaps
aangegaan om het renterisico in de balans te beheersen. De renteswaps zijn aangeduid als hedging instrument in de hedge
accounting relatie, waarbij de kasstromen uit de vorderingen uit hypotheekrechten als hedged instrument zijn aangemerkt.
Per ultimo 2017 heeft BinckBank in totaal voor € 96 miljoen contractuele waarde aan renteswaps afgesloten (FY16: nihil).
De stijging in de post derivaten komt vooral uit de grotere posities in de turbo’s. Tegenover de positie aan aangehouden
turbo’s staat de positie van de uitgegeven turbo’s aan klanten onder de financiële passiva. De aangehouden turbo’s vormen
een economische afdekking van het marktrisico van de positie van uitgegeven turbo’s.
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Financiële activa beschikbaar voor verkoop en financiële activa aangehouden tot einde
looptijd
Per 31 december 2017 bedraagt de obligatieportefeuille beschikbaar voor verkoop € 787,7 miljoen (31 december 2016:
€ 724,4 miljoen) en de portefeuille aangehouden tot einde looptijd € 340,2 miljoen (31 december 2016: € 790,0 miljoen). In
2017 is een bedrag van € 735,2 miljoen nominale waarde afgelost op de beleggingsportefeuilles. De herbeleggingen in de
portefeuilles bedragen € 396,1 miljoen. BinckBank heeft de beleggingsportefeuille per rapportagedatum beoordeeld en
concludeert dat er geen objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen.

Leningen en vorderingen
Onder de leningen en vorderingen is per 31 december 2017 een bedrag van € 561,5 miljoen aan effectenkredieten
(31 december 2016: € 437,8 miljoen) en een bedrag van € 736,3 miljoen aan hypotheekrechten (31 december 2016: € 520,6
miljoen) verantwoord. De stijging van deze verstrekte kredieten kent een positieve weerslag op het netto-renteresultaat. In
de boekwaarde van de leningen is een bedrag van € 280 duizend negatief opgenomen uit de toepassing van reële waarde
hedge accounting.

Geassocieerde deelnemingen
Onder de geassocieerde deelnemingen is het aandelenbelang in TOM Holding N.V. verantwoord. Eind 2017 is de waarde
van het belang in TOM Holding N.V. gewaardeerd op het verwachte bedrag voortkomend uit de afwikkeling van de liquidatie.

Immateriële activa
De immateriële activa inclusief goodwill is mede ontstaan uit de acquisitie van Alex Vermogensbank en die van Fundcoach
en Pritle. In 2017 is uit hoofde van de acquisitie van Pritle onder de immateriële activa een bedrag van € 3,0 miljoen aan
software en € 9,0 miljoen aan goodwill verantwoord.
Gedurende 2017 zijn de immateriële activa inclusief goodwill beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen aan de hand
van de geïdentificeerde indicatoren. Daarnaast is een goodwill impairment test uitgevoerd waarbij de berekende reële
waarde van de kasstroom genererende eenheid ruim boven de boekwaarde lag (headroom 111%). Hierbij is derhalve geen
indicatie gebleken van een bijzondere waardevermindering van de immateriële activa.

Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen
In 2017 heeft BinckBank onroerende zaken en bedrijfsmiddelen aangeschaft met een waarde van € 3,8 miljoen (2016: € 3,8
miljoen). In de oorspronkelijke investering in onroerende zaken zijn begrepen vooruitbetalingen uit hoofde van erfpacht
(operationele lease) met een looptijd tot 15 april 2056. In het jaar eindigend op 31 december 2017 is een bedrag van € 256
duizend betreffende amortisatie van de erfpacht in de afschrijvingen opgenomen (2016: € 256 duizend).

Resultaat uit geassocieerde deelnemingen
Het resultaat uit geassocieerde deelnemingen bevat de mutaties in de waardering van TOM Holding N.V. en het resultaat uit
de verkoop van het aandeel in Able Holding B.V.

