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KERNCIJFERS
voor de periode eindigend op 31 december, geconsolideerd

(bedragen in € 000's)

2019

2018

2017

2016

2015

K L ANTGEGEV ENS
Aantal transacties *

10.390.893

9.870.170

7.705.024

7.726.110

9.293.591

Geadministreerd vermogen

30.469.634

24.376.808

26.027.985

22.793.380

20.575.397

1.050.694

890.434

1.090.881

1.279.980

1.697.871

Beheerd vermogen

W INST- EN V ER LIESREK ENING
Netto rentebaten
Netto provisiebaten
Overige inkomsten uit operationele activiteiten
To tale in ko msten u it o p eratio n ele activiteiten

28.045

32.070

30.039

26.325

25.724

100.974

102.975

105.858

109.076

131.461

10.292

7.749

13.072

12.324

12.993

139.311

142.794

148.969

147.725

170.178

Totale operationele lasten

115.343

115.368

141.586

138.149

130.378

Resultaat u it b ed rijfsactiviteiten

23.968

27.426

7.383

9.576

39.800

Belastingen
Resultaat uit geassocieerde deelnemingen en joint
ventures
Netto -resu ltaat
Resultaat toe te schrijven aan
aandeelhouders minderheidsbelangen
Netto -resu ltaat to e te schrijven aan
aan d eelh o ud ers BinckBan k
Netto -win st p er aan d eel ( in €)

(7.820)

16.148
-

(400)

274

(2.134)

(8.368)

8.436

864

(2.821)

(730)

35.462

8.521

(282)

450

4.621
(87)

30.702
(1.076)

16.148

35.180

8.971

4.534

29.626

0,24

0,53

0,13

0,07

0,42

83%

81%

95%

94%

77%

16.148

35.462

34.443

30.543

56.624

0,24

0,53

0,52

0,45

0,79

280.321

248.998

249.522

245.542

253.582

Kapitaalratio

46,4%

31,8%

30,8%

31,9%

40,2%

Leverageratio

5,6%

6,3%

6,6%

6,7%

7,1%

Cost / income ratio

Geco rrigeerd resultaat **
Gecorrigeerd resultaat**
Gecorrigeerd netto-resultaat per aandeel (in €)**

K AP ITAAL TOER EIK ENDHEID
Totaal aanwezig vermogen

* 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 tot en met 31 december 2017 in het gecorrigeerde resultaat 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. Vanaf 1 januari 2018 is er geen verschil meer ten opzichte van de IFRS-resultaten.
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OVER BINCKBANK
Profiel

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 multiasset 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.

Strategische route

Sinds het bundelen van de krachten met Saxo Bank omarmt BinckBank de bredere strategische richting van de Saxo Bank. Om
deze visie te realiseren zijn door Saxo Bank drie strategische prioriteiten gesteld:
•

inzet om de volledige waardeketen te ontbundelen en te digitaliseren.

•

een superieure ervaring voor de eindgebruiker te leveren.

•

via open architectuur aan professionele klanten via een ‘white label’ structuur beschikbaar stellen van de volledige
waardeketen, platformen en services.

Missie, visie en ambitie

Saxo Bank beschouwt het als een ethische plicht om elk individu die naar zijn eigen financiële bestemming wil navigeren, te
onderwijzen en daartoe in staat te stellen. Investeringsbeslissingen bepalen ieders mogelijkheden om hun eigen dromen en
die van hun familie na te streven. Daarom is het van belang dat iedereen in staat moet zijn de financiële markten te begrijpen
en dat dit niet een voorrecht mag zijn dat exclusief toebehoort aan enkele individuen of instellingen met specifieke financiële
expertise.
Het doel van Saxo Bank is om de meest professionele en winstgevende bemiddelaar op de wereldwijde financiële
kapitaalmarkten te worden. Dit door de traditionele bedrijfsmodellen te verstoren en aanzienlijke waarde toe te voegen voor
onze klanten en partners. Saxo Bank blijft zich continu richten op deze ambitie door de beste ervaring te leveren aan haar
doelgroep, waaronder handelaren, particuliere beleggers en professionele klanten. Als gevolg van de acquisitie van BinckBank
door Saxo Bank kunnen we het beste van twee werelden bundelen.

Kernwaarden
Onze bedrijfsactiviteiten zijn in de eerste plaats gericht op het realiseren van toegevoegde waarde voor onze klanten.
BinckBank staat voor vertrouwen, gemak, eenvoud, duidelijkheid, begrip en toegankelijkheid tegen acceptabele prijzen. Door
ons aan deze principes te houden, kunnen we diensten aanbieden die voor iedereen bruikbaar zijn. BinckBank begrijpt ook
haar rol bij het handhaven van het vertrouwen van het publiek in de financiële sector. Privacy en online beveiliging is een
cruciaal onderdeel van de maatschappelijke verantwoordelijkheid waaraan BinckBank moet voldoen; naleving van ‘corporate
governance’ is een andere. We beschouwen zorg voor de sociale effecten van de bedrijfsactiviteiten als een kernwaarde.
Onze kernwaarde vormt de basis voor het realiseren van onze strategische prioriteiten en is verstrengeld met de doelen die
we voor onze organisatie hebben gesteld. Onze mensen streven ernaar te werken volgens de kernwaarde: ‘empower and
guide’. We zijn ervan overtuigd dat we door onze kernwaarden na te leven een cultuur creëren die niet alleen gunstig is voor
onze medewerkers en organisatie, maar ook voor het ondersteunen van onze klanten bij het bereiken van financiële
onafhankelijkheid, het creëren van een solide rendement voor onze aandeelhouder en het versterken van onze positie in de
samenleving. De specialistische kennis van onze medewerkers vormt de kern van BinckBank. Als een klantgericht en innovatief
bedrijf moeten we kunnen voortbouwen op de kwaliteit van onze medewerkers en zijn onze mensen essentieel voor het
bereiken van de organisatiedoelstellingen. Daarom creëren we een cultuur waarin continue verbetering, flexibiliteit en
risicobewustzijn de norm zijn. We volgen altijd onze gedragsnormen en onze principes.
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VERSLAG VAN HET BESTUUR
Het jaar 2019 was voor BinckBank voornamelijk gericht op de overname door Saxo Bank. Op 7 augustus 2019 voltooide Saxo
Bank de acquisitie van BinckBank, wat een belangrijke mijlpaal is voor zowel BinckBank als Saxo Bank Groep (de Groep). Door
schaalvergroting en reductie van kosten en complexiteit kan de Groep haar ambitieuze investeringen in de beste digitale
ervaring voortzetten en het productaanbod uitbreiden door meer relevante en intuïtieve platforms en diensten te bieden.
Klanten en partners zullen aanzienlijk profiteren van het feit dat ze worden bediend door een veel grotere groep met
verbeterde middelen en mogelijkheden voor innovatie en ontwikkeling.
De financiële sector ondergaat een grote transformatie waarbij partijen te maken krijgen met nieuwe regelgeving, stijgende
verwachtingen voor een betere digitale ervaring, voortdurende druk op de marge en een grote behoefte aan
handelsmogelijkheden voor meerdere financiële instrumenten. Deze trends vragen om voldoende grootte en de succesvolle
acquisitie is een stap voorwaarts in het creëren van de schaal die cruciaal is voor succes op lange termijn. Door onze krachten
te bundelen hebben we alles in huis om de toonaangevende wereldwijde leverancier te worden van ‘state-of-the-art’ multiasset handels- en beleggingsoplossingen en daarmee écht de democratisering van handel en investeren te realiseren.
In de komende periode zullen Saxo Bank en BinckBank blijven werken aan de integratie van de twee bedrijven, de
technologische-infrastructuur te bundelen en extra producten en diensten toevoegen voor een optimale klantervaring. De
integratie zal enige tijd duren waarbij ontwikkelingen en verbeteringen voortdurend zullen worden gecommuniceerd.

FINANCIËLE HOOGTEPUNTEN
BinckBank rapporteert een geconsolideerd nettoresultaat van € 16,1 miljoen. Het nettoresultaat was lager dan het resultaat
over 2018 van € 35,5 miljoen. De raad van bestuur vindt het resultaat voor het jaar acceptabel gezien de lastigere
marktomstandigheden in 2019, met aanhoudende lage rentevoeten en onzekerheid in de financiële markten.
De operationele kosten stegen in 2019. Toenemende zorgplicht en, wet- en regelgeving hebben geleid tot hogere kosten voor
BinckBank. Verder resulteerde de acquisitie door Saxo Bank in aanvullende kosten in 2019 waaronder een voorziening voor de
aangekondigde reorganisatie. De cost income ratio voor het jaar bedroeg 83% (2018: 81%).
De kapitaalpositie van BinckBank werd sterker en wordt weerspiegeld in een kapitaalratio van 46,4% (2018: 31,8%) en een
leverage ratio van 5,6% (2018: 6,3%). Hiermee behoudt BinckBank een comfortabele buffer ten opzichte van de door de
toezichthouder opgelegde kapitaalvereisten.

ACQUISITIE EN STRATEGISCHE RICHTING
Met het bundelen van de krachten met Saxo Bank Groep omarmt BinckBank ook de bredere strategische richting van de
Groep. De Groep bestaat om handel en investeringen in beleggingen te democratiseren door het speelveld voor handelaren
en beleggers te egaliseren en gelijke kansen voor toegang tot financiële markten te creëren. Dit zal altijd de kern van het DNA
van de Groep zijn. Het doel van de Groep is om de meest professionele en winstgevende bemiddelaar op de wereldwijde
financiële kapitaalmarkten te worden door traditionele bedrijfsmodellen te verstoren en aanzienlijke waarde toe te voegen
voor onze klanten en partners. We blijven ons continu richten op deze ambitie door de beste ervaring te leveren aan onze
klanten. Met onze bekwaamheid bieden wij aan de klanten tijdige en relevante betrokkenheid, opleiding en begeleiding tegen
betaalbare prijzen (concurrerende prijzen), vereenvoudiging en gebruiksgemak, toegankelijkheid en diversificatie, billijkheid en
transparantie en passende beloningen ten opzichte van het risico en ‘empowerment’. Om de visie van een ongeëvenaarde
Binck-ervaring te realiseren, hebben we drie strategische prioriteiten gesteld:
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•

Ten eerste is ons engagement om de volledige waardeketen te ontbundelen en te digitaliseren. Door de
waardeketen te digitaliseren, voldoet de Binck-ervaring aan de behoeften van onze klanten en is deze toegankelijk op
de manier die de klant verkiest. Digitalisering heeft invloed op hoe we klanten aan boord nemen, met klanten
omgaan en inzichten voor klanten bieden, of het nu gaat om transparantie in hun portefeuillerisico of voor hen
relevante beleggingsthema's.

•

Ten tweede, om een superieure Binck-ervaring te bieden, zullen we een efficiënte wereldwijde distributie- en
klantenservice-organisatie van wereldklasse ontwikkelen, die alle raakpunten omvat die niet digitaal zijn in de hele
organisatie. Door gebruik te maken van digitalisering door onze klanten beter te kennen, in plaats van alleen te
vertrouwen op ‘AI’ en zelfhulp, kan onze organisatie zich richten op oplossingen met toegevoegde waarde voor
klanten.

•

Als laatste willen we door middel van onze open architectuur de volledige waardeketen van platformen en services
die beschikbaar zijn voor onze groothandelsklanten via ‘white label’ overeenkomsten aanbieden. Door ons aanbod te
industrialiseren, willen we de beste cloud-gebaseerde, open banking-aanbieder (Banking as-a-Service) worden en de
voorkeurspartner voor wereldwijde handel en beleggingen.

De Groep stelt zich ten doel om de voorkeurspartner te zijn voor Handelaren, Beleggers en Groothandels klanten.
•

Handelaren betreffen de particuliere en professionele klanten alsmede instellingen die frequent handelen tegen
concurrerende prijzen. Handelaren gebruiken voornamelijk onze meest geavanceerde tools in Binck Black en Binck
Blue inclusief ProTrader.

•

Beleggers worden gekenmerkt door een langere beleggingshorizon, minder frequente handel, lager risicoprofiel en
een combinatie van zelfgestuurd beleggen en het gebruik van discretionaire diensten voor portefeuillebeheer.
Dergelijke klanten gebruiken voornamelijk de faciliteiten in Binck Green of Binck Blue.

•

Groothandels klanten van Saxo Bank hebben toegang tot de platformen van Saxo Bank via een Banking-as-a-Serviceoplossing (SaxoSolutions). Groothandelsklanten omvatten traditionele financiële dienstverleners die Saxo Bank
gebruiken om de handel en uitvoering voor hun eindklanten te vergemakkelijken, naast het gebruik van diensten
zoals digitale marketing en posttrade diensten. Dit segment omvat ook toetreders in de technologische sector die de
infrastructuur van Saxo Bank willen benutten om klanten en hun activa aan boord te brengen en te beheren.

De Groep concurreert op producten, platforms, prijzen en service, maar niet op leverage. Met het doel een Binck-ervaring van
wereldklasse te bieden, blijven we het universum van beleggingsproducten, platformfunctionaliteit en gebruikerservaring
uitbouwen, concurrerende prijzen bieden en klantgerichte services bieden die individuen in staat stellen controle te nemen
over hun financiële bestemming.

MERKPOSITIONERING EN PLATFORM
In 2017 besloot BinckBank tot een gefaseerde re-branding van de onderliggende merken Binck en Alex naar ‘BinckBank’. De
klanten van BinckBank zullen de komende jaren overgezet worden op het platform van Saxo Bank. Nieuwe klanten kunnen in
de toekomst nog steeds een beleggersaccount openen bij BinckBank, maar krijgen dan ook toegang tot het Saxo-platform. De
migratie van de klanten van BinckBank zal stapsgewijs per land plaatsvinden waarbij de merknaam BinckBank uiteindelijk zal
verdwijnen.

OPERATIONELE STRUCTUUR EN OPERATIONELE EXCELLENTIE
BinckBank heeft een centrale backoffice en ICT & netwerkinfrastructuur. De backoffice en ICT & netwerkinfrastructuur
bevinden zich in Amsterdam en vanuit deze basis worden infrastructuurdiensten geleverd aan de lokale vestigingen van
BinckBank in België, Frankrijk, Italië en Spanje. BinckBank heeft een volledig uitgeruste noodherstelomgeving opgezet voor
Business Continuity-doeleinden. Er is een jaarlijkse uitwijktest om de overgang van de productieomgeving naar de
noodherstelomgeving te controleren.
Eén van de synergiën van de overname door Saxo Bank is het maximaliseren van de efficiëntie van haar bestaande
infrastructuur door zoveel mogelijk transacties af te handelen en zoveel mogelijk activa te administreren en / of te beheren. De
huidige centrale ICT-infrastructuur en de centrale backoffice zijn hiervoor belangrijke uitgangspunten. In de komende periode
zullen Saxo Bank en BinckBank voortgaan met de integratie van de twee bedrijven om technologie-infrastructuur te delen en
extra producten en diensten toe te voegen om zo een optimale klantervaring te bieden. Na de overgangsperiode is het de
bedoeling om alle BinckBank-klanten volledig te migreren naar de infrastructuur van Saxo Bank.

PERSONEEL EN ORGANISATIE
Onze gespecialiseerde en enthousiaste werknemers zijn het hart van BinckBank. Als klantgerichte en innovatieve onderneming
moeten wij steunen op de kwaliteit van ons personeel en zijn onze mensen essentieel om de organisatiedoelen van BinckBank
te behalen. Daarom creëren wij een cultuur waarbij continue ontwikkeling, flexibiliteit, ondernemerschap en risicobewustzijn
de norm vormen. Ultimo 2019 heeft BinckBank 497 FTE’s verdeeld over de landen Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje.
De acquisitie door Saxo Bank in 2019 heeft, zoals aangekondigd bij de overname, gevolgen voor werknemers van BinckBank.
De integratie zal synergie-effecten opleveren waarmee arbeidsplaatsen komen te vervallen en medewerkers boventallig raken.
In 2019 is een voorziening gevormd voor de verwachte kosten in 2020 voortvloeiend uit gedwongen ontslagen (€ 7,5 miljoen).
De Ondernemingsraad, bestuur en HR richten zich samen met leidinggevenden van beide organisaties op de integratie waarbij
de continuïteit van de business het uitgangspunt is. Een goed verloop van het proces inzake boventalligheid en een focus op
behoud van medewerkers zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.
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Bij het aannemen van nieuwe medewerkers hecht BinckBank er groot belang aan dat de medewerkers passen binnen de
organisatie, dat de cultuur wordt omarmd en medewerkers ons bedrijf begrijpen. BinckBank tracht een divers bestand aan
werknemers te hebben. Bij de aanname van werknemers wordt altijd aandacht besteedt aan een goede man/vrouw
verhouding binnen afdelingen en teams. BinckBank is van mening dat diversiteit bijdraagt aan de kwaliteit van de
werkzaamheden en dat een goede balans ruimte biedt aan het vergroten van teamspirit en werkplezier.
Competente, gemotiveerde en tevreden medewerkers zijn cruciaal voor het succes van BinckBank. Persoonlijke ontwikkeling is
een eigen verantwoordelijkheid en zal daarmee een bijdrage leveren aan het vertrouwen, zowel intern bij de medewerkers, als
extern bij klanten en stakeholders. Daarom investeert BinckBank continu in de ontwikkeling van kennis, vakbekwaamheid en
vaardigheden van haar medewerkers om het individu het verschil te kunnen laten maken. Daarin staat niemand alleen: samen
werken aan een betere bank voor onze klanten is ons uitgangspunt.
Het ziekteverzuim over het jaar 2019 was 3,4%. Ten opzichte van een jaar eerder (2018: 3,2%) is dit percentage gestegen. Aan
het begin van het jaar heeft de in Nederland heersende griepgolf ook medewerkers van BinckBank getroffen. In het genoemde
percentage zijn enkele langdurig zieken opgenomen waar een re-integratie traject voor loopt.
De Ondernemingsraad (OR) bestaat eind 2019 uit 8 leden. Het bestuur en de OR hebben gedurende het jaar op regelmatige
basis formele en informele overleggen gehad. Deze overleggen kenmerkten zich als plezierig, informatief en hadden een
transparant karakter. Het belangrijkste onderwerp over 2019 was de acquisitie door Saxo Bank en de invloed daarvan op
werknemers en de organisatie.

