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Amsterdam, 1 april 2020
BinckBank N.V. (BinckBank) is een online bank voor beleggers en spaarders gevestigd in Nederland. Sinds augustus
2019 is BinckBank onderdeel van de Saxo Bank Groep (Saxo Bank), een vooraanstaande fintech specialist met een
focus op multi-asset handelen en beleggen en het leveren van 'Banking-as-a-Service' aan grootafnemers. BinckBank
biedt diensten aan op het gebied van beleggen, vermogensbeheer en sparen en richt zich met haar dienstverlening op
particulieren, vennootschappen/rechtspersonen en zelfstandig vermogensbeheerders. BinckBank verricht haar
activiteiten vanuit kantoren in Nederland, België, Frankrijk en Italië en Spanje.

GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE TOEGEPAST
V erko rte geco n so lideerde balan s
(bedragen in € 000's)

31 d ecem b er 2019

31 d ecem b er 2018

2.662.555

1.096.838

A C T I VA
Kasmiddelen
Bankiers

261.542

134.675

Beleggingen tegen geamortiseerde kostprijs

446.797

1.033.590

1.313.929

1.409.649

154.837

157.214

Leningen en vorderingen
Immateriële activa

Overige activa

228.498

239.027

Totaal ac ti v a

5. 068. 158

4. 070. 993

4.435.793

3.562.200

PA SSI VA
Toevertrouwde middelen
Overige passiva
T ot a a l verp licht ing en
T ot a a l eig en verm og en
T ot a a l p a ssiva

212.833

105.409

4. 648. 626

3. 667. 609

419. 532

403. 384

5. 068. 158

4. 070. 993

V erko rte geco n so lideerde win st- en verliesreken in g
(bedragen in € 000's)
Netto rentebaten
Netto provisiebaten
Overige b aten
T ot a le inkom st en uit op era t ionele a ct ivit eit en

2019

2018

28.045

32.070

100.974

102.975

10.292

7.749

139. 311

142. 794

Totale operationele lasten

115.343

115.368

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

23. 968

27. 426

Belastingen
Resultaat uit geassocieerde deelnemingen
R esult a a t na b ela st ing en
Resultaat toe te schrijven aan minderheidsbelangen
R esult a a t t oe t e rekenen a a n d e a a nd eelhoud ers BinckB a nk
Cost / income ratio

(7.820)
16. 148
16. 148
83%

(400)
8.436
35. 462
(282)
35. 180
81%

K apitaalto ereiken dh eid
(bedragen in € 000's)

2019

2018

280.321

248.998

Kapitaalratio

46,4%

31,8%

Leverageratio

5,6%

6,3%

Aanwezig vermogen - Tier 1

Dit informatiememorandum is een vrijwillige publicatie van niet aan accountantscontrole onderworpen verkorte BinckBank
financiële gegevens en is niet verplicht door enige wet- of regelgeving. Daarom bevat het niet alle informatie die nodig is voor
een volledige jaarrekening en dient het daarom gelezen te worden in combinatie met de laatst gepubliceerde geconsolideerde
jaarrekening.