Belastingen
Belastingen worden berekend op basis van de inschatting van het gemiddelde belastingtarief voor het gehele jaar 2017. In
het verwachte gemiddelde belastingtarief wordt rekening gehouden met deelnemingsvrijstellingen en overige fiscale
faciliteiten.
(bedragen in € 000's)

2017

B ela st ing volg ens d e winst - en verliesrekening

(274)

Belasting over resultaten via het vermogen

(116)

T ot a a l b ela st ing en

(390)
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2016

2. 134
(137)
1. 997
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2017
Bedrag

(bedragen in € 000's)
N om ina le b ela st ing t a rief
Effect afwijkend (buitenlands) belastingtarief
Effect deelnemingsvrijstellingen
Effect van fiscale faciliteiten
Overige effecten
T ot a a l b ela st ing la st

2016

Percentage

Bedrag

Percentage

2.062

25,0%

1.689

25,0%

66

0,8%

45

0,7%

(216)

-2,6%

705

10,4%

(2.256)

-27,4%

(155)

-2,3%

70

0,9%

(150)

-2,2%

(274)

- 3,3%

2. 134

31,6%

Het effectieve belastingpercentage over 2017 komt uit op -3,3% en is vooral het gevolg van fiscale faciliteiten. Deze faciliteit
betreft opname van een belastingvordering met betrekking tot het liquidatieverlies op het belang in TOM Holding N.V.

Reële waarde van financiële instrumenten
Voor de bepaling van de reële waarde van de financiële instrumenten wordt verwezen naar de jaarrekening 2016. In 2017
hebben zich geen wijzigingen in de toepassing van de reële waarde voorgedaan. Ook zijn er in deze periode geen financiële
activa gereclassificeerd tussen de verschillende waarderingsniveaus. De waarderingsniveaus van de financiële instrumenten
gewaardeerd tegen reële waarde zijn als volgt:
31 december 2017
(bedragen in € 000's)
Derivaten
Financiële activa aangemerkt als tegen reële waarde via de
winst- en verliesrekening
Financiële activa beschikbaar voor verkoop

Niveau 1

Niveau 2

36.912

506

-

37.418

16.613

-

-

16.613

-

T ot a a l
Derivaten
Financiële passiva aangemerkt als tegen reële waarde via de
winst- en verliesrekening

Niveau 3

Totaal

787.743

-

787.743

53. 525

788. 249

-

841. 774

36.928

127

-

37.055

-

-

231

127

-

37. 286

231

T ot a a l

37. 159

(bedragen in € 000's)

Niveau 1

Niveau 2

20.330
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31 december 2016

Derivaten
Financiële activa aangemerkt als tegen reële waarde via de
winst- en verliesrekening
Financiële activa beschikbaar voor verkoop
T ot a a l
Derivaten
Financiële passiva aangemerkt als tegen reële waarde via de
winst- en verliesrekening
T ot a a l

9.499

Totaal

-

20.393

-

9.499

29. 829

724.398
724. 461

-

724.398
754. 290

20.351

77

-

20.428

-

-

1.018

77

-

21. 446

1.018
21. 369

23
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Niet uit de geconsolideerde balans blijkende verplichtingen
De onderstaande niet uit de balans blijkende verplichtingen zijn lopende zaken die na verloop van tijd kunnen afwijken van
de situatie zoals beschreven in de jaarrekening over het boekjaar 2016 en daardoor verder toegelicht zijn. Voor de overige
in de jaarrekening 2016 vermelde niet uit de balans blijkende verplichtingen zijn geen nadere bijzonderheden te vermelden.

Juridische procedures
BinckBank is betrokken bij diverse rechtszaken. Hoewel het niet mogelijk is de uitkomst van lopende of dreigende juridische
procedures te voorspellen, is het bestuur van mening - op grond van informatie die thans beschikbaar is en na raadpleging
van juridische adviseurs - dat het onwaarschijnlijk is dat de uitkomsten hiervan materieel nadelige gevolgen zullen hebben
voor de financiële positie of bedrijfsresultaten van BinckBank, anders dan zaken die reeds tot een voorziening hebben geleid.

Alex Vermogensbeheer
BinckBank heeft in 2016 met de VEB en Vermogensmonitor, ten behoeve van leden en cliënten, overeenstemming bereikt
over de afhandeling van klachten over Alex Vermogensbeheer. Hiermee heeft BinckBank de klachten zoveel mogelijk weten
af te wikkelen. Het risico blijft echter bestaan dat andere klanten zich met nieuwe klachten over Alex Vermogensbeheer bij
BinckBank zullen melden en daarmee blijft de dreiging van juridische procedures reëel.