KLANTINTIMITEIT
Sinds haar oprichting heeft BinckBank de klant altijd op de eerste plaats gezet en een hoge klanttevredenheid bereikt. Maar de
relatie met klanten gaat verder dan dat. Bij klantintimiteit draait alles om de overtuiging dat het van vitaal belang is om de
behoeften van klanten te identificeren alvorens ze te proberen te voldoen. Een sterke relatie groeit door het verbeteren van
bestaande diensten en het ontwikkelen van nieuwe producten in samenwerking met klanten. We nemen de wensen en eisen
van onze klanten als basis voor het bepalen van onze positie en het bepalen van onze agenda voor het ontwikkelen van
nieuwe producten en diensten. We hebben het Binck UX Lab opgezet waarin we klanten kunnen interviewen over hun
ervaringen - en klachten - over de producten en diensten van BinckBank. Sinds 2019 werken de teams van BinckBank en Saxo
Bank samen om zich te ontwikkelen op het gebied van klantintimiteit.

WET‐ EN REGELGEVING
In 2019 heeft BinckBank veel tijd en energie gestoken in de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving. De grootste
projecten waren AMLD (4,5 en 6) en AVG. AMLD (anti-witwasrichtlijnen) bevatten aanvullende regels voor klantenonderzoek en
verdachte transacties. De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) leidt tot één wetgeving die van toepassing is op
de Europese Unie en wordt daarom ook wel de Europese Privacy verordening genoemd. De verordening verbetert in grote
lijnen de privacy-rechten van mensen en verhoogt de verantwoordelijkheden van organisaties (met bijbehorende sancties). De
kernbegrippen in de AVG zijn privacy en persoonlijke gegevens.
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BREXIT
BinckBank heeft een inschatting gemaakt van de impact en gevolgen van de Brexit. BinckBank biedt geen financiële diensten in
het Verenigd Koninkrijk. De impact van een ‘harde Brexit’ is beperkt tot de diensten die worden gekocht van derden die vanuit
het Verenigd Koninkrijk opereren. Deze diensten omvatten monitoring, rapportage en afwikkeling van transacties - de laatste
slechts in beperkte mate. Voor al deze diensten zijn waar nodig alternatieven in gebruik genomen.

VOORUITZICHTEN
Algemeen

Sinds augustus 2019 is BinckBank onderdeel van de Saxo Bank Groep. In overleg met de Ondernemingsraad, het bestuur van
BinckBank, de raad van commissarissen en de grootaandeelhouder Saxo Bank is er een integratieplan opgesteld. Het is de
verwachting dat de volledige integratie in de organisatie van Saxo Bank enkele jaren in beslag gaat nemen, waarbij uiteindelijk
alle klanten van BinckBank gemigreerd zullen worden naar de systemen van Saxo Bank. Dit zal dan ook gevolgen hebben voor
de bedrijfsprocessen en de personeelsleden van BinckBank.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur is in 2019 veranderd door het aftreden van dhr. S.J. Clausing. Dhr. S.J. Clausing is niet
vervangen en zijn taken zijn verdeeld over de andere bestuursleden. Het is de verwachting dat in 2020 dhr. E.J.M Kooistra
eveneens zal aftreden. De werving & goedkeuring van een nieuwe CFRO is reeds opgestart. Het bestuur zal in 2020 uit twee
personen blijven bestaan.

Software platform

De verwachting is dat BinckBank in 2020 de eerste klanten zal migreren naar het software platform van Saxo Bank. De migratie
wordt land voor land uitgevoerd en zal naar verwachting in 2021/2022 afgerond worden. De software platformen van
BinckBank zullen nadat alle klanten gemigreerd zijn buiten gebruik gesteld worden.

BinckBank Frankrijk

Saxo Bank heeft in Frankrijk een dochteronderneming met een eigen bankvergunning (Saxo Banque SAS). Het is de intentie
om op termijn de activiteiten van BinckBank Frankrijk branche en Saxo Banque SAS onder te brengen in een gezamenlijke
entiteit, mede daarom is BinckBank Frankrijk eind 2019 verhuisd naar de locatie van Saxo Banque SAS. Saxo Bank en
BinckBank onderzoeken op dit moment hoe de toekomstige juridische samenstelling het beste vorm gegeven kan worden.

BinckBank Italië

Banca Generali en Saxo Bank zijn een exclusief partnerschap overeengekomen voor het aanbieden van online handel en
digitale diensten aan Italiaanse klanten op basis van de technologie van Saxo Bank, te leveren door BG-SAXO SIM. Na de
migratie van de Italiaanse klanten van BinckBank naar het Saxo Bank-platform, worden de activiteiten die BinckBank in Italië
uitvoert, overgedragen aan BG-Saxo SIM. Saxo Bank en BinckBank onderzoeken momenteel de beste manier om de
overdracht van activiteiten te realiseren.

Personele bezetting
Sinds september 2019 heeft BinckBank in overleg met Saxo Bank een vacaturestop ingesteld, mede als gevolg waarvan het
personeelsbestand is gekrompen van 543 FTE’s naar 497 FTE’s. Door verdere (systeem) integratie met Saxo Bank zullen er
taken verdwijnen, waardoor arbeidsplaatsen komen te vervallen. De integratie biedt echter ook nieuwe mogelijkheden voor
het personeel van BinckBank in de vorm van wereldwijde rollen in Nederland, maar ook in het buitenland. De verwachting is
dat een aantal medewerkers taken zullen gaan uitvoeren voor de Saxo Bank Groep, zo heeft bijvoorbeeld een groep ICTontwikkelaars de afgelopen periode al activiteiten ontplooid voor softwareontwikkeling op het software platform van Saxo
Bank. De inkomsten uit deze activiteiten worden in de jaarrekening van BinckBank verantwoord onder de overige baten. De
verwachting is echter dat het totale personeelsbestand van BinckBank in 2020 verder zal afnemen met zo’n 75 tot 100
medewerkers, enerzijds middels natuurlijk personeelsverloop, anderzijds middels gedwongen ontslagen. Voor de gevallen
waarin sprake is van gedwongen ontslag heeft BinckBank in samenspraak met de Ondernemingsraad, aandeelhouder Saxo
Bank, het bestuur van BinckBank en de raad van commissarissen een sociaal plan opgesteld. In 2019 is een voorziening
gevormd voor de verwachte kosten in 2020 voortvloeiend uit gedwongen ontslagen (€ 7,5 miljoen).

Financiële verwachtingen

Het resultaat van BinckBank is sterk afhankelijk van externe marktfactoren en klantgedrag. Negatieve rentetarieven op de gelden kapitaalmarkten blijven zwaar wegen op de netto rentebaten en de marktvolumes vertonen nog steeds een neerwaartse
trend (deels vanwege veranderend handelsgedrag bij klanten) die druk uitoefent op de netto commissie-inkomsten.
Verhoogde en aanhoudende regeldruk zorgt ook voor voortdurende opwaartse druk op de kosten. De volatiliteit en richting
van de beurs zijn sterke bepalende factoren, evenals de rentetarieven op de geld- en kapitaalmarkt. Omdat deze
onvoorspelbaar zijn, maakt BinckBank geen specifieke voorspellingen.

Coronavirus pandemie
Na de aanhoudende uitbraak van het coronavirus is de volatiliteit op de financiële markten aanzienlijk toegenomen, wat heeft
geleid tot een verhoogde activiteit bij de klanten van BinckBank en een aanzienlijke omzetstijging in Q1 2020. Verslechtering
van markten, prijsverschillen, potentiële marktsluitingen en een verhoogd kredietrisico vormen ook risico's voor de winst van
BinckBank. Voor verdere informatie verwijzen wij naar toelichting 32 van de jaarrekening.
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TOELICHTING BIJ HET GECONSOLIDEERDE
RESULTAAT 2019
Jaarresultaat 2019

Het geconsolideerde nettoresultaat over 2019 bedroeg € 16,1 miljoen. Het nettoresultaat lag hiermee lager dan het resultaat
over 2018 (€ 35,5 miljoen).
De netto-rentebaten daalden met 13% tot € 28,0 miljoen (2018: € 32,1 miljoen). De rentebaten daalden met € 0,8 miljoen, wat
voornamelijk is veroorzaakt door een gemiddeld lager saldo aan uitstaande effectenkredieten. De rentelasten stegen met
€ 3,3 miljoen, wat het gevolg is van de negatieve en gedurende 2019 verder dalende rente op de rente- en kapitaalmarkten en
door een hoger saldo van negatief renderende activa, (voornamelijk tegoeden gehouden bij centrale banken). De rente
betaald over tegoeden gehouden bij de centrale banken daalde in 2019 van 0,4% negatief naar 0,5% negatief. Daarnaast heeft
BinckBank in 2019 de risicobereidheid in lijn gebracht met de risicobereidheid van de Groep, wat geresulteerd heeft in de
verkoop van een groot gedeelte van de obligatieportefeuille. De verkoop heeft naast een eenmalige overige bate van € 3,5
miljoen daarentegen ook bijgedragen aan lagere renteopbrengsten uit obligaties en hogere rentelasten, aangezien de
vrijgekomen middelen voornamelijk bij de centrale bank aangehouden zijn.
De netto-provisiebaten daalden per saldo met 2% tot € 101,0 miljoen in vergelijking met 2018 (€ 103,0 miljoen). De
transactieaantallen stegen in 2019 met 5% ten opzichte van 2018. Door het in 2018 geïntroduceerde nieuwe prijsplan en het
uitvoeren van meer provisievrije transacties in Binck turbo’s daalde de gemiddelde opbrengst per transactie naar € 6,44
(2018: € 7,73). De in het nieuwe prijsplan geïntroduceerde servicevergoeding compenseerde de daling van de transactiegerelateerde vergoedingen gedeeltelijk.
De netto-provisiebaten uit vermogensbeheer zijn met 38% gestegen van € 8,7 miljoen in 2018 tot € 12,0 miljoen in 2019. Het
beursjaar 2019 is te kenmerken als een positief beursjaar en dat vond zijn weerslag in het beleggingsresultaat wat BinckBank
behaalde voor haar klanten. BinckBank rekent jaarlijks binnen het product Binck Select een performance fee van 10%,
gebaseerd op de gerealiseerde performance ten opzichte van een high water mark. Deze performance fee bedroeg in 2019
€ 5,2 miljoen (2018: € 0,1 miljoen). Het vermogen onder beheer groeide in 2019 met 18% van € 890 miljoen tot € 1.050
miljoen. De stijging is voornamelijk het resultaat van de toegenomen waarde als gevolg van stijgende beurzen. Gekeken naar
autonome aanwas was er per saldo in 2019 nog sprake van een netto outflow van € 13,0 miljoen.
De overige inkomsten uit operationele activiteiten stegen met € 2,5 miljoen, voornamelijk als gevolg van de eenmalige baten
voortvloeiend uit de verkoop van een groot gedeelte van de obligatieportefeuille (€ 3,5 miljoen). In de overige inkomsten uit
operationele baten zijn eveneens de Binck turbo’s en hedge accounting resultaten opgenomen, waarvan de inkomsten lager
waren dan in 2018.
Ten opzichte van 2018 bleven de totale operationele lasten nagenoeg gelijk (2019: € 115,3 miljoen, 2018: € 115,4 miljoen). De
personeelskosten stegen echter met 20% tot € 58,6 miljoen (2018: € 48,9 miljoen) onder andere door kosten gerelateerd aan
de reorganisatie van het personeelsbestand van BinckBank. In 2019 is in totaal € 10,4 miljoen aan kosten verantwoord voor de
reorganisatiekosten en ontslagvergoedingen, inclusief een voorziening van € 7,5 miljoen voor de geplande reorganisatie begin
2020. Het personeelsbestand kromp in 2019 van 543 fte’s naar 497 fte’s. De afschrijvingen stegen met 31%, voornamelijk als
gevolg van het versneld afschrijven van de software verkregen bij de acquisitie van de activiteiten van Pritle in 2017 (2019:
€ 6,7 miljoen, 2018: € 5,1 miljoen). De overige operationele lasten daalden met 18% (2019: € 50,0 miljoen, 2018: € 61,3
miljoen). In 2019 heeft BinckBank een eenmalige bate verantwoord van € 9,8 miljoen in de overige operationele lasten.
Daarnaast heeft BinckBank in het kader van de transactie met Saxo Bank € 3,5 miljoen minder uitgegeven aan marketing en
zijn er, ter ondersteuning van de organisatie ten opzichte van 2018, € 3,0 miljoen additionele professionele diensten
ingekocht.
De belastinglast over 2019 bedraagt € 7,8 miljoen uitkomend op een effectieve belastingdruk van 32,6%. (2018: € 0,4 miljoen,
effectieve belastingdruk 1,1%). Het effectieve belastingtarief is hoger dan het nominale belastingtarief, onder andere als gevolg
van een eenmalige belastinglast van € 1,8 miljoen als gevolg van toepassing van hoger verwachte tarieven voor
vennootschapsbelasting op de belastinglatenties (2018: eenmalige belastingbate van € 6,3 miljoen). De gehanteerde nieuwe
tarieven zijn gebaseerd op het Belastingplan 2020, waarin het tarief voor de vennootschapsbelasting afneemt van 25% in 2020
naar 21,7% in 2021, terwijl in het Belastingplan 2019 juist het voornemen was om het belastingtarief in 2021 te laten dalen
naar 20,5%.
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Realisatie doelstellingen 2019
De raad van commissarissen heeft voorafgaande aan het boekjaar doelstellingen gesteld voor 2019. In april 2019 zijn deze
doelstellingen bijgesteld om rekening te houden met de transactie met Saxo Bank. Deze varieerden van doelstellingen voor de
winst per aandeel en het verbeteren van de cost/income ratio tot actieve deelname aan de transactie met Saxo Bank en
medewerkerstevredenheid. Concluderend kan worden gesteld dat alle doelstellingen voor eind 2019 gehaald zijn, met
uitzondering van de doelstelling omtrent het medewerkers tevredenheidsonderzoek, wat in 2019 niet heeft plaats gevonden.
In 2019 heeft BinckBank in overleg met Saxo Bank een alternatief onderzoek gedaan (organisatie gezondheidsindex
onderzoek). Mede door de resultaten vanuit dit onderzoek heeft het bestuur besloten om geen regulier medewerkers
tevredenheidsonderzoek te doen. De doelstelling is derhalve aangemerkt als niet behaald.
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MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD
ONDERNEMEN
INLEIDING
BinckBank streeft ernaar hoogwaardige online dienstverlening op het gebied van beleggen, vermogensbeheer en sparen te
bieden om zo klanten te helpen bij het waarmaken van hun financiële onafhankelijkheid. Het creëren van vertrouwen bij
klanten staat hierbij centraal. Deze benadering draagt bij aan onze overkoepelende doelstelling: het creëren van vertrouwen
bij onze klanten en het realiseren van lange termijn toegevoegde waarde voor alle stakeholders.

AANSLUITING BIJ (INTER)NATIONALE KADERS
BinckBank hanteert de richtlijnen die de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft opgesteld als uitgangspunt voor
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze richtlijnen, die onder meer gebaseerd zijn op de OESO-richtlijnen, zijn
verankerd in het pakket ‘Toekomstgericht bankieren’ waaronder ook de Code Banken en het Maatschappelijk Statuut van de
bankensector zijn meegenomen. Vanuit BinckBank worden deze richtlijnen nader ingevuld, passend bij de eigen onderneming.
Vanwege de maatschappelijke status als bank spelen vraagstukken rondom het belang van de klant in het kader van
zorgplicht, risicobeheer, governance en beloning een belangrijke rol. BinckBank onderschrijft naast genoemde richtlijnen ook
de principes uit de Corporate Governance Code en houdt zich aan de principes voor een beheerst beloningsbeleid. Deze
elementen worden elders in het jaarverslag uitgebreid toegelicht.
BinckBank opereert in een overzichtelijke omgeving met een geografische footprint in landen binnen de Europese Unie.
Actuele en internationale vraagstukken op het gebied van mensenrechten, inkomensverdeling, arbeidsomstandigheden en
grondstoffen schaarste dienen zich voor BinckBank slechts op beperkte schaal aan. De hiervoor geformuleerde kaders zoals
de OESO-richtlijnen, maar ook de UN Global Compact, de Equator Principles en de Principles for Responsible Investment (PRI),
zijn hierdoor slechts zeer beperkt van toepassing op BinckBank.