Verbonden partijen
De groep van verbonden partijen omvat geconsolideerde ondernemingen, geassocieerde deelnemingen, het bestuur en de
raad van commissarissen van BinckBank. Per 31 december 2017 zijn de volgende verbonden partijen geïdentificeerd: TOM
Holding N.V. en haar gelieerde entiteiten, het bestuur en de raad van commissarissen van BinckBank. Doordat TOM Holding
N.V. haar activiteiten heeft gestaakt zijn de transacties met TOM sterk afgenomen.
Kapitaalstortingen
In 2017 is een bedrag van € 1,5 miljoen aan kapitaal gestort in TOM Holding N.V.
Transacties met verbonden partijen
In 2017 heeft BinckBank uit hoofde van ICT, huisvesting en administratieve diensten een bedrag van € 129 duizend (2016:
€ 184 duizend) in rekening gebracht bij verbonden partijen en is de vordering nihil op deze verbonden partijen (2016:
€ 3 duizend). In 2017 is daarnaast uit hoofde van verleende diensten € 1,5 miljoen (2016: € 3,1 miljoen) door verbonden
partijen aan BinckBank in rekening gebracht en is de schuld aan de verbonden partijen nihil (2016: € 323 duizend).
Bestuur en Raad van Commissarissen
In 2017 hebben geen transacties plaatsgevonden met het bestuur en de raad van commissarissen anders dan voortvloeiend
uit de arbeidsovereenkomsten respectievelijk de overeenkomsten van opdracht.

Gesegmenteerde informatie
Een segment is een duidelijk te onderscheiden onderdeel van BinckBank dat diensten verleent aan een bepaalde
economische markt (marktsegment) die een van andere segmenten afwijkend risico- en rendementsprofiel heeft.
Organisatorisch gezien worden de activiteiten van BinckBank primair onderverdeeld in de landen waar BinckBank actief is.
Het bestuur bepaalt voor deze segmenten de prestatiedoelstellingen en autoriseert en bewaakt de budgetten die zijn
voorbereid door deze bedrijfsonderdelen. Het management van het bedrijfsonderdeel bepaalt, in overeenstemming met de
strategie en prestatiedoelstellingen zoals geformuleerd door het bestuur, het beleid van deze bedrijfsonderdelen.
De bedrijfssegmenten bestaan uit:


Nederland



België



Frankrijk



Italië



Groepsactiviteiten

24

Op dit document is geen accountantscontrole toegepast

De hiernavolgende gesegmenteerde informatie is opgesteld in overeenstemming met de methodiek die is gehanteerd
in de jaarrekening 2016.
1-1-2017 t/m 31-12-2017
(bedragen in € 000's)

Nederland

België

Frankrijk

Groeps

Italië

activiteiten

Totaal

W I NST - EN VER L I ESR EKENI NG
Netto-rentebaten

23.909

2.101

2.378

1.659

-8

30.039

Netto-provisiebaten

82.372

11.615

6.193

2.880

2.798

105.858

-

5.634

7.014

-

421

6.150

Overige baten

1.365

1

Resultaat uit financiële instrumenten

4.923

806

(21)

(1)

Bijzondere waardeveranderingen op financiële activa
T ot a le inkom st en uit op era t ionele a ct ivit eit en

14
(29)

3

(44)

(92)

112. 548

14. 522

8. 556

4. 542

8. 801

148. 969
53.048

Personeelskosten

10.151

2.794

3.519

1.389

35.195

Afschrijvingen

22.211

52

20

20

4.489

26.792

Overige operationele lasten

18.124

6.293

4.792

2.179

30.358

61.746

T ot a le op era t ionele la st en

50. 486

9. 139

8. 331

3. 588

70. 042

141. 586

R esult a a t uit b ed rijfsa ct ivit eit en

62. 062

5. 383

225

954

(7.330)

(5.660)

(4.420)

66.611

-

(1. 947)

(5. 435)

(3. 466)

5. 370

7. 383

Interne kostenallocatie
R esult a a t uit b ed rijfsa ct ivit eit en na int erne
kost ena lloca t ie

(49.201)
12. 861

(61. 241)

Resultaat uit geassocieerde deelnemingen

7. 383

864

R esult a a t voor b ela st ing en

8. 247

Belastingen

274

Net t o- result a a t

8. 521

1-1-2016 t/m 31-12-2016
(bedragen in € 000's)

Nederland

België

Frankrijk

Groeps

Italië

activiteiten

Totaal

W inst - en Verliesrekening
Netto-rentebaten

21.665

1.566

1.846

1.244

4

26.325

Netto-provisiebaten

88.577

9.193

6.257

1.873

3.176

109.076

-

7.871

9.910

-

(11)

2.530

Overige baten

2.026

-

Resultaat uit financiële instrumenten

2.240

301

5

2

2

114. 513

11. 062

8. 118

3. 114

10. 918

147. 725
51.635

Bijzondere waardeveranderingen op financiële activa
T ot a le inkom st en uit op era t ionele a ct ivit eit en
Personeelskosten