SCOPE
BinckBank heeft de vraagstukken in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) onderverdeeld in drie
categorieën:
•

Klantwaarde en -dialoog

•

Bedrijfsvoering

•

Duurzame producten & diensten

Onze belangrijkste stakeholders zijn klanten, medewerkers en de aandeelhouder waarbij de regelgevers, key-partners en
leveranciers de randvoorwaardelijke kant van ons financiële ecosysteem innemen. Klantzorg, privacy en veiligheid zijn voor
ons doorlopend prioriteit binnen zowel onze eigen bedrijfsvoering als ook in onze Third Party policy om leveranciers te
wegen. Op het gebied van privacy van klantgegevens en veiligheid van ICT-systemen komen de eisen doorlopend hoger te
liggen.
KLANTWAARDE EN DIALOOG

BEDRIJFSVOERING

DUURZAME PRODUCTEN & DIENSTEN

Klanttevredenheid

Risicobeheer

Verantwoord kredietbeleid

Financiële educatie

Corporate governance

Duurzaam beleggen

Klantenservice

Compliance met wet- en regelgeving

Conservatief beleggingsbeleid

Privacy en veiligheid

Personeelsbeleid

Transparant over kosten en voorwaarden

Stabiliteit platform

Fiscaal beleid
Milieuzorg
Mensenrechten en
arbeidsomstandigheden
Corruptie en omkoping
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KLANTWAARDE EN ‐DIALOOG
KLANTTEVREDENHEID

Een van de strategische assen voor BinckBank is customer intimacy. Klanttevredenheid is daarvoor de belangrijkste indicator
en is om die reden verankerd in de jaarlijkse doelstellingen. BinckBank streeft ernaar om door middel van innovatie en het
delen van kennis de verwachtingen van klanten te overtreffen en ambieert de bank te zijn met de hoogste klanttevredenheid.
Ieder kwartaal onderzoekt BinckBank daartoe onder haar klanten de klanttevredenheid via vragenlijsten voor steeds een
ander deel van het klantenbestand.

FINANCIËLE EDUCATIE

BinckBank streeft ernaar klanten te helpen betere beslissingen te nemen om zo hun financiële ambities waar te maken.
Financiële educatie blijft een van de speerpunten van BinckBank. BinckBank biedt haar klanten educatie aan zoals de Binck
Beleggersdag, online seminars, online trainingsmodules en masterclasses. In Italië en Frankrijk worden klanten bereikt via het
periodieke BinckTV waarbij inspiratie en educatie hand in hand gaan.

KLANTENSERVICE

Al vanaf haar oprichting is een kwalitatief hoogwaardige klantenservice een van de elementen waarmee BinckBank zich wil
onderscheiden. De afdeling klantenservice speelt hierin een belangrijke rol. Om de kwaliteit te waarborgen investeert
BinckBank doorlopend in de opleidingen en coaching ‘on the job’.

PRIVACY EN VEILIGHEID

Privacy en online veiligheid en zijn onlosmakelijk verbonden met de dienstverlening van BinckBank. BinckBank besteed veel
aandacht aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het beschermen tegen (spear)phishing, ransomware,
datalekken en ander vormen van cybercrime. Via verbeterde maatregelen in bescherming, detectie en reactie is BinckBank in
staat om aanvallen zoveel mogelijk te voorkomen, dan wel te detecteren en daarop adequaat te reageren. ‘Veilig internetten’
krijgt terecht steeds meer maatschappelijke aandacht, ook op het gebied van maatregelen die zowel op de desktop als op de
mobiele telefoon door de consument zelf moeten worden genomen.

STABILITEIT PLATFORM

BinckBank investeert doorlopend in de stabiliteit van de verschillende handelsplatformen. Over 2019 kwam de
beschikbaarheid van de systemen binnen handelsuren uit op 99,91%. In het kader van Business Continuity heeft BinckBank
een volledig geoutilleerde uitwijkomgeving ingericht. Jaarlijks wordt een uitwijktest van de productieomgeving naar de
uitwijkomgeving uitgevoerd.

BEDRIJFSVOERING
Voor de beschrijving van het risicobeheer, compliance en de naleving van wet- en regelgeving, corporate governance en
personeel en organisatie verwijzen we naar de desbetreffende hoofdstukken in dit jaarverslag.

FISCAAL BELEID

BinckBank heeft een goede relatie met de Nederlandse Belastingdienst (horizontaal toezicht) en beschouwt de naleving van
haar belastingverplichtingen als een belangrijk aspect van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Transparantie en
vertrouwen zijn sleutelelementen in de huidige maatschappelijke discussie over MVO. De positionering van BinckBank als
aanbieder van financiële diensten is daarom gericht op een lage risicobereidheid in haar beleid en operationele beslissingen
met betrekking tot belastingzaken. BinckBank streeft ernaar risico's te vermijden door belastingvoordelen te vermijden die een
negatieve invloed kunnen hebben op de belastingpositie of reputatie van BinckBank en / of haar klanten.
Ten behoeve van verrekenprijzen (de tarifering van internationale transacties binnen een multinationaal bedrijf) maakt
BinckBank gebruik van de Master / Local File-principes, die zijn gecoördineerd met de Nederlandse Belastingdienst door
middel van een bilaterale Advance Pricing Agreement (APA).
De effectieve belastingdruk is de gerapporteerde belastinglast als een percentage van het resultaat vóór belastingen. De
verschillen tussen de boekhoud- en belastingregels leiden tot een effectieve belastingdruk die verschilt van het nominale
belastingtarief. Op geconsolideerde basis bedroeg de effectieve belastingdruk van BinckBank in 2019 32,6% van het
bedrijfsresultaat (2018: 1,1%), wat hoger is dan het nominale belastingtarief. De aansluiting van het effectieve belastingtarief
met het belastingtarief dat van toepassing is op de geconsolideerde jaarrekening wordt hieronder uiteengezet.
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2019
B e dr ag
Nominale belastingtarief

2018

Pe r c e ntage

B e dr ag

Pe r c e ntage

5.992

25,0%

8.966

25,0%

66

0,3%

137

0,4%

0,0%

(2.109)

-5,9%

Effect afwijkend (buitenlands) belastingtarief
Effect deelnemingsvrijstellingen

-

Effect van fiscale faciliteiten

(49)

-0,2%

(118)

-0,3%

1.811

7,5%

(6.476)

-18,1%

7.820

32, 6%

400

1, 1%

Overige effecten
Totaal be l as ti ngl as t

De belastingdruk en het effectieve belastingtarief verdeeld naar de verschillende branches van BinckBank zijn als volgt:
B ela ng rijkst e

J urisd ict ie

ond ernem ing

Nederland

BinckBank N.V.

Belgie

Binck België branche

Frankrijk

Binck Frankijk branche

Italie
Spanje

A ct ivit eit

Online broker, vermogens-

FTE

R esult a a t voor

Vennoot scha p s-

B ela st ing -

b ela st ing

b ela st ing

d ruk

401

22.985

7.536

32,8%

33

494

161

32,6%

Online broker

38

247

42

17,0%

Binck Italië branche

Online broker

21

152

48

31,6%

Binck Spanje branche

Verkoopkantoor

4

90

33

36,7%

497

23.968

7.820

32,6%

beheer, deelnemingen
Online broker, individueel
vermogensopbouw

To taal

Bovendien biedt BinckBank beleggingsdiensten aan veel klanten in verschillende landen die onderworpen zijn aan
verschillende lokale belastingstelsels. In haar rol als broker neemt BinckBank een actieve rol in bij het inhouden en betalen van
bepaalde belastingen. BinckBank heeft in deze rol adequate processen opgezet voor snelle en correcte betalingen in de
verschillende landen. In de eerste plaats zijn de klanten verantwoordelijk voor hun eigen fiscale verplichtingen. BinckBank
speelt daarom een faciliterende rol en geeft geen belastingadvies aan haar klanten.
BinckBank is verplicht om bepaalde informatie over spaar- en effectenproducten door te geven aan de Nederlandse
Belastingdienst. Deze informatie wordt gebruikt voor doeleinden zoals het vooraf invullen van de aangiften inkomstenbelasting
van Nederlandse belastingbetalers, waardoor het gemakkelijker wordt om deze in te dienen.

MILIEUZORG

BinckBank is niet betrokken bij de financiering van ondernemingen en kan als zodanig weinig invloed uitoefenen op
gerelateerde milieuaspecten. BinckBank heeft dan ook geen formeel beleid op het gebied van milieu en klimaat. BinckBank is
een voorstander van duurzaam beleggen en aangesloten bij de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling
(VBDO). Verder bieden wij klanten veel informatie over duurzaam beleggen via onze websites, vooral met fondsbeleggen.
De ecologische footprint van BinckBank beperkt zich tot het hoofdkantoor in Amsterdam en onze branche kantoren in België,
Frankrijk, Italië en Spanje. BinckBank probeert waar mogelijk energiebesparingen te realiseren zowel in de eigen kantoren als
bij de diensten die zij bij derden betrekt.

MENSENRECHTEN EN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

De geografische footprint van BinckBank beperkt zich tot het hoofdkantoor in Amsterdam en onze branches, in België,
Frankrijk, Italië en Spanje. Op deze locaties spelen geen bijzondere zaken op het gebied van mensenrechten en
arbeidsomstandigheden.

CORRUPTIE EN OMKOPING

BinckBank heeft interne procedures ingericht om corruptie en omkoping te voorkomen. Personeel dient integer om te gaan
met machtsposities en altijd binnen het wettelijk kader te opereren. Elke vorm van corruptie of omkoping is verboden. De
afdeling Governance, Risk & Compliance (GRC) ziet toe op een juiste toepassing van deze procedures. Er zijn in het afgelopen
jaar geen omstandigheden van corruptie of omkoping geconstateerd.
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DUURZAME PRODUCTEN & DIENSTEN
VERANTWOORD KREDIETBELEID

BinckBank doet aan kredietverlening door middel van het aanbieden van effectenkredieten en de financiering van
Nederlandse particuliere woninghypotheken. Effectenkrediet is een doorlopend krediet op onderpand van effecten dat slechts
gebruikt mag worden voor de aankoop van effecten. Klanten kunnen alleen door een aparte overeenkomst opteren voor
gebruikmaking van deze kredietfaciliteit. BinckBank heeft bevoorschottingspercentages gemaximeerd teneinde overcreditering
van haar klanten te voorkomen. De bereidheid van BinckBank om krediet te verstrekken is afhankelijk van de
beleggingsportefeuille van de klant en verandert steeds mee met koersveranderingen of mutaties die in de portefeuille
plaatsvinden. Door instelling van de maximale hoogte zijn kaders aangebracht om te voorkomen dat klanten bij BinckBank in
een restschuldsituatie terechtkomen. Effectenkredieten worden doorlopend gemonitord en er wordt onmiddellijk contact met
de klant opgenomen indien een tekort zich voordoet om in overleg met de klant tot een oplossing te komen.
Daarnaast is BinckBank actief met investeringen in de financiering van Nederlandse woninghypotheken. De acceptatie en
beheersing van de kredietrisico’s zijn uitbesteed aan derde partijen en worden gemonitord door middel van uitgebreide data
over de hypotheekportefeuille verstrekt binnen de daartoe geldende wettelijke eisen. Door BinckBank zijn verantwoorde
acceptatiecriteria afgegeven.

DUURZAAM BELEGGEN

BinckBank hanteert binnen haar beleggingsbeleid voor Binck Select uitsluitingscriteria voor bedrijven die niet voldoen aan de
VN Global Compact-richtlijnen. In samenwerking met Sustainalytics screent Binck daartoe ieder kwartaal het universum van de
aandelen waar het model in belegt. Met deze screening wil Binck Select voorkomen dat belegd wordt in bedrijven die de
beginselen van de VN Global Compact schenden. Als eerste bank heeft BinckBank de Morningstar Sustainability Rating
toegevoegd aan beleggingsfondsen en ETF’s bij Binck Fundcoach. Dankzij deze duurzaamheidsindicator helpt BinckBank
klanten bij het selecteren van duurzame beleggingen. Jaarlijks onderzoekt BinckBank in een themaonderzoek hoe ‘duurzaam
beleggen’ onder haar klanten leeft. Het aantal particuliere beleggers dat duurzaam belegt is de afgelopen jaren verder
gegroeid, waardoor inmiddels bijna de helft van alle beleggers ook duurzame fondsen of aandelen bezit.

CONSERVATIEF BELEGGINGSBELEID

BinckBank voert een behoudend financieel beleid en is voorzichtig met het beleggen van de aan haar toevertrouwde middelen
van klanten. De toevertrouwde middelen, die niet voor effectenkrediet worden gebruikt, worden voor een deel liquide
aangehouden en voor het overige uitgezet in de beleggingsportefeuille (bestaande uit obligaties en Nederlandse
woninghypotheken). Uitzettingen gebeuren op een verantwoorde manier in overeenstemming met de vastgelegde
risicobereidheid.

TRANSPARANT OVER KOSTEN EN VOORWAARDEN

BinckBank streeft naar transparantie van het tariefmodel voor haar klanten, zodat zij vooraf kunnen vaststellen wat de
dienstverlening van BinckBank kost en achteraf kunnen controleren waarvoor zij hebben betaald. In Nederland heeft
BinckBank in het voorjaar van 2018 voor haar Zelf Beleggen klanten nieuwe beleggingspakketten geïntroduceerd met
bijbehorende tarieven. Uitgangspunt hierbij is dat hoe meer beleggingsactiviteit des te gunstiger de tarieven en hoe
omvangrijker het geleverde dienstenpakket.
BinckBank vindt het belangrijk dat klanten goed begrijpen hoe de kostenstructuur van producten is opgebouwd en dat de
expliciete transactiekosten daar maar één element van zijn, naast bijvoorbeeld rente en ook de spread. Een voorbeeld is
hiervan dat beleggers bij BinckBank kunnen meeprofiteren van het uitlenen van hun effecten. Het uitlenen van effecten in ruil
voor een vergoeding is op zich niet nieuw, alleen laat BinckBank haar klanten meegenieten van de opbrengsten die hiermee
gepaard gaan. Dat is bij andere partijen niet altijd even duidelijk. BinckBank gaat alleen na uitdrukkelijke toestemming van de
klant de effecten uitlenen. De opbrengst wordt na aftrek van administratieve kosten gelijk verdeeld tussen BinckBank en de
klant.
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RISICOBEHEER
BinckBank benadert risicobeheer op een manier die past bij haar kernactiviteiten en schaalgrootte. BinckBank streeft naar een
behoudend risicoprofiel om de impact van onverwachte gebeurtenissen op haar solvabiliteit, liquiditeit, resultaat en reputatie
zoveel mogelijk te mitigeren. Door middel van het risicomanagementraamwerk van BinckBank, inclusief beleid en
ondersteunende systemen, wordt geanticipeerd op risico’s en waar mogelijk worden deze voorkomen of gelimiteerd. Continue
verbetering en een adequate verankering van risicobeheer op elk niveau in de organisatie spelen hierbij een belangrijke rol.

Risico governance
GOVERNANCE STRUCTURE & THREE LINES OF DEFENCE
BinckBank opereert volgens het Three Lines of Defence principe (3LoD). In dit model is het lijnmanagement (de business)
verantwoordelijk voor de organisatie en de (risico)controle van de eigen processen. De business wordt ondersteund door de
tweede lijn functie(s), die de kaders stelt, advies geeft en monitort of de business daadwerkelijk haar verantwoordelijkheden
neemt. De derde lijn (de interne accountantsdienst) beoordeelt onafhankelijk het functioneren van de eerste en tweede lijn.
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de risicobeheersing binnen de bank. Het bestuur inventariseert jaarlijks de
belangrijkste risico’s en formuleert waar nodig maatregelen om de gevolgen binnen de risicobereidheid te brengen. Het
bestuur vormt zich een oordeel over de realisatie van de strategische doelstellingen en de risicobeheersing en kan hiervoor
een aantal middelen gebruiken, waaronder maandelijkse en kwartaal businessrapportages, tweede-lijns risicorapportages,
self-assessments van de risicocommissies en interne auditrapporten. Zij wordt hierin ondersteund door risicocommissies met
in elke risicocommissie vertegenwoordigers van de eerste en de tweede lijn. De derde lijn is geen vaste vertegenwoordiger in
de risicocommissies, maar kan te allen tijde aanwezig zijn bij overleggen. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor
het toezicht op het bestuur en wordt hierin geadviseerd door de auditcommissie, de risico- en productontwikkelingscommissie
en de remuneratiecommissie.
BinckBank beschikt over een geïntegreerd Risk & Control Framework, welke actief getest en gemonitord wordt op haar
effectiviteit en efficiëntie. De uitkomst hiervan wordt periodiek gerapporteerd naar de verschillende risicocommissies ten
behoeve van besluitvorming aangaande de risicobeheersing.

Risicobereidheid
Risicobereidheid is de balans tussen risico en rendement en raakt daarmee de kern van de bedrijfsvoering van BinckBank.
Jaarlijks evalueren we onze risicobereidheid, die vervolgens wordt vastgelegd in een ‘risk appetite statement’ met zowel
kwalitatieve als kwantitatieve elementen. De verklaring wordt opgesteld door de raad van bestuur en is onderworpen aan de
goedkeuring van de raad van commissarissen.
De risicobereidheid wordt bewaakt door middel van een risicodashboard met kwantitatieve normen om te beoordelen of
BinckBank binnen haar eigen risicobereidheid blijft. In dit dashboard zijn indicatoren opgenomen die zo goed mogelijk het
risicoprofiel van BinckBank reflecteren.

Beheersing van risico’s en belangrijke ontwikkelingen in 2019
Zowel de externe omgeving waarin BinckBank opereert (waaronder de aanhoudend lage rente, de snelle technologische
ontwikkelingen, veranderende verwachtingen van stakeholders, etc.) als interne factoren (zoals de integratie met Saxo Bank)
waren in 2019 mede van invloed op het risicoprofiel van BinckBank en de risicothema’s die de meeste aandacht hebben
gekregen.

STRATEGISCH EN BUSINESSRISICO
Het strategisch risico is gedefinieerd als het niet behalen van de bedrijfsdoelstellingen met mogelijke financiële consequenties
en/of reputatieschade. Voor BinckBank is het vertrouwen van de klant en andere stakeholders essentieel. Als gevolg van de
acquisitie door Saxo Bank, is BinckBank haar strategie in lijn aan het brengen met Saxo Bank, een strategie waarbij de
combinatie van de entiteiten een sterkere executiekracht heeft.
Het businessrisico als onderdeel van strategisch risico manifesteert zich als blijkt dat het verdienmodel als gevolg van
veranderende omstandigheden in het concurrentieveld, wijzigingen in wet- en regelgeving, veranderingen op de geld- en
kapitaalmarkten en technologische ontwikkelingen niet houdbaar blijkt te zijn op de langere termijn. Businessrisico komt
voornamelijk tot uitdrukking in structureel dalende opbrengsten of oplopende kosten en als gevolg daarvan een teruglopende
winstgevendheid. BinckBank opereert in een markt met stevige concurrentie, extreem lage rentestanden, snelle
technologische ontwikkelingen en nieuwe en complexe wet- en regelgeving die steeds moet worden geïmplementeerd. Het is
van belang dat BinckBank continu haar verdienmodel en operationeel model evalueert en aanpast aan gewijzigde
marktomstandigheden teneinde commercieel concurrerend te blijven.
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BinckBank streeft naar een gezonde balans tussen operationele lasten versus inkomsten. Met de acquisitie door Saxo Bank is
BinckBank daarnaast onderdeel geworden van een internationaal opererend concern met mogelijkheden om schaal- en
concurrentievoordelen te realiseren. BinckBank en Saxo Bank zijn niet alleen complementair op het geografisch gebied, maar
ook op productaanbod en klantendoelgroep.

SOLVABILITEITSRISICO
Solvabiliteitsrisico is het risico dat BinckBank niet aan haar kapitaalvereisten kan voldoen. Het managen van de solvabiliteit
heeft als doel om te allen tijde aan de kapitaalvereisten en ratio’s te voldoen, waarbij de strategie uitgevoerd kan worden.
Hierbij wordt rekening gehouden met de vereisten van toezichthouders, de belangen van onze klanten en van de
aandeelhouder.
BinckBank heeft een sterke kapitaalspositie, zowel wat betreft risico gewogen kapitaalratio’s als wat betreft de leverage ratio.
De minimumhoogte van het aan te houden kapitaal wordt berekend door standaard voorgeschreven en intern ontwikkelde
modellen. Het aanwezige kapitaal is bij BinckBank hoger dan het minimum dat moet worden aangehouden volgens de
modellen.

KREDIET‐ EN TEGENPARTIJRISICO
Het kredietrisico heeft betrekking op het niet nakomen van een verplichting door een tegenpartij en/of emittent, betrokken bij
de handel of de uitgifte van een financieel instrument en zodoende BinckBank financieel benadeelt. Het kredietrisico is binnen
BinckBank onderverdeeld naar risico’s op beleggingen en liquide middelen, hypothecaire vorderingen, effectenkredieten,
margin- en tegenpartijrisico:
•

•

•

•

Kredietrisico in de beleggingsportefeuille wordt zo beperkt mogelijk gehouden en uitzettingen gebeuren op een
verantwoorde manier in overeenstemming met de vastgelegde risicobereidheid. Aankopen in de beleggingsportefeuille
dienen minimaal een lange termijn kredietrating van A te hebben (Fitch of vergelijkbaar). Door voldoende spreiding in
haar beleggingen na te streven middels limieten per individuele belegging beperkt BinckBank het kredietrisico in haar
eigen portefeuille.
BinckBank investeert in de financiering van Nederlandse woninghypotheken. BinckBank treedt op als financier in een
collectieve structuur, waarbij de marketing, verkoop, administratie en het beheer worden verzorgd door serviceproviders.
Deze hypotheken worden volgens strikte acceptatiecriteria verstrekt. BinckBank mitigeert het kredietrisico van de
hypothecaire vorderingen door middel van het monitoren van de onderpandwaarde van de woningen en garanties van
derde partijen. Een substantieel deel van de hypotheekportefeuille valt onder het NHG-garantiestelsel.
BinckBank biedt klanten in verschillende vormen de mogelijkheid gebruik te maken van bevoorschotting op onderpand
van effecten. Deze bevoorschotting kan ingezet worden ter dekking van de marginverplichting of voor het financieren van
de aankoop van effecten. In beide gevallen loopt BinckBank een (potentieel) kredietrisico op de klant. Door een continue
monitoring van de verstrekte kredieten en de overdekking van het ontvangen onderpand kan BinckBank het kredietrisico
op haar klanten beperkt houden.
Onder tegenpartijrisico verstaat BinckBank het risico dat zij zelf loopt op tegenpartijen in financiële transacties, nadat een
prijs is overeengekomen, maar de feitelijke afwikkeling van de transactie nog niet heeft plaatsgevonden. Indien de
tegenpartij in gebreke blijft, bestaat voor BinckBank het risico dat zij een vergelijkbare transactie alleen tegen
ongunstigere voorwaarden kan doen.

LIQUIDITEITSRISICO
Liquiditeitsrisico is het risico dat BinckBank niet kan beschikken over voldoende liquide middelen om te kunnen voldoen aan
de financiële verplichtingen tegenover haar rekeninghouders. Dit geldt zowel onder normale omstandigheden als in tijden van
stress. BinckBank hanteert een voorzichtige benadering van het liquiditeitsrisico en streeft naar solide liquiditeitsbuffers.
Procedures, processen en rapportages betrekking hebbende op liquiditeitsbeheer worden vastgelegd in ons interne
liquiditeits-evaluatiebeoordelingsproces (ILAAP), dat jaarlijks door de toezichthouder wordt beoordeeld. In 2019 hebben wij
onze robuuste liquiditeitsbuffer behouden zowel in termen van omvang als samenstelling die past bij ons risicoprofiel en onze
risicobereidheid. BinckBank beschikt over een sterke liquiditeitspositie.
Daarnaast worden stress-scenario’s gehanteerd om te beoordelen of BinckBank ook in tijden van langdurige liquiditeitsstress
aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. Hierbij worden bank specifieke en marktbrede stressfactoren meegenomen.
Uitkomsten van de scenario’s worden maandelijks door de Asset and Liability Committee (ALCO) besproken. Uit de resultaten
van de stresstesten bleek dat BinckBank structureel in staat is om acute en aanhoudende liquiditeitsstress op te vangen.
Tijdens 2019 hebben zich geen incidenten voorgedaan waarbij de grenzen van de risicobereidheid zijn overschreden.
Het aanhoudende lage renteniveau in de Eurozone zet het verdienmodel van BinckBank onder druk en vormt een uitdaging
op het gebied van balansmanagement, renterisico en het vinden van aanvaardbare investeringen voor de
beleggingsportefeuille. Het opkoopprogramma van de ECB zorgt nog steeds voor oplopende prijzen en dalende rendementen
van de obligaties die BinckBank in haar beleggingsbeleid heeft opgenomen. Doordat de toevertrouwde middelen in 2019
verder zijn toegenomen en er weinig obligaties voor de beleggingsportefeuille te vinden zijn die passen binnen het door
BinckBank gewenste risico-rendementsprofiel is de liquiditeitspositie van BinckBank in 2019 verder opgelopen. De structureel
ruime liquiditeitspositie zorgt weliswaar voor een stevige buffer voor het liquiditeitsrisico, maar drukt wel sterk op het
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renteresultaat aangezien BinckBank de liquiditeiten aanhoudt op haar rekening bij De Nederlandsche Bank en daarop in 2019
een rentevergoeding van 0,4% tot 0,5% betaald heeft.

RENTERISICO
Renterisico betreft de gevoeligheid van het renteresultaat en/of de marktwaarde van de bank voor rentebewegingen. Wanneer
de rentecurve beweegt veranderen rente-kasstromen en/of de contante waarde daarvan. Rentebewegingen kunnen daardoor
zowel impact hebben op het renteresultaat als op de marktwaarde van de bank. BinckBank voert een prudent
renterisicobeleid, waarbij zowel wordt gekeken naar het renterisico op korte termijn als naar het renterisico op lange termijn.
Bij de vaststelling en het beheer van het renterisico worden de volgende zaken beoordeeld:
•
•
•

Het optimaliseren van de economische waarde van huidige en toekomstige rente-kasstromen en het realiseren van een
stabiel renteresultaat.
De gedrag typische aspecten van de direct opvraagbare toevertrouwde middelen.
De verwachting over vervroegde aflossingen op de hypothecaire vorderingen.

Binnen BinckBank monitort de ALCO de ontwikkelingen van het renterisico en stuurt waar nodig bij. Verder worden in het
Internal Liquidity Adequacy Assessment (ILAAP) en het Internal Capital Adequacy Assessment (ICAAP) stress-scenario’s van de
huidige en toekomstige renteomgeving uitgevoerd om de impact op de kapitaals- en eventueel liquiditeitspositie van
BinckBank te bepalen.

MARKTRISICO
Het marktrisico bij BinckBank komt tot uiting in valutarisico. Het valutarisico is het risico van schommelingen in de waarde van
in vreemde valuta luidende posten als gevolg van wijzigingen in valutakoersen en het effect daarvan op het vermogen en/of
het resultaat van BinckBank. Het beleid is om geen actieve handelsposities in vreemde valuta in te nemen. Valutaposities
kunnen daarom alleen ontstaan uit hoofde van het faciliteren van transacties door klanten. De valutaposities worden dezelfde
dag ingedekt. Resterende ongedekte netto overnight posities worden de eerstvolgende handelsdag ingedekt. BinckBank
accepteert dit restrisico op valutaposities.

OPERATIONEEL RISICO
Operationeel risico is het risico dat verliezen ontstaan als het gevolg van inadequate of falende interne processen, mensen en
systemen, dan wel van externe gebeurtenissen. BinckBank heeft door de aard van haar bedrijfsactiviteiten een hoog inherent
operationeel risico. Het operationeel risico wordt onder andere bepaald door het grote aantal complexe, administratieve
handelingen dat dagelijks moet worden verwerkt. Om operationele risico’s consistent te beheersen is binnen de organisatie
een raamwerk van beleid, processen, systemen en bijbehorende beheersingsmaatregelen ingericht. Dit, samen met een
heldere organisatiestructuur binnen het 3LoD model, vormt de basis voor de inrichting van de interne beheersing. Een ander
belangrijk aspect van het operationeel risico is dat de communicatie met de klant en derde partijen (beurzen) voornamelijk via
het internet of telefonisch plaatsvindt. Onder andere hierdoor bestaat een sterke afhankelijkheid van ICT en de externe
verbindingen. Tekortkomingen op ICT-gebied kunnen resulteren in een significante bedreiging voor de kritieke
bedrijfsprocessen en de dienstverlening aan de klanten. Om dit risico te reduceren zijn specifieke beheersmaatregelen
ingericht. Dit betreft maatregelen op het gebied van ICT-beheer, softwareontwikkeling en cybersecurity. Ondanks de in het
risicobeheersingsraamwerk opgenomen risico mitigerende maatregelen kan het toch voorkomen dat BinckBank wordt
geconfronteerd met incidenten, die tot een operationeel verlies kunnen leiden. Voor bepaalde vormen van operationele
verliezen is BinckBank verzekerd bij derden. Dit betreft onder meer polissen voor bestuurders-, bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid, inventaris, reconstructiekosten, bedrijfsschade en cybercrime.
In het belang van haar stakeholders richt BinckBank zich als organisatie op continue verbetering van haar bedrijfsprocessen,
haar producten en diensten. Onderdeel hiervan is ook een gedegen risicoanalyse. BinckBank past hiervoor verschillende risico
assessment methodieken toe om zodoende de risico’s in kaart te brengen en tijdig te adresseren door het definiëren en
implementeren van mitigerende acties. In het kader van risicobeheersing binnen projecten wordt tevens multidisciplinair
gewerkt als onderdeel van het change & product approval proces. Ook op een corporate level worden risico assessments
uitgevoerd, dit om bankbreed risico’s en eventuele externe bedreigingen in kaart te brengen.
Naast de effectieve beheersing van risico’s in de bedrijfsprocessen is er ook een continue focus op het efficiënter maken van
deze processen en het beheersingskader. Onderdeel daarvan is een verkenning van de best practices van BinckBank en Saxo
Bank. Hierbij wordt aandacht besteed aan verscheidene aspecten van operationeel risicomanagement, zoals gebruikte
methodieken en beheersmaatregelen.
Informatiebeveiliging wordt gezien als een bedrijfsbrede verantwoordelijkheid ter bescherming van de klant- en bedrijfsinformatie. BinckBank doet al het mogelijke om persoonsgegevens in overeenstemming met de van toepassing zijnde
privacywetgeving te beschermen. Door op basis van gerichte risicoanalyses voor bedrijfsprocessen en IT-processen de juiste
maatregelen te treffen, wordt gewaarborgd dat zowel de gegevens van onze klanten als onze eigen bedrijfsgegevens op de
juiste wijze worden beschermd.
Cybercrime kan het vertrouwen in onze bank en onze reputatie schaden. BinckBank richt zich dagelijks op het identificeren en
mitigeren van deze risico’s. Door het continu verbeteren van beschermende maatregelen, detectie en reactie is BinckBank in
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staat om aanvallen zoveel mogelijk te voorkomen, dan wel tijdig te detecteren en daarop adequaat te reageren om zo ook in
de toekomst weerbaar te zijn.
Interne- en externe fraude blijft een groot aandachtspunt voor financiële instellingen. Ter voorkoming van fraude richt
BinckBank zich tot haar medewerkers en klanten middels het creëren van bewustzijn en het delen van ‘lessons learned’ binnen
BinckBank. BinckBank monitort continu op bestaande en nieuwe vormen van fraudetechnieken en is continu haar ‘control
framework’ aan het versterken en vernieuwen.
BinckBank investeert doorlopend in de stabiliteit van de verschillende handelsplatformen. De KPI’s omtrent uptime zijn
gedefinieerd op jaarbasis, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen beschikbaarheid onder beurstijd en buiten beurstijd.
Geplande werkzaamheden vinden altijd plaats buiten beurstijd. De continue beschikbaarheid van kritieke diensten en de
veiligheid van gegevens van klanten, bezoekers en medewerkers zijn voor BinckBank van groot belang. Om de beschikbaarheid
van kritische diensten te waarborgen heeft BinckBank een Business Continuity Management (BCM)-proces ingericht. BCM is
onderdeel van het risicomanagementraamwerk. De business continuity council komt ten minste tweemaal per jaar bijeen. In
geval van een calamiteit fungeert deze council ook als crisisteam en opereert op basis van een helder gedefinieerd en getest
crisismanagementproces. In het kader van Business Continuity heeft BinckBank een volledig geoutilleerde ICT-uitwijkomgeving
ingericht. Deze uitwijkomgeving draait actief mee met de primaire productieomgeving, wat naast de continuïteit ook de
verwerkingscapaciteit ten goede komt. Jaarlijks wordt een uitwijktest van de productieomgeving naar de uitwijkomgeving
uitgevoerd. Naast de uitwijkfaciliteiten op het gebied van de ICT-infrastructuur heeft BinckBank tevens een uitwijklocatie met
kantoorfaciliteit in gebruik.
De transitie en integratiefase heeft het operationele risicoprofiel van BinckBank veranderd. De onzekerheid en toekomstige
plannen kunnen leiden tot verhoogde risico op verlies van personeel, kennis en ervaring binnen de organisatie. Ook motivatie
van medewerkers kan verslechteren wat tot ongewenste risico’s kan leiden. Daarnaast leidt het integratieproject, waaronder
de technische migratie van klanten, producten en historische data naar de systemen van Saxo, tot operationele risico’s.
Met het oog op het effectief beheersen van integratierisico’s is een integration risk management governance ingericht.
Risicoanalyses worden uitgevoerd voor de diverse integratie initiatieven. Deze worden gemonitord door de Integration Risk
Committee, welke de Integration Committee ondersteunt in bewaking van integratierisico’s en risicobesluiten.