13
-

(3)

(122)

(116)

8.920

2.467

2.765

1.312

36.171

Afschrijvingen

21.750

29

14

62

4.360

26.215

Overige operationele lasten

19.582

4.647

4.450

2.037

29.583

60.299

T ot a le op era t ionele la st en

50. 252

7. 143

7. 229

3. 411

70. 114

138. 149

R esult a a t uit b ed rijfsa ct ivit eit en

64. 261

3. 919

889

(297)

(59. 196)

(6.438)

(5.545)

(4.124)

64.407

-

(2. 519)

(4. 656)

(4. 421)

5. 211

9. 576

Interne kostenallocatie
R esult a a t uit b ed rijfsa ct ivit eit en na int erne
kost ena lloca t ie

(48.300)
15. 961

9. 576

Resultaat uit geassocieerde deelnemingen

(2.821)

R esult a a t voor b ela st ing en

6. 755

Belastingen

(2.134)

Net t o- result a a t

4. 621

25

Op dit document is geen accountantscontrole toegepast

VII.

Betaalde en voorgestelde dividenden

(bedragen in € 000's)

2017

Vastgesteld en uitgekeerd gedurende het jaar
Dividend op gewone aandelen:
Slot d ivid end voor 2016: € 0,19 (2015: € 0,25)
Interim-dividend 2017 goedgekeurd door de Stichting Prioriteit op 21 juli 2017
Dividend op gewone aandelen
I nt erim - d ivid end voor 2017: € 0,03 (2016: € 0,04)

2016

12. 679

17. 199

2. 002

2. 657

15. 525

13. 490

Voorgesteld ter goedkeuring van de AvA
(niet opgenomen als verplichting per 31 december 2017
Dividend op gewone aandelen:
Slot d ivid end voor 2017: € 0,23 (2016: € 0,19)

VIII.

Gebeurtenissen na balansdatum

Think ETF Asset Management B.V.
Op 19 januari 2018 heeft BinckBank bekend gemaakt haar 60% belang in Think ETF Asset Management B.V. te willen
verkopen aan Van Eck Associates Corporation. De verkoop zal naar verwachting aan het einde van het eerste kwartaal van
2018 worden uitgevoerd. De verkoop heeft niet tot wijzigingen in de cijfers per 31 december 2017 geleid en de verkoop zal
worden verwerkt nadat de verkoop is geëffectueerd en BinckBank geen zeggenschap meer heeft.

Er hebben zich geen andere gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die tot materiële wijzigingen leiden.
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Overige informatie
Belangrijke data 2018/2019*


Publicatie jaarverslag 2017



Publicatie trading update eerste kwartaal

12 maart 2018
23 april 2018



Algemene vergadering

24 april 2018



Ex-date dividend

26 april 2018



Record-date dividend

27 april 2018



Betaling dividend

3 mei 2018



Publicatie halfjaarbericht

23 juli 2018



Ex-date interim-dividend

25 juli 2018



Record-date interim-dividend

26 juli 2018



Betaling interim-dividend

30 juli 2018



Publicatie trading update derde kwartaal



Publicatie jaarbericht 2018

22 oktober 2018
4 februari 2019

* Data onder voorbehoud

Webcast
Vandaag, 5 februari 2018, zal om 10.00 uur een audio webcast plaatsvinden. De bijgaande presentatie vindt u op
www.binck.com onder Investor Relations/Financiële resultaten. Het transcript van de audio webcast zal uiterlijk vanaf 6
februari 2018 beschikbaar zijn op www.binck.com onder Investor Relations/Financiële resultaten.

Over BinckBank N.V.
BinckBank N.V. (BinckBank) is een online financiële dienstverlener, opgericht in 2000 en sinds 2003 in bezit van een
bankvergunning onder toezicht van De Nederlandsche Bank. De bank heeft een beursnotering aan Euronext Amsterdam en
maakt deel uit van de Amsterdam Smallcap Index (AScX). BinckBank richt zich met haar dienstverlening op particulieren en
zelfstandig vermogensbeheerders. BinckBank biedt diensten aan op het gebied van Trading (actief beleggen), Investing
(passief beleggen) en Saving (sparen), waarbij zij gebruik maakt van een centraal Europees basis IT-platform. BinckBank heeft
kantoren in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje die de diensten aanbieden onder de merken Alex en/of Binck.
BinckBank N.V.
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam
www.binck.com

27

Op dit document is geen accountantscontrole toegepast