COMPLIANCE RISICO
Compliance risico is het risico van financiële en/of reputatieschade als gevolg van het niet adequaat voldoen aan van de van
toepassing zijnde wet- en regelgeving, intern beleid en gedragscodes, BinckBank’s waarden en in de markt geaccepteerde
principes. Wij streven ernaar om compliance risico’s effectief te managen zodat geen negatieve situatie ontstaat voor onze
klanten, medewerkers, aandeelhouder en andere belanghebbenden. Hierbij hebben wij vier aandachtsgebieden gedefinieerd:
•
•
•
•

Medewerkers
Financiële producten en diensten
Integriteit van onze klanten en business partners
Bescherming van persoonsgegevens

Medewerkers: Aan de basis van een integere organisatie staan integere medewerkers. Door BinckBank gewenst gedrag wordt
omschreven in de gedragscode, huisregels, het reglement privé beleggingstransacties en beleid omtrent potentiële
belangenverstrengeling. Medewerkers worden getraind in wat van hen verwacht wordt en worden desgevallend aangesproken
op ongewenst gedrag.
Financiële producten en diensten: BinckBank wil transparante en eerlijke producten en diensten bieden die toegevoegde
waarde voor onze klanten leveren. Bij de beoordeling van nieuwe en/of bestaande producten en diensten wordt het belang
van de klant als uitgangspunt genomen. De medewerkers van BinckBank stellen het klantbelang centraal in al hun
handelingen. Zo worden bijvoorbeeld klantcommunicatie en reclame-uitingen in duidelijke taal opgesteld zodat klanten alles
hebben begrepen, worden producten en diensten periodiek geëvalueerd en worden klanten bijgestaan door te investeren in
beleggingseducatie.
Integriteit van onze klanten en businesspartners: Voorkomen van integriteitsrisico’s zoals witwassen, terrorismefinanciering
en fraude blijft een uitdaging voor de financiële sector. BinckBank biedt geen betaaldiensten aan en is in een beperkt aantal
landen actief, wat dit risico verlaagt. Customer Due Diligence (CDD) processen hebben als doel onze klanten en
businesspartners goed te kennen en daarmee het risico te mitigeren. Naast dit proces monitort BinckBank transacties zowel
op potentiële risico’s van witwassen, terrorismefinanciering en fraude als op potentiële gevallen van marktmisbruik. Indien
nodig worden verdachte transacties gemeld bij de autoriteiten.

21

Bescherming van persoonsgegevens: BinckBank gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens zodat medewerkers, klanten en
andere relaties kunnen vertrouwen dat de privacy van hun persoonsgegevens is gewaarborgd.
De beheersing van compliance risico’s is gebaseerd op een vaste cyclus die loopt van risicoanalyse, implementatie van nieuwe
wet- en regelgeving tot monitoring en rapportage. Aan de basis hiervan staat het geïntegreerde risico en control raamwerk,
welke voor compliance risico’s gebaseerd is op alle relevante wet- en regelgeving en interne normen.

Kapitaalmanagement

De kapitaalbehoefte van BinckBank wordt bepaald aan de hand van de risicobereidheid en strategie, rekening houdend met
de verwachtingen en vereisten van externe stakeholders. De kapitaaltoereikendheid wordt continu gemonitord en afgezet
tegen de risicobereidheid en strategie. De huidige en toekomstige kapitaaltoereikendheid worden maandelijks besproken in
de ALCO waar kan worden besloten om maatregelen te treffen voor bijsturing. Jaarlijks wordt een kapitaalplan opgesteld met
daarin de strategische en tactische uitgangspunten alsmede projecties van de verwachte ontwikkelingen in de kapitaalpositie.
Dit plan is tevens onderdeel van de ICAAP-documentatie.
Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) beoordeelt periodiek de kapitaaltoereikendheid via het Supervisory Review and
Evalutation Process (SREP) en stelt vervolgens SREP-eisen. Voor BinckBank vereist DNB een SREP-minimum (Total SREP Capital
Ratio of TSCR) van 16,7%. Deze vereiste is bedoeld om niet alleen Pijler I-risicotypes te dekken, maar ook de Pijler II-risicotypes.
Daarnaast moet er kapitaal worden aangehouden voor de aanvullende CRD-kapitaalsbuffers, zijnde de
kapitaalconserveringsbuffer en contracyclische kapitaalbuffer. BinckBank hanteert als interne kapitaalsnorm in haar risk
appetite statement een Total Capital Ratio (TCR) inclusief volledige infasering van de kapitaalbuffers en een interne opslag van
minimaal 22,2%.
De leverage ratio bedroeg ultimo 2019 5,6% (ultimo 2018: 6,3%), wat aanzienlijk hoger is dan de minimale CRR-vereiste van
3%.

ONTWIKKELINGEN REGELGEVING KAPITAAL
Sinds de financiële crisis zijn verschillende maatregelen genomen om te voorkomen dat banken in de toekomst nogmaals in
financiële problemen komen. Zo zijn er onder meer strengere eisen gesteld aan de omvang en de kwaliteit van het eigen
vermogen dat banken moeten aanhouden en is het toezicht op banken ingrijpend gewijzigd. In 2016 is gestart met de
infasering van de kapitaalconserveringsbuffer en de contracyclische buffer. Daarnaast zijn verdere maatregelen voorgesteld
voor het verbeteren van de afwikkelbaarheid van een bank wanneer deze ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch in de
problemen mocht komen.
De herziene regels voor kapitaal en liquiditeit (CRR2 en CRDV) en resolutie (BRRD2 en SRMR2) zijn formeel door de EU
goedgekeurd tijdens een plenaire vergadering op 15 februari 2019. De meeste wijzigingen worden van toepassing vanaf
medio 2021. Sommige zullen eerder van toepassing zijn. CRR2 en CRDV wijzigen de Capital Requirements Regulation (CRR) en
Capital Requirements Directive (CRDIV), die de juridische architectuur bieden voor de prudentiële regulering van banken in de
EU. Veel van de wijzigingen die zijn aangebracht door CRR2 en CRDV continueren de EU-implementatie van internationaal
overeengekomen Basel-normen. De implementatie van de EU wijkt op een aantal gebieden echter af van de Basel-normen en
sommige componenten van CRR2 / CRDV staan los van internationale normen, maar streven ernaar de EU voor bankenunie
en kapitaalmarkten vooruit te helpen.
De belangrijkste wijzigingen zijn:
Leverage Ratio
De nieuwe regels leggen een bindende hefboomratio op die instellingen verplicht om Tier 1-kapitaal van ten minste 3% van
hun niet-risicogewogen activa aan te houden. Een extra hefboomratiobuffer zal van toepassing zijn op wereldwijde
systeemrelevante instellingen (G-SII's).
Net Stable Funding Ratio
CRR2 legt een ‘net stable funding ratio’ (NSFR) op. Anders dan de ‘liquidity coverage ratio’ (die zich richt op de kwaliteit en de
liquiditeit van de activa van instellingen), richt de NSFR zich op de passiefzijde van de balans en is ontworpen om ervoor te
zorgen dat blootstellingen in grote lijnen worden gedekt door stabiele financieringsbronnen. De NSFR is gekalibreerd met
kleine afwijkingen ten opzichte van de internationale norm om zo verstoring van EU-markten voor gedekte obligaties,
derivaten en repo-markten te voorkomen.
Marktrisico
De nieuwe benadering van CRR2 voor marktrisico weerspiegelt het Bazelse Comité Fundamental Review of the Trading Book
(FRTB). In eerste instantie zal het nieuwe kader alleen van toepassing zijn als rapportageverplichting. Aangezien de
werkzaamheden met betrekking tot FRTB op het niveau van het Bazels Comité worden voortgezet, zal het nieuwe kader pas
later in de EU worden ingevoerd als bindend kapitaalvereiste, na een afzonderlijk wetgevingsvoorstel van de Commissie.

22

Tegenpartij kredietrisico (counterparty credit risk)
CRR 2 verwijdert het gebruik van de interne modelmethode (IMM) en legt het gebruik van gestandaardiseerde aanpak voor
tegenpartij-kredietrisico (SA-CCR) op voor het schatten van tegenpartij-kredietrisico voor blootstellingen die voortvloeien uit
OTC-derivatentransacties. De nieuwe aanpak is risicogevoeliger en biedt een betere erkenning van hedging, saldering,
diversificatie en onderpand.
MKB-blootstellingen
De nieuwe regels zijn bedoeld om leningen aan het MKB aan te moedigen door de drempel te verhogen waaronder MKBposities kunnen profiteren van verminderde kapitaalvereisten. Kapitaalvereisten worden ook verlaagd met 25% voor
investeringen in infrastructuur die voldoen aan criteria met betrekking tot risicoprofiel en de voorspelbaarheid van
kasstromen.
Naleving van CRR2- en CDRV zullen een aanzienlijke last vormen voor gegevensverzameling, met name met betrekking tot het
gewijzigde kader voor renterisico en het nieuwe SA-CCR-kader. De toegenomen complexiteit en granulariteit van de
toezichthoudersrapportages legt de organisatie extra onder druk. Toezichthouders maken zich ook steeds meer zorgen over
de nauwkeurigheid en tijdigheid van de rapportage door banken. Dit zal de komende jaren extra aandacht vergen.
Inzake de afronding van de Bazel III hervormingen zal de Commissie het eerste ontwerp van CRR3 en CRDVI in 2020
publiceren. Politieke onderhandelingen zullen vervolgens naar verwachting ten minste twee jaar duren. Er lijkt echter steeds
meer toezicht en politieke betrokkenheid te zijn bij de aanpak van nieuwe en herziene regelgeving als deze de concurrentie,
verstrekken van nieuwe leningen of investeringen lijken te belemmeren. EU-wetgevers kunnen besluiten af te wijken van de
Basel III-hervormingen om het effect ervan te dempen gezien de verwachte impact op EU-banken. Het is ook onduidelijk wat
de Britse benadering van dit proces na Brexit zal zijn. Dit alles zou kunnen leiden tot een afwijking van de BCBS 2020-deadline
voor de implementatie van Basel III.

Liquiditeitsmanagement

Het liquiditeitsrisico is het risico dat BinckBank niet in staat zal zijn om aan haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.
BinckBank hanteert een prudent liquiditeitsbeleid dat erop gericht is om te allen tijde te kunnen voldoen aan de vraag van
klanten naar hun liquide middelen. Er hebben zich geen materiële liquiditeitsincidenten voorgedaan in het verslagjaar 2019.
Het belangrijkste doel van ons liquiditeitsrisicobeheer is ervoor te zorgen dat de bank in staat is om voldoende contanten te
behouden of te genereren om haar betalingsverplichtingen volledig na te komen zodra ze betaalbaar zijn, tegen aanvaardbare
voorwaarden.
Eén van de belangrijkste elementen van onze benadering van liquiditeitsrisicobeheer is om te allen tijde het vertrouwen van de
belanghebbenden in de soliditeit van de bank te behouden. Het beleid voor het meten, monitoren en beheersen van
liquiditeitsrisico’s binnen BinckBank is uiteengezet in het liquiditeitsevaluatiebeoordelingsproces (ILAAP), dat jaarlijks wordt
geactualiseerd en door de toezichthouder wordt beoordeeld.
BinckBank heeft geen externe financieringsbehoefte en ziet de toevertrouwde middelen als een stabiele bron van financiering.
Niettemin is het aandeel van klantendeposito’s in ons financieringsprofiel het belangrijkste liquiditeitsrisico waaraan wij zijn
blootgesteld. Hoewel de toevertrouwde middelen in de loop van de tijd relatief prijsinelastisch en stabiel zijn gebleken, zijn er
potentiële uitstroomrisico’s in het direct opvraagbaar karakter, vooral voor zover deposito’s niet onder het
depositogarantiestelsel (DGS) vallen.

Amsterdam, 19 maart 2020

Dhr. V.J.J. Germyns (bestuursvoorzitter)
Dhr. E.J.M. Kooistra (CFRO)
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CORPORATE GOVERNANCE
BinckBank is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht. Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de
vennootschap. De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken
van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De raad van commissarissen adviseert het bestuur bij de
uitoefening van haar taak. Het bestuur en de raad van commissarissen leggen verantwoording af aan de algemene
vergadering van de vennootschap. Het bestuur en de raad van commissarissen van BinckBank zijn samen verantwoordelijk
voor de corporate governance structuur van BinckBank. Een goede corporate governance is een voorwaarde voor het efficiënt
en effectief realiseren van gestelde doelen, zorgt voor een adequate beheersing van risico’s en voor een weloverwogen
afweging van de belangen van alle stakeholders van BinckBank zoals klanten, aandeelhouder en werknemers. BinckBank past
in dit kader het principe van het ‘Toekomstgericht Bankieren’ toe.

Toekomstgericht Bankieren

Eind 2014 heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) het pakket ‘Toekomstgericht Bankieren’ gepresenteerd. Hierin
geven de gezamenlijke banken aan hoe zij dienstbaar en duurzaam willen bankieren. Het pakket bestaat uit het
Maatschappelijk Statuut, de Code Banken en gedragsregels.

MAATSCHAPPELIJK STATUUT
De samenleving dient te kunnen rekenen op een stabiele, dienstbare en betrouwbare bancaire sector die producten en
diensten levert die aansluiten bij de vaak uiteenlopende wensen van consumenten, bedrijven, instellingen en overheden. Dit
stelt eisen aan de competenties van banken om de gemaakte beloften en verwachtingen waar te kunnen maken. Het is
noodzakelijk marktomstandigheden te creëren die zorgen voor gezonde concurrentie op basis van een divers
bankenlandschappen die voorzien in een voldoende gediversifieerd aanbod, bijvoorbeeld wat betreft type activiteiten en
diensten, ondernemingsvormen en geografische spreiding.
In een bankenbreed streven naar een stabiele, dienstbare en betrouwbare bancaire sector hanteert het Maatschappelijk
Statuut de volgende uitgangspunten:
•
•
•
•

De bankensector is pluriform en biedt klanten een divers keuzepalet.
Banken zijn betrouwbaar, dienstbaar en transparant.
Bankmedewerkers zijn integer, deskundig, professioneel en dragen zorg voor een zorgvuldige behandeling van klanten en
andere stakeholders.
Vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen banken bij aan een duurzame economie.

CODE BANKEN
De Code Banken is van toepassing op in Nederland verrichte en op Nederland gerichte activiteiten van banken met een zetel
in Nederland die beschikken over een door De Nederlandsche Bank verleende vergunning als bedoeld in artikel 2:11 van de
Wet op het financieel toezicht. Indien sprake is van overlap of tegenstrijdigheid met internationale wet- en regelgeving of
beleid van toezichthouders, heeft dat voorrang op zelfregulering zoals de Code Banken. De Code Banken beoogt in
samenhang met het Maatschappelijk Statuut, de bankierseed, gedragsregels en tuchtrecht, een belangrijke bijdrage te leveren
aan het vertrouwen in de samenleving ten aanzien van banken en hun rol in de samenleving. De principes in de Code Banken
benadrukken daarom het belang van een beheerste en integere bedrijfsvoering van banken en werken dit belang uit in
principes voor het bestuur en de raad van commissarissen, adequaat risicomanagement, gedegen audit processen en een
beheerst, evenwichtig en duurzaam beloningsbeleid. De naleving van de Code Banken wordt gevolgd door een onafhankelijke
Monitoring Commissie Code Banken.
De Monitoring Commissie Code Banken heeft als hoofdtaak om naleving van de Code Banken in kaart te brengen op basis van
het ’pas toe of leg uit‘-principe. Daarbij kan de commissie eventuele onduidelijkheden en onevenwichtigheden in de Code
Banken signaleren en aanbevelingen doen over mogelijke aanpassingen. De Monitoring Commissie zal in ieder geval jaarlijks
publiekelijk rapporteren. De Code Banken staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van het volledige stelsel van nationale en
internationale regelgeving, jurisprudentie en zelfregulering. Bij de toepassing van de principes houdt een bank rekening met
deze nationale en internationale context, met de maatschappelijke omgeving waarin zij functioneert en met de specifieke
kenmerken van de bank en de groep waarvan zij eventueel deel uitmaakt. De principes uit de Code Banken zien op: (i)
beheerste en integere bedrijfsvoering, (ii) functioneren van de raad van commissarissen, (iii) functioneren van het bestuur, (iv)
het risicobeleid, (v) de auditfunctie en (vi) het beloningsbeleid.
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GEDRAGSREGELS
In samenhang met de introductie van het Maatschappelijk Statuut en de actualisering van de Code Banken, is de bankierseed
voor alle in Nederland werkzame medewerkers ingevoerd. Iedereen die in de bancaire sector werkzaam is, is gehouden aan
de aan deze verklaring verbonden gedragsregels voor een integere en zorgvuldige uitoefening van zijn/haar functie.
Medewerkers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het naleven van die gedragsregels en kunnen op niet-naleving daarvan
worden aangesproken en eventueel bestraft worden door middel van bancair tuchtrecht. Nieuwe medewerkers dienen de
bankierseed binnen drie maanden na hun aanstelling af te leggen. Wie de eed heeft afgelegd, onderschrijft daarmee
automatisch de gedragscode voor bankmedewerkers en onderwerpt zich aan het tuchtrecht.
Het tuchtrecht richt zich tot individuele medewerkers. Iedereen die een overtreding constateert van de gedragscode, kan
hierover een tuchtklacht indienen bij de Stichting Tuchtrecht Banken. Deze stichting toetst de klacht inhoudelijk aan het
Tuchtreglement Bancaire Sector. Bij het uitvoeren van de tuchtprocedure wordt de stichting ondersteund door het
onafhankelijke instituut DSI, dat sinds 1999 onder andere screening van medewerkers in de financiële sector uitvoert, registers
bijhoudt van erkende financieel deskundigen en geschillen over beleggen tussen financiële ondernemingen beslecht.

NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE
Voorheen paste BinckBank – naast het principe van het ‘Toekomstgericht Bankieren’ - ook de Nederlandse Corporate
Governance Code (de Corporate Governance Code) toe. De Corporate Governance Code is voor beursgenoteerde
ondernemingen in Nederland een belangrijke gedragscode voor goed ondernemingsbestuur. Toen BinckBank nog
beursgenoteerd was, was BinckBank verplicht om in het bestuursverslag aan te geven in hoeverre de in de Corporate
Governance Code opgenomen best practice bepalingen werden opgevolgd en zo niet, waarom en in hoeverre daarvan werd
afgeweken (het zogenoemde ‘pas toe of leg uit’-principe). Omdat de beursnotering van BinckBank op 25 september 2019 is
beëindigd, bestaat die verplichting niet meer.

Juridische structuur

BinckBank is een naamloze vennootschap met branches in België, Frankrijk, Italië en Spanje. Op BinckBank is in 2012 het
structuurregime van toepassing geworden.

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR
Door middel van een openbaar bod heeft Saxo Bank in 2019 meer dan 95% van de aandelen in BinckBank verworven. Saxo
Bank heeft een uitkoopprocedure gestart om ook de overige aandelen te verkrijgen. De beursnotering van BinckBank is op 25
september 2019 beëindigd en de aandelen zijn aandelen op naam geworden.

Bestuur
BinckBank kent een ‘two-tier’ bestuurssysteem. Dit betekent dat de uitvoerende taak en de toezichthoudende taak
respectievelijk is toebedeeld aan het bestuur en de raad van commissarissen van BinckBank. BinckBank is van oordeel dat
deze structuur een adequaat systeem van ‘checks and balances’ bevordert, waarbij het bestuur verantwoordelijk is voor het
dagelijks besturen van de onderneming en de realisatie van de middellange termijn doelstellingen van de onderneming, terwijl
de raad van commissarissen toezicht houdt op het bestuur en haar advies verleent.

TAAK BESTUUR
Het bestuur is, behoudens beperkingen vermeld in de statuten, belast met het besturen van de vennootschap. Het bestuur is
verantwoordelijk voor de continuïteit van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Het bestuur richt zich op
de lange termijn waarde creatie van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in
aanmerking komende belangen van de stakeholders.
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VOORSCHRIFTEN BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG BESTUURSLEDEN
Bestuursleden van BinckBank worden, met inachtneming van het bepaalde in de statuten, benoemd door de raad van
commissarissen. De benoeming van een bestuurder wordt niet van kracht totdat de toezichthouder heeft bevestigd dat de
betreffende bestuurder voldoet aan de integriteits- en geschikheidsstandaarden zoals genoemd in artikel 3:8 en 3:9 van de
Wft. De raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd ieder lid van het bestuur te schorsen en/of te ontslaan. De raad van
commissarissen ontslaat een lid van het bestuur niet voordat de algemene vergadering over het voorgenomen ontslag is
gehoord.

TAAK RAAD VAN COMMISSARISSEN
De raad van commissarissen heeft als taak het houden van toezicht op het door het bestuur gevoerde beleid en op de
algemene gang van zaken van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De raad van commissarissen hecht
aan een nauwe betrokkenheid bij de ontwikkeling van de onderneming. De raad van commissarissen richt zich bij de vervulling
van haar taak op de lange termijn waardecreatie van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen en weegt
daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de vennootschap betrokkenen af. Ook betrekt zij daarbij de voor de
onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. Voorts verleent de raad van commissarissen advies aan
het bestuur. De raad van commissarissen is voor het overige belast met hetgeen bij de wet en de statuten aan haar is
opgedragen. Een aantal belangrijke besluiten is onderworpen aan goedkeuring van de raad van commissarissen.
Commissarissen van BinckBank worden, behoudens het bepaalde in artikel 17.5 van de statuten, op voordracht van de raad
van commissarissen benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering en de Ondernemingsraad kunnen
aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. Voor een derde van het
aantal leden van de raad van commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een door de Ondernemingsraad
aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling op
grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak als commissaris of dat
de raad van commissarissen bij de benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Een
commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen. De Ondernemingskamer kan een commissaris ontslaan
onder de in de statuten genoemde voorwaarden. De algemene vergadering kan het vertrouwen in de raad van
commissarissen opzeggen. Een dergelijk besluit heeft het onmiddellijk ontslag van alle leden van de raad van commissarissen
tot gevolg.
Een lid van de raad van commissarissen wordt (her)benoemd voor een periode die loopt van de dag van (her)benoeming tot
het einde van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in het vierde kalenderjaar na het kalenderjaar van (her)benoeming
of tot een eerder tijdstip zoals bij (her)benoeming is bepaald

EVENWICHTIGE SAMENSTELLING BESTUUR EN RAAD VAN COMMISSARISSEN
Een bestuur of raad van commissarissen van een grote vennootschap is evenwichtig samengesteld indien deze voor minimaal
30% uit vrouwen en 30% uit mannen bestaat. De zetels in de raad van commissarissen en in de raad van bestuur van
BinckBank zijn thans, als gevolg van de recente overname door Saxo Bank, niet langer evenwichtig verdeeld. Bij de vervulling
van eventuele nieuwe vacatures zal weer gestreefd worden naar een meer evenwichtige samenstelling.

Algemene vergadering

De algemene vergadering heeft de bevoegdheden die uit de wet en de statuten voortvloeien. Minimaal één keer per jaar
wordt een algemene vergadering gehouden. Tot de belangrijkste bevoegdheden van de algemene vergadering behoren onder
meer het vaststellen van de jaarrekening, het vaststellen van dividend en andere uitkeringen, het verlenen van decharge aan
het bestuur voor het gevoerde beleid en aan de raad van commissarissen voor het door hen gehouden toezicht, het
vaststellen van het beloningsbeleid voor het bestuur, van de beloning van commissarissen, het wijzigen van de statuten en alle
overige in de wet en de statuten van de vennootschap opgenomen bevoegdheden.
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BERICHT VAN DE VOORZITTER VAN DE
RAAD VAN COMMISSARISSEN
Beste lezer,
Hierbij treft u het verslag aan van de raad van commissarissen over het jaar 2019. Naast de gebruikelijke operationele
activiteiten in 2019, heeft het jaar voor een groot deel in het teken gestaan van de overname door Saxo Bank en de daarmee
verband houdende voorgenomen integratie na de overname. De raad van commissarissen is vanuit haar rol nauw betrokken
geweest bij het proces en heeft in dat verband veelvuldig overleg gevoerd met interne en externe belanghebbenden. Een
overnametraject is naar haar aard intensief en vergt een zorgvuldige behandeling van alle betrokken belangen. Datzelfde geldt
voor de integratie.
De raad van commissarissen hecht aan een transparante, proactieve en constructieve relatie met de Ondernemingsraad en
alle andere belanghebbenden. De Ondernemingsraad vormt immers de vertegenwoordiging van de medewerkers waarmee
de resultaten uiteindelijk moeten worden gerealiseerd. Mede gezien het feit dat BinckBank als structuurvennootschap
kwalificeert is de betrokkenheid van de Ondernemingsraad ook volgens de wetgever bij veel onderwerpen fundamenteel. Het
afgelopen jaar hebben op regelmatige basis besprekingen tussen vertegenwoordigers van de raad van commissarissen en de
Ondernemingsraad plaatsgevonden. De samenwerking verloopt naar tevredenheid.
De jaarrekening is gecontroleerd door Deloitte Accountants B.V. (Deloitte) en voorzien van een goedkeurende
controleverklaring. De goedkeurende controleverklaring is opgenomen op de pagina’s 114 tot en met 119.
De raad van commissarissen dankt het bestuur en de overige medewerkers voor de in 2019 getoonde inzet en betrokkenheid.
Het was een belangrijk jaar voor BinckBank.
Amsterdam, 19 maart 2020

J.W.T. van der Steen
Voorzitter van de raad van commissarissen
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VERSLAG VAN DE RAAD VAN
COMMISSARISSEN
TAKEN RAAD VAN COMMISSARISSEN
De raad van commissarissen heeft als taak het houden van toezicht op het door het bestuur gevoerde beleid voor de lange
termijn waardecreatie en op de algemene gang van zaken van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen.
De raad van commissarissen houdt toezicht op de interne auditfunctie en op de uitvoering van procedures om (vermoedens
van) misstanden en onregelmatigheden te melden. De raad van commissarissen richt zich bij de vervulling van haar taak naar
het belang van de vennootschap en weegt daartoe belangen van bij de vennootschap betrokken stakeholders af. De raad van
commissarissen betrekt daarbij ook de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. De raad
van commissarissen verleent tevens advies aan het bestuur. De raad van commissarissen is voor het overige belast met wat bij
de wet en de statuten aan haar is opgedragen. Een aantal belangrijke besluiten van het bestuur zijn onderworpen aan
goedkeuring van de raad van commissarissen.

PERSONELE SAMENSTELLING
In verband met de overname door Saxo Bank is de samenstelling van de raad van commissarissen van BinckBank op
16 augustus 2019 gewijzigd. Mevrouw C.J. van der Weerdt-Norder, mevrouw J.M.A. Kemna, mevrouw M. Pijnenborg en de heer
A. Soederhuizen zijn als commissaris afgetreden, terwijl de heer S. Blaafalk, de heer S. Kyhl en de heer F. Reisbøl als
commissaris zijn toegetreden. De heer Van der Steen en de heer Princen zijn aangebleven als lid van de raad van
commissarissen.
De huidige personele samenstelling van de raad van commissarissen is derhalve als volgt:
•
•
•
•
•

J.W.T. van der Steen (voorzitter)
S. Blaafalk
S. Kyhl
J.G. Princen
F. Reisbøl

S. Blaafalk en S. Kyhl zijn in dienst bij grootaandeelhouder Saxo Bank. Dit betekent dat een meerderheid van de leden van de
raad van commissarissen, te weten drie van de vijf leden, geen dienstverband met Saxo Bank heeft.

DEELCOMMISSIES
De raad van commissarissen heeft uit haar midden een auditcommissie benoemd. De heer Princen is de voorzitter van de
auditcommissie. De overige leden zijn vanuit de raad van commissarissen de heren Blaafalk, Kyhl en Van der Steen. De
activiteiten van de auditcommissie omvatten onder meer het toezicht op de opzet, het bestaan en de werking van het stelsel
van interne controle en risicobeheersingsmaatregelen, de opvolging van de door de externe accountant en de interne audit
dienst (IAD) gedane aanbevelingen en het functioneren van de IAD. In haar reguliere evaluatie van de jaarlijkse en halfjaarlijkse
resultaten heeft de auditcommissie zich ervan overtuigd dat de cijfers door de externe accountant zonder materiële
wijzigingen waren goedgekeurd en zijn er geen onvoorziene omstandigheden onder haar aandacht gebracht.
De raad van commissarissen heeft uit haar midden ook een remuneratiecommissie benoemd. De remuneratiecommissie is
verantwoordelijk voor het voorbereiden van beslissingen over beloningen, inclusief beslissingen over beloningen die gevolgen
hebben voor de risico’s en de risicobeheersing van BinckBank die de raad van commissarissen moet nemen. Tevens bereidt
de remuneratiecommissie de besluitvorming van de raad van commissarissen voor, ten aanzien van de selectie en
benoemingen van bestuurders en commissarissen. De remuneratiecommissie bestaat thans vanuit de raad van
commissarissen uit de volgende leden: de heer Van der Steen (voorzitter), de heer Kyhl en de heer Princen.
De raad van commissarissen heeft uit haar midden ook een risico- en productontwikkelingscommissie benoemd, bestaande
uit de heren Reisbøl (voorzitter), Blaafalk, Kyhl en Van der Steen. Tot de taak van deze commissie behoort onder meer
advisering van de raad van commissarissen over de inhoud van het risicoprofiel en de risicobereidheid van BinckBank. Tevens
ziet de commissie op de beheersing van de relevante risico's waaronder het strategische risico, de financiële risico's en de
niet-financiële risico's. Het belang van de klant en de zorgplicht jegens de klant ten aanzien van bestaande en nieuwe
producten worden regelmatig door de commissie besproken. Bovendien houdt de commissie toezicht op de toereikendheid
van het kapitaal en de liquiditeit.

REMUNERATIE
BinckBank hanteert een beloningsbeleid (Beloningsbeleid BinckBank) dat gebaseerd is op de Regeling beheerst
beloningsbeleid Wft 2017 en de bepalingen uit hoofde van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen die zijn
opgenomen in de Wet op het financieel toezicht.
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JAARREKENING
De raad van commissarissen heeft de jaarrekening 2019 besproken met het bestuur en Deloitte Accountants B.V. (de externe
accountant) en in de vergadering van 19 maart 2020 is deze goedgekeurd. Deloitte Accountants B.V. heeft een goedkeurende
controleverklaring afgegeven. Op 24 april 2020 zal de jaarrekening ter vaststelling aan de algemene vergadering worden
voorgelegd.

DIVIDEND VOORSTEL 2019
BinckBank hanteert de volgende uitgangspunten bij het doen van dividenduitkeringen:
•

Continuïteit en prudentie gelden als voorwaarden voor het doen van dividenduitkeringen, de bepaling van de hoogte
daarvan en de vorm waarin dividenduitkeringen plaatsvinden.

•

Bij het doen van dividenduitkeringen moet worden voldaan aan volgens de toepasselijke wet- en regelgeving
(waaronder begrepen de door de Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank (DNB) gestelde vereisten).

•

Dividenduitkeringen dienen – vanuit het perspectief van duurzaamheid en prudentie – op basis van de
solvabiliteitspositie en bedrijfseconomische vooruitzichten naar het oordeel van BinckBank verantwoord te zijn.

•

Indien een dividenduitkering aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, streeft BinckBank naar een pay-out ratio
van 50% van het netto-resultaat.

Aan de algemene vergadering zal worden voorgesteld om een totaal dividend over het boekjaar 2019 van € 0,12 per aandeel
goed te keuren. Bij de bepaling van het uit te keren dividend is voldaan aan vereisten van CRD IV (EU2013/36), de CRR
(EU/2013/575) en daaraan gekoppelde regelgeving alsmede de aanbeveling van de Europese Centrale Bank (ECB/2020/1).
De raad van commissarissen, 19 maart 2020

J.W.T. van der Steen (voorzitter)
S. Blaafalk
S. Kyhl
J.G. Princen
F. Reisbøl
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Personalia bestuursleden
Bestuursvoorzitter

VINCENT GERMYNS – 1973 – BELGISCHE NATIONALITEIT

Vincent is sinds 2015 bestuursvoorzitter van BinckBank. Tijdens de algemene vergadering van 23 april 2018 is Vincent door de
raad van commissarissen van BinckBank herbenoemd tot statutair bestuurder. Vincent gaf tijdens zijn loopbaan bij BinckBank
leiding aan de internationale expansie van BinckBank. Hij was verantwoordelijk voor de opstart van de buitenlandse branche in
België en voor de aansturing van alle buitenlandse branches. Vincent studeerde onder meer aan de Koninklijke Militaire
School (Brussel, BE) en de KU Leuven (BE). Eerder in zijn loopbaan was hij in dienst bij KBC Asset Management in België.

Bestuurslid chief financial & risk officer

EVERT-JAN KOOISTRA – 1968 – NEDERLANDSE NATIONALITEIT

Evert-Jan is sinds 2008 bestuurslid en chief financial & risk officer (CFRO) van BinckBank. Tijdens de algemene vergadering van
25 april 2016 is Evert-Jan door de raad van commissarissen van BinckBank herbenoemd tot statutair bestuurder. Evert-Jan
studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en is registeraccountant. Hij heeft zesentwintig jaar
ervaring in de financiële discipline, onder andere binnen ondernemingen als PricewaterhouseCoopers en Shell. In zijn laatste
functie was hij financieel directeur bij het Amerikaanse International Game Technology.
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Personalia leden van de raad van commissarissen
VOORZITTER - JOHN VAN DER STEEN - 1954 – Nederlandse nationaliteit

De heer J.W.T. van der Steen is tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 24 april 2018 voor een periode van vier jaar
benoemd als lid van de Raad van Commissarissen. Eind 2016 werd hij benoemd tot bestuurder van Stadhold Insurances
Luxembourg S.A. Van 2010 tot 2014 was de heer Van der Steen voorzitter van Global Accounts bij Aon en tevens voorzitter
van de Raad van Commissarissen van Aon Zwitserland, Duitsland, Noorwegen en België. Verder is de heer Van der Steen
verbonden aan RAI Holding B.V. als lid en plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Commissarissen en als voorzitter van
de Auditcommissie en voorzitter van de Raad van Commissarissen van DELA Coöperatie UA in Eindhoven. Begin 2015 werd de
heer Van der Steen benoemd als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Princess Sportsgear & Traveller B.V.

JEROEN PRINCEN - 1965 – Nederlandse nationaliteit

De heer J.G. Princen werd benoemd tot commissaris bij de buitengewone algemene vergadering op 30 augustus 2018 voor
een termijn van vier jaar. De heer Princen heeft zitting in de auditcommissie en de remuneratiecommissie. De heer Princen is
advocaat en partner bij DVDW in Rotterdam en Den Haag. In de periode 1995 tot 2007 was hij partner bij advocaten- firma
Ploum Lodder Princen in Rotterdam en was hij gedurende ongeveer 10 jaar lid van het bestuur van het kantoor. De heer
Princen ontwikkelt ook activiteiten als supervisor in de kunst- en cultuursector. De heer Princen is lid van het bestuur van
Stichting Boijmans van Beuningen en lid van de Raad van Toezicht en Auditcommissie van Stedelijk Museum in Schiedam.

STEEN BLAAFALK - 1961 – Deense nationaliteit

De heer S. Blaafalk is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen op de settlementdatum van het openbaar bod van
Saxo Bank op 16 augustus 2019. De heer Blaafalk is Chief Financial & Risk Officer (CFRO) sinds april 2014 en lid van de raad
van bestuur van Saxo Bank A / S. Hij is het wereldwijde hoofd van financiën en risicobeheer en is als zodanig verantwoordelijk
voor juridische zaken, compliance, financiën, risicobeheer- en klant- en bedrijfsinformatie binnen Saxo Bank. De heer Blaafalk
heeft een lange carrière in de financiële sector en bekleedde verschillende leidinggevende functies bij Danske Bank voordat hij
bij Saxo Bank kwam. De heer Blaafalk heeft een MSc in economie en EMBA van respectievelijk de Universiteit van Kopenhagen
en SIMI.

SØREN KYHL - 1968 – Deense nationaliteit

De heer S. Kyhl is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen op de settlementdatum van het openbaar bod van Saxo
Bank op 16 augustus 2019. De heer Kyhl is plaatsvervangend CEO (sinds november 2018) en Chief Operating Officer (sinds
januari 2016) en lid van de raad van bestuur van Saxo Bank A / S. De heer Kyhl is verantwoordelijk voor de dagelijkse
activiteiten en uitvoering, waaronder het bouwen en toezicht houden op de digitale waardeketen en digitale klantervaring van
de Saxo Bank, platforms, handel en markttoegang, operations en data science. De heer Kyhl heeft aanzienlijke ervaring in
zowel financiën als technologie en bekleedde verschillende senior executive posities bij Danske Bank. De heer Kyhl is
gepromoveerd in economie aan de Universiteit van Kopenhagen en ontving executive education van INSEAD en Harvard
Business School.

FRANK REISBØL - 1967 – Deense nationaliteit

De heer F. Reisbøl is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen op de settlementdatum van het openbaar bod van
Saxo Bank op 16 augustus 2019. De heer Reisbøl was directeur van Banque Carnegie Luxembourg S.A. van 2011 tot februari
2019. De heer Reisbøl heeft aanzienlijke ervaring in bankieren, financiën en management en bekleedde verschillende
leidinggevende functies bij Banque Carnegie Luxembourg S.A. en BankInvest, een Deense vermogensbeheerder. Als voormalig
lid van het Audit-, Compliance- en Risicobeheercomité van Banque Carnegie Luxembourg is de heer Reisbøl op regelmatige
basis betrokken bij compliance en risicobeheer en heeft hij een gedegen kennis van goed operationeel beleid en processen.
Reisbøl heeft bovendien ruime ervaring met de regelgeving in Europa en heeft uitgebreide ervaring opgedaan binnen
relevante producten, processen en risicokaders. Na nauw betrokken te zijn geweest bij de overname van Banque Carnegie
Luxembourg door Union Bancaire Privée, heeft de heer Reisbøl diepgaande ervaring opgedaan met fusie- en
overnameprocessen, regelgeving en de integratie van bedrijven in een grotere groep die waardevol is tijdens de integratiefase
van BinckBank in Saxo Bank. De heer Reisbøl heeft een MSc. in financiën en economie van de Copenhagen Business School.
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Geconsolideerde balans
(bedragen in € 000's)

Toe l i c hti ng

31 de c e m be r 2019

31 de c e m be r 2018

ACTIVA
Kasmiddelen

5

2.662.555

1.096.838

Bankiers

6

261.542

134.675

Derivaten

7

51.872

24.277

8

16.368

13.721

9

446.797

1.033.590

Financiële activa tegen reële waarde via de winst- en
verliesrekening
Beleggingen tegen geamortiseerde kostprijs
Leningen en vorderingen

10

1.313.929

1.409.649

Immateriële activa

11

154.837

157.214

Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

12

33.359

32.006

Vennootschapsbelasting

13

9.796

16.622

Uitgestelde belastingvorderingen

14

-

Overige activa

15

98.218

138.526

Overlopende activa

16

18.885

13.407

5.068.158

4.070.993

Totaal ac ti v a

468

PAS S IVA
Bankiers

6

5.092

5.274

Derivaten

7

58.277

26.759

8

1.063

161

Financiële passiva tegen reële waarde via de winst- en
verliesrekening
Toevertrouwde middelen

17

4.435.793

3.562.200

Voorzieningen

18

9.218

3.394

Vennootschapsbelasting

13

26

12

Uitgestelde belastingverplichtingen

14

32.306

29.996

Overige passiva

19

97.042

28.040

Overlopende passiva

20

9.809

11.773

4.648.626

3.667.609

419.532

403.384

5.068.158

4.070.993

Totaal v e r pl i c hti nge n

Totaal e i ge n v e r m oge n

Totaal pas s i v a

21
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening
Toe l i c hting

(bedragen in € 000's)

2019

2018

B ATE N
Rentebaten op basis van de effectieve rente methode
Rentebaten overig
Rentelasten op basis van de effectieve rente methode
Rentelasten overig
Netto-Rentebaten

40.359

41.121

126

120

(11.088)

(8.096)

(1.352)

(1.075)

22

28.045

32.070

Provisiebaten

118.327

119.593

Provisielasten

(17.353)

(16.618)

Netto-provisiebaten

23

100.974

102.975

Resultaat uit financiële instrumenten

24

9.335

7.013

Kredietverliezen uit financiële activa

25

(57)

(207)

Overige baten

26

1.014

943

139.311

142.794

Total e i nk om s te n ui t ope r ati one l e ac ti v i te i te n

LAS TE N
Personeelskosten

27

58.608

48.905

Afschrijvingen

28

6.715

5.118

Overige operationele lasten

29

50.020

61.345

Total e ope r ati one l e l as te n

Re s ul taat ui t be dr i j f s ac ti v i te i te n

115.343

115.368

23.968

27.426

Resultaat uit geassocieerde deelnemingen

-

Re s ultaat v oor be l as ti nge n

23.968

Belastingen

13

N e tto-r e s ul taat

Ov e r i ge ni e t-ge r e al i s e e r de r e s ul tate n, na be l as ti ng

*)

Totaal ge r e al i s e e r de e n ni e t-ge r e al i s e e r de r e s ul tate n,
na be l as ti ng

(7.820)

8.436
35.862

(400)

16.148

35.462

-

-

16.148

35.462

16.148

35.180

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde netto resultaat toe te
schrijven aan:
Aandeelhouders van BinckBank N.V.
Aandeelhouders minderheidsbelangen
Totaal ge r e al i s e e r de e n ni e t-ge r e al i s e e r de r e s ul tate n

16.148

* BinckBank heeft geen niet-gerealiseerde resultaten die al dan niet bij realisatie via de winst- en verliesrekening worden verwerkt
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282
35.462

Geconsolideerd kasstroomoverzicht
(bedragen in € 000's)

Toe l i c hting

2019

2018

KAS S TROOM U IT B E DRIJFS ACTIVITE ITE N
N e tto-r e s ul taat boe kj aar

16.148

35.462

6.715

5.118

5.824

(4.740)

Beleggingen tegen geamortiseerde kostprijs

2.275

3.280

Leningen en vorderingen

4.232

4.492

(170)

200

2.778

(472)

243

(8.480)

619

8

3.923

2.738

(1.745)

2.822

584.518

101.681

Leningen en vorderingen

91.658

(112.388)

Belasting, overige en overlopende activa

41.656

(77.150)

(182)

2.736

873.593

178.693

63.234

(21.196)

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen materiële vaste activa en immateriële activa
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Voorzieningen
Amortisatie agio / disagio / FX op:

(Verwachte) kredietverliezen
Mutaties in uitgestelde belastingen
Overige mutaties zonder kasstroom
Mutaties in operationele activa en passiva:
Kasmiddelen en Bankiers (activa)
Derivaten
Financiële activa en passiva tegen reële waarde via de winst- en
verliesrekening
Beleggingen tegen geamortiseerde kostprijs

Bankiers (passiva)
Toevertrouwde middelen
Belasting, overige en overlopende passiva
N e tto kas s tr oom ui t be dr i j f s ac ti v i te i te n

1.695.319

112.804

KAS S TROOM U IT IN VE S TE RIN G S ACTIVITE ITE N
Desinvestering geassocieerde deelnemingen en

-

dochteronderneming

7.889

Investeringen in immateriële activa

11

(32)

(581)

Investeringen in onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

12

(584)

(1.838)

N e tto kas s tr oom ui t inv e s te r i ngs ac ti v i te i te n

(616)

5.470
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht (vervolg)
(bedragen in € 000's)

Toe l i c hting

2019

2018

KAS S TROOM U IT FIN AN CIE RIN G S ACTIVITE ITE N
Lease verplichtingen (IFRS16)

(1.257)

-

Slotdividend voorgaand boekjaar

-

(15.356)

Interim-dividend huidig boekjaar

-

(8.680)

Dividenduitkeringen:

N e tto kas s tr oom ui t f i nanc i e r i ngs ac ti v i te i te n

(1.257)

N e tto kas s tr oom

(24.036)

1.693.446

94.238

Geldmiddelen en kasequivalenten begin boekjaar

1.231.957

1.137.641

Netto Kasstroom

1.693.446

94.238

(243)

78

Effect van valutakoersverschillen op gehouden geldmiddelen
G e l dm i dde l e n e n kas e qui v al e nte n e i nd boe k j aar

2.925.160

1.231.957

De geldmiddelen en kasequivalenten zoals gepresenteerd in het geconsolideerd kasstroomoverzicht zijn in de balans ondergebracht
onder de volgende rubrieken voor de hierna vermelde bedragen:
Kasmiddelen
Bankiers
Bankiers - niet kasequivalenten
Totaal kas - e n ni e t-kas e quiv al e nte n

5

2.662.555

1.096.838

261.542

134.675

1.063

444
2.925.160

1.231.957

In de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten zijn begrepen de kasstromen in:
Betaalde belastingen

(994)

(297)

Ontvangen rente

46.632

43.640

Betaalde rente

(12.432)

(8.812)

113.413

120.896

(17.229)

(16.486)

Ontvangen provisie
Betaalde provisie
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Geconsolideerd overzicht van mutaties in het eigen vermogen

(bedragen in € 000's)

G e pl aats t

Agi o

Inge k oc hte

Toe -

aande l e n

reserve

e i ge n

l i c hti ng

kapi taal

1 j anuar i 2019

6. 750

Netto-resultaat boekjaar

aande l e n
343.565

(4.081)

Totaal
e i ge n
v e r m oge n

57.150

-

403.384

-

16.148

-

16.148

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.148

-

16.148

21

-

-

226

(226)

-

-

21

(69)

3.855

(269)

-

-

Totaalresultaat

Ingetrokken aandelen

be l ange n

-

vermogen

medewerkers

w i ns te n

-

Niet-gerealiseerde resultaten via het

Aandelen verstrekt aan bestuur en

Inge houde n Mi nde r he i ds

31 de c e m be r 2019

6. 681

(3.517)
340.048

-

72.803

Toe -

G e pl aats t

Agi o

Inge k oc hte

l i c hti ng

aande l e n

reserve

e i ge n

kapi taal

(bedragen in € 000's)

1 j anuar i 2018

6. 750

Netto-resultaat boekjaar
Niet-gerealiseerde resultaten via het
vermogen
Totaalresultaat

-

419.532

Inge houde n Mi nde r he i ds
w i ns te n

be l ange n

aande l e n
343.565

(4.282)

Totaal
e i ge n
v e r m oge n

45.991

933

392.957

282

35.462

-

-

-

35.180

-

-

-

-

-

-

-

35.180

282

35.462

-

-

Uitkering slotdividend 2017

26

-

-

-

(15.356)

-

(15.356)

Uitkering interim-dividend 2018

26

-

-

-

(8.680)

-

(8.680)

Toegekende rechten op aandelen

21

-

-

-

216

-

216

21

-

-

201

(201)

Uitgifte aandelen aan bestuur en
medewerkers
Kapitaalmutatie in minderheidsbelangen
31 de c e m be r 2018

21

(1.215)

6. 750

343.565

(4.081)

57.150

-

(1.215)
403.384
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TOELICHTING OP DE
GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
1. Bedrijfsinformatie

BinckBank N.V., opgericht en gevestigd in Nederland, is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht. 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 geconsolideerde jaarrekening van BinckBank voor het boekjaar eindigend op 31 december 2019 is opgesteld door het
bestuur van BinckBank en goedgekeurd voor publicatie ingevolge het besluit van het bestuur en de raad van commissarissen
van 19 maart 2020.

Bestuur:
Dhr. V.J.J. Germyns (bestuursvoorzitter)
Dhr. E.J.M. Kooistra (CFRO)

Commissarissen:
Dhr. J.W.T. van der Steen (voorzitter)
Dhr. J. G. Princen (vice-voorzitter)
Dhr. S. Kyhl
Dhr. S. Blaafalk
Dhr. F. Reisbøl

2. Algemene grondslagen
PRESENTATIE JAARREKENING
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals
bekrachtigd door de Europese Unie, hierna te noemen IFRS-EU.
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld op basis van het continuïteitsbeginsel, luidt in euro’s en alle bedragen zijn
afgerond naar duizendtallen (€ 000’s), tenzij anders is vermeld. In tabellen opgenomen berekeningen zijn gebaseerd op niet
afgeronde bedragen en er kunnen zich derhalve afrondingsverschillen voordoen.
De presentatie van de geconsolideerde balans, geconsolideerde winst- en verliesrekening en overzicht van gerealiseerde en
niet-gerealiseerde resultaten, geconsolideerd kasstroomoverzicht, geconsolideerd overzicht van mutaties in het eigen
vermogen en toelichtingen, kan gewijzigd zijn om een beter inzicht te geven of om beter aan te sluiten bij de presentatie van
de huidige periode.
In deze jaarrekening heeft BinckBank geopteerd om het overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten in één
overzicht op te nemen. BinckBank heeft op dit moment geen balansposten die leiden tot overige gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten. De wijziging in presentatie heeft geen effect op de gepresenteerde cijfers in de jaarrekening.

GRONDSLAGEN VOOR CONSOLIDATIE
De geconsolideerde jaarrekening omvat de jaarrekening van BinckBank en haar dochterondernemingen op 31 december
2019 en resultaten gedurende het boekjaar. Dochterondernemingen zijn ondernemingen waar BinckBank een bepaalde mate
van controle heeft. BinckBank heeft controle over een deelneming alleen als zij:
•
•
•
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zeggenschap heeft over de deelneming (d.w.z. bestaande rechten die de mogelijkheid geven om direct de relevante
activiteiten van de deelneming te beïnvloeden);
blootstelling aan, of rechten op, variabele rendement door haar betrokkenheid bij de deelneming; en
de mogelijkheid heeft om de zeggenschap over de deelneming te gebruiken om het rendement te beïnvloeden.

Wanneer BinckBank geen meerderheid van de stemrechten of gelijkaardige rechten van een deelneming heeft, houdt zij
rekening met alle relevante feiten en omstandigheden te beoordelen of zij zeggenschap heeft over een deelneming, inclusief:
•
•
•

contractuele overeenkomsten met de andere stemgerechtigden van de deelneming;
rechten die voortvloeien uit andere contractuele regelingen; en;
potentiële stemrechten.

Consolidatie van een dochteronderneming begint wanneer BinckBank de zeggenschap verkrijgt over de
dochterondernemingen stopt wanneer zeggenschap over de dochteronderneming eindigt. BinckBank beoordeelt of zij
controle over een deelneming heeft, indien uit feiten en omstandigheden aanwijzingen zijn voor wijziging van een of meer van
de drie elementen van de zeggenschap. Activa, passiva, baten en lasten van een dochteronderneming die in de loop van het
jaar zijn verworven of afgestoten, worden opgenomen in de financiële overzichten vanaf de datum waarop BinckBank zeggen
schap verkrijgt tot de datum waarop BinckBank zeggenschap verliest.
Winst of verlies en elk component van niet-gerealiseerde resultaten (OCI) worden toegerekend aan de aandeelhouders van
BinckBank en de minderheidsbelangen, zelfs als dit resulteert in minderheidsbelangen met een negatief saldo. Wanneer nodig
worden aanpassingen gedaan op de jaarrekeningen van dochterondernemingen om hun grondslagen voor financiële
verslaggeving in overeenstemming met de grondslagen voor financiële verslaggeving van BinckBank te brengen.
In het verslagjaar hebben onderlinge transacties tussen BinckBank en haar dochterondernemingen plaatsgevonden die
volledig zijn geëlimineerd bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening. Niet-gerealiseerde winsten op transacties met
deelnemingen en geassocieerde deelnemingen worden geëlimineerd naar rato van het belang dat BinckBank in de
onderneming heeft. Niet-gerealiseerde verliezen worden tevens geëlimineerd, tenzij de transacties resulteren in een indicatie
van bijzondere waardevermindering op het overgedragen activum.

OMREKENING VREEMDE VALUTA
De geconsolideerde jaarrekening luidt in euro’s. Dit is tevens de functionele en rapporteringsvaluta van BinckBank. De posten
die in de jaarrekening van iedere entiteit worden opgenomen, worden gewaardeerd op basis van de functionele valuta van de
betreffende groepsentiteit. Transacties in vreemde valuta worden bij de eerste opname verantwoord tegen de koers van de
functionele valuta per de datum van de transactie.
De monetaire activa en passiva in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de per balansdatum geldende koersen. De
verschillen verband houdend met wijzigingen van wisselkoersen worden in de winst- en verliesrekening verwerkt. Nietmonetaire posten in vreemde valuta die worden gewaardeerd tegen reële waarde worden omgerekend tegen de valutakoers
op het moment dat de reële waarde wordt bepaald. Valuta-omrekeningsverschillen op niet-monetaire posten die worden
aangehouden tegen reële waarde worden evenzeer opgenomen in de winst- en verliesrekening. In de winst- en
verliesrekening zijn de resultaten uit financiële transacties en kosten omgerekend in euro’s tegen de op het moment van de
transactie geldende koers.

KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen kasstromen uit
operationele, investerings en financieringsactiviteiten. Bij de kasstroom uit operationele activiteiten wordt het netto
resultaat gecorrigeerd voor baten en lasten die niet hebben geresulteerd in ontvangsten en uitgaven in hetzelfde boekjaar, en
voor wijzigingen in voorzieningen en overlopende posten. Onder geldmiddelen zijn opgenomen de kasvoorraden alsmede vrij
beschikbare tegoeden bij de centrale banken en andere financiële instrumenten met een vervaldatum korter dan drie
maanden vanaf de datum van verwerving. Kasstromen luidend in vreemde valuta worden omgerekend naar de functionele
valuta door middel van de valutakoers op de dag dat de kasstroom plaatsvindt.

VERANDERINGEN IN GRONDSLAGEN
De grondslagen van waardering en resultaat zijn consistent met vorig jaar, met uitzondering van eventuele veranderingen
toegepast als gevolg van effecten van nieuwe, gewijzigde en verbeterde IFRS-standaarden zoals hieronder beschreven of als
gevolg van nieuwe activiteiten. 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.
BinckBank heeft vanaf dit boekjaar de nieuwe standaard IFRS 16 – Leases geïmplementeerd waarvan de invloed hierna is
beschreven. De andere standaarden en aanpassingen op standaarden die per 1 januari 2019 effectief zijn geworden hebben
geen invloed gehad op de balans of resultaat van BinckBank.
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IFRS 16 Leases
Deze nieuwe standaard beschrijft de behandeling van financiële en operationele leasecontracten.
Volgens de nieuwe standaard moet een actief dat kwalificeert als lease volgens de definitie van IFRS 16, voor beide typen lease
in de balans worden opgenomen. Ook moet een financiële verplichting worden opgenomen wanneer betalingen over
meerdere perioden worden gespreid. BinckBank heeft verschillende contracten voor de operationele activiteiten, zoals
huurpanden en leaseauto's die in aanmerking komen als leasing volgens IFRS 16.
Als gevolg hiervan zal vanaf 1 januari 2019 het balanstotaal stijgen met het bedrag van de leaseverplichtingen die voortvloeien
uit deze contracten. BinckBank heeft de volgende opties gekozen voor de transitie en de initiële toepassing van IFRS 16:
•
•

•

IFRS 16 zal retroactief worden toegepast, waarbij de vergelijkende cijfers niet zullen worden aangepast. De impact zal
worden opgenomen als een aanpassing in de openingsbalans van het eigen vermogen.
De contante waarde van de leaseverplichting wordt bepaald op basis van de marginale rentevoet op het moment van
de overgang, waarbij de waarde van de leaseactiva wordt vastgesteld aan de hand van de contante waarde van de
leaseverplichting. Dit heeft geen financiële gevolgen voor de openingsbalans van het eigen vermogen.
Leases met een looptijd van 12 maanden of minder en leaseovereenkomsten van activa met een lage waarde worden
niet opgenomen onder activa en passiva, maar worden opgenomen als leasekosten in de winst- en verliesrekening.

Als gevolg van de overgang naar IFRS 16 is het geconsolideerde balans van BinckBank per 1 januari 2019 met € 3,5 miljoen
toegenomen. Het effect van de overgang naar IFRS 16 op het eigen vermogen is nihil en de vergelijkende resultaten worden
niet aangepast vanwege de overgangsopties zoals hierboven weergegeven. Na toepassing van IFRS 16 zullen de leasekosten in
het algemeen in eerdere perioden worden gerapporteerd, aangezien de rentelasten op de leasecontracten in de loop van de
tijd zullen dalen. Bovendien zullen leasekosten worden gepresenteerd als rentelasten en afschrijvingen, en niet langer als
leasebedragen onder overige bedrijfskosten.
Bij de beoordeling van de waarde van de huurovereenkomsten is de verwachte looptijd van de huurovereenkomsten een
belangrijke veronderstelling. Nu BinckBank is overgenomen door Saxo Bank, kan dit invloed hebben op de verwachting van de
periode van lease en daarmee op het bedrag van het actief en de leaseverplichting die zal worden opgenomen.
Hieronder 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.
NIEUWE OF AANGEPASTE STANDAARDEN DIE EFFECTIEF WORDEN VOOR BOEKJAREN OP OF NA 1 JANUARI 2020
Conceptueel framework –
aanpassingen in referenties
naar conceptueel framework

Aanpassingen op IFRS 3
Business Combinaties

Aanpassingen op IAS 1 en IAS
8: Definitie van materieel

Interest Rate Benchmark
Reform – Aanpassingen op
IFRS 9, IAS 39 and IFRS 7

De IASB heeft een aangepast alomvattend conceptueel raamwerk gepubliceerd.
Het conceptuele raamwerk is de basis voor definities, opname en waardering,
presentatie en toelichtingen. De aanpassing betreft niet zozeer een nieuw
raamwerk maar bevat vooral invulling voor niet eerder beschreven onderwerpen of
aanvullingen en aanpassingen van duidelijke tekortkomingen in het bestaande
raamwerk. Deze aanpassingen en de invloed op de financiële positie en resultaten
van BinckBank zullen naar verwachting beperkt zijn.
De IASB heeft een wijziging in IFRS 3 gepubliceerd met betrekking tot de definitie
van een onderneming die gericht is op het oplossen van de onduidelijkheden die
zich voordoen bij de bepaling of een entiteit een onderneming of een groep activa
heeft verworven. Deze aanpassing van de standaard is momenteel niet relevant
voor BinckBank
De IASB heeft een wijziging aangebracht in IAS 1 en IAS 8 met betrekking tot de
definitie van het begrip materieel om de definitie hiervan te verduidelijken en de in
het conceptuele raamwerk gebruikte definitie en de standaarden zelf in
overeenstemming te brengen. Deze aanpassing zal BinckBank helpen bij het
opstellen van de jaarrekening met betrekking tot de materialiteit, maar zal naar
verwachting geen financiële invloed hebben

In september 2019 heeft de IASB wijzigingen aangebracht in IFRS 9, IAS 39 en
IFRS 7 Financiële instrumenten: Disclosures, waarmee fase één van zijn
werkzaamheden wordt afgesloten om de effecten van de hervorming van de
Interbank Offered Rates (IBOR) op de financiële verslaggeving te verwerken. De
wijzigingen voorzien in tijdelijke vrijstellingen waardoor hedge accounting kan
doorgaan tijdens de periode van onzekerheid voordat een bestaande
rentevoetbenchmark wordt vervangen door een alternatieve bijna risicovrije
rentevoet. Deze aanpassingen en de impact op de financiële positie en resultaten
van BinckBank zullen naar verwachting beperkt zijn.
NIEUWE OF AANGEPASTE STANDAARDEN DIE EFFECTIEF WORDEN VOOR BOEKJAREN OP OF NA 1 JANUARI 2021
IFRS 17 – Verzekeringscontracten
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Deze nieuwe standaard is van toepassing op organisaties die verzekeringscontracten
afsluiten en beschrijft de basis voor opname, waardering en presentatie van met
name verzekeringsverplichtingen. Aangezien BinckBank geen verzekeringscontracten
uitgeeft, zal deze standaard naar verwachting geen impact hebben op BinckBank

3. Belangrijke oordelen en schattingsonzekerheden
Bij het opstellen van de jaarrekening worden schattingen en veronderstellingen gemaakt, gebaseerd op subjectieve
aannames. Hierbij worden de situaties beoordeeld op basis van beschikbare financiële gegevens en informatie. Deze
schattingen kunnen van materiële invloed zijn op de omvang van de gerapporteerde activa en verplichtingen en de
voorwaardelijke activa en verplichtingen op de datum van de geconsolideerde jaarrekening en de gerapporteerde baten en
lasten over de verslagperiode. Hoewel deze schattingen naar beste weten van het management worden gemaakt, kunnen de
feitelijke uitkomsten afwijken van die schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden periodiek
beoordeeld. Herzieningen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien. De belangrijkste
veronderstellingen, beoordelingen en schattingen die een significant risico van een materiële aanpassing van de boekwaarde
van activa en verplichtingen in zich dragen van betreffen de onderstaande:

CONTINUITEIT
Het management van BinckBank beoordeelt het vermogen van de bank om in continuïteit te opereren en is tevreden dat de
bank voldoende middelen heeft om haar activiteiten in de nabije toekomst voort te zetten. Bovendien is het management niet
op de hoogte van materiële onzekerheden die twijfel kunnen doen rijzen over het vermogen van BinckBank om haar
bedrijfsactiviteiten voort te zetten.

REËLE WAARDE VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN
Waar de reële waarde van financiële activa en financiële passiva niet van prijsnoteringen in actieve markten kunnen worden
afgeleid, worden zij vastgesteld met waarderingstechnieken waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van
kasstroommodellen of andere waarderingsmodellen. Waar mogelijk wordt de input voor deze modellen bepaald uit
waarneembare markten, maar waar dit niet mogelijk is wordt een oordeel voor de bepaling van de reële waarden vereist.
Veranderingen in veronderstellingen over deze factoren kunnen de reële waarde van financiële instrumenten beïnvloeden.

CLASSIFICATIE FINANCIËLE INSTRUMENTEN
Ten behoeve van de classificatie van financiële activa voert BinckBank een businessmodel en kasstroom (SPPI) test uit. In de
businessmodel test beoordeelt BinckBank per groep van financiële instrumenten hoe deze worden beheerd, met welk doel de
instrumenten worden aangehouden en de risico’s van het aanhouden van financiële instrumenten. Deze beoordeling bevat
een mate van inschatting die periodiek wordt heroverwogen. Eventueel kan dit leiden tot wijzigingen in de classificatie van de
financiële instrumenten.

VERWACHTE KREDIETVERLIEZEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN TEGEN GEAMORTISEERDE KOSTPRIJS
De bepaling van de verwachte kredietverliezen voor financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs vereist
gebruik van modellen en aannames, zoals over kredietgedrag en toekomstige economische ontwikkelingen. Voor deze activa
wordt een voorziening uit hoofde van verwachte kredietverliezen getroffen indien de verwachting is dat BinckBank niet in staat
zal zijn om alle bedragen te incasseren die volgens de oorspronkelijke contractuele leningsvoorwaarden moeten worden
ontvangen. Hiertoe maakt BinckBank een inschatting van realiseerbare waarde, zijnde de waarde van de toekomstige
kasstromen en kosten om de te ontvangen bedragen te incasseren. Omdat BinckBank voor sommige groepen van financiële
instrumenten, zoals de hypotheekvorderingen, beperkte historische informatie beschikbaar heeft, worden voor deze
instrumenten de parameters van het kredietverliesmodel bepaald op basis van beschikbare openbare informatie, die
representatief wordt geacht voor de door BinckBank aangehouden portefeuilles.

BIJZONDERE WAARDEVERMINDERING VAN GOODWILL
BinckBank bepaalt ten minste eenmaal per jaar of goodwill aan een bijzondere waardevermindering onderhevig is geweest. Dit
vraagt om een schatting van de bedrijfswaarde van de kasstroom genererende eenheden waaraan de goodwill wordt
toegerekend. Voor de schatting van de bedrijfswaarde maakt BinckBank gebruik van een bekende reële waarde (minus
verkoopkosten) danwel een schatting van de verwachte toekomstige kasstromen van de kasstroom genererende eenheid en
bepaalt tevens een geschikte disconteringsvoet (voor belasting), ter berekening van de contante waarde van die kasstromen.

ECONOMISCHE LEVENSDUUR VAN IMMATERIËLE ACTIVA EN MATERIËLE VASTE ACTIVA
BinckBank gebruikt standaard afschrijvingsperioden voor diverse groepen activa. BinckBank beoordeelt periodiek op
individuele basis of de standaard afschrijvingsperiode nog aansluit met de economische levensduur van het actief. Tijdens het
verbruik van het actief kunnen er situaties voordoen, waardoor deze standaard afschrijvingsperiode af gaat wijken van de
werkelijk economische levensduur. Op het moment dat deze afwijking geconstateerd is wordt de resterende boekwaarde van
het actief lineair afgeschreven over de herziene resterende economische levensduur.
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LATENTE BELASTINGVORDERINGEN EN LATENTE BELASTINGSCHULDEN
Latente belastingvorderingen en schulden worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat toekomstige belastbare
winsten zullen worden gegenereerd die kunnen worden gebruikt voor verliescompensatie met in het verleden geleden
belastbare verliezen.

VOORZIENINGEN EN NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
De bepaling van voorzieningen en niet uit de balans blijkende verplichtingen is gebaseerd op beschikbare informatie en
inschattingen van het management. De werkelijke uitkomst van de zaken kan afwijken van de geschatte uitkomsten.

4. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
4.1.

ALGEMEEN

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld op basis van het historische kostprijsstelsel met uitzondering van de derivaten
en financiële activa en passiva tegen reële waarde via de winst en verliesrekening, die op basis van reële waarde worden
verantwoord.
Baten en lasten worden, met inachtneming van hiervoor vermelde grondslagen voor waardering, toegerekend aan de periode
waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord voor zover het waarschijnlijk is dat de economische
voordelen ten goede zullen komen aan BinckBank en de opbrengsten betrouwbaar kunnen worden bepaald.

4.2.

FINANCIËLE ACTIVA EN PASSIVA

De volgens standaardmarktconventies afgewikkelde transacties in financiële activa en passiva worden administratief verwerkt
op de transactiedatum. Overige financiële activa en passiva worden verantwoord in de balans op het moment dat deze zijn
verkregen.

CLASSIFICATIE EN WAARDERING VAN FINANCIËLE ACTIVA EN PASSIVA
Financiële activa en passiva worden geclassificeerd in categorieën op basis van de aard en doel van de activa of passiva.
De bepaling van de classificatie van financiële activa onder IFRS 9 is fundamenteel afhankelijk van twee criteria: de contractuele
kasstroom van het instrument en het bedrijfsmodel van de entiteit voor het beheer van haar financiële instrumenten.
Bij eerste opname worden alle financiële activa en passiva gewaardeerd tegen reële waarde. Bij de classificatie tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening worden de direct gerelateerde transactiekosten direct ten laste van de winst en verliesrekening gebracht. Voor de overige classificaties worden de direct gerelateerde
transactiekosten in de transactieprijs opgenomen.

Classificatie en waardering van financiële activa
Alle financiële activa worden onderverdeeld in twee classificaties: deze worden of gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs
of zij worden gewaardeerd tegen reële waarde.
Wanneer activa worden gewaardeerd tegen reële waarde, worden winsten en verliezen ofwel volledig in de winst- en
verliesrekening opgenomen (reële waarde via de winst- en verliesrekening, FVTPL) of opgenomen in niet-gerealiseerde
resultaten (reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten, FVOCI).
De classificatie van een financieel actief vindt plaats op het moment dat het voor het eerst wordt erkend, namelijk wanneer de
entiteit partij wordt bij de contractuele bepalingen van het instrument. Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, moet de
classificatie van een actief mogelijk later worden gereclassificeerd.

Schuldinstrumenten
Schuldinstrumenten die aan de volgende twee voorwaarden voldoen, moeten worden gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs (na aftrek van eventuele waardeverminderingen), tenzij wordt geopteerd voor waardering tegen reële waarde via de
winst- en verliesrekening (FVTPL):
•
•

als de contractuele kasstromen uitsluitend betalingen van hoofdsom en rente zijn (SPPI test); en
het bedrijfsmodel is uitsluitend ingericht om contractuele kasstromen te incasseren (businessmodel-test).

Als bij eerste opname de transactieprijs afwijkt van de reële waarde dan wordt het verschil ten gunste of ten laste van het
resultaat gebracht. Voor instrumenten met een genoteerde prijs wordt de afwijking direct bij eerste opname in het resultaat
opgenomen. Voor alle andere instrumenten wordt de afwijking in het resultaat pas opgenomen bij verandering van factoren,
inclusief de tijdsfactor, die in een reguliere transactie de prijs zouden bepalen.
Schuldinstrumenten die aan de volgende twee voorwaarden voldoen, moeten worden gewaardeerd tegen reële waarde via
niet-gerealiseerde resultaten (FVOCI), tenzij wordt geopteerd voor waardering tegen reële waarde via de winst- en
verliesrekening (FVTPL):
•
•

als de contractuele kasstromen betalingen van hoofdsom en rente zijn (SPP test); en
het financieel actief wordt gehouden binnen een bedrijfsmodel waarvan het doel wordt bereikt door zowel
contractuele kasstromen te verzamelen als financiële activa te verkopen.
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Reële waarde optie voor financiële activa
Zelfs als een instrument voldoet aan de twee vereisten om te worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs of FVOCI,
bevat IFRS 9 een optie om, bij de eerste opname, een financieel actief aan te wijzen als gewaardeerd tegen reële waarde via
het resultaat (FVTPL), indien dit een inconsistentie in waardering elimineert of aanzienlijk vermindert (soms aangeduid als een
‘accounting mismatch’) die anders zou ontstaan door het waarderen van activa of verplichtingen of het verantwoorden van de
winsten en verliezen op basis van verschillende grondslagen.

Aandeleninstrumenten
Alle beleggingen in aandelen in het toepassingsgebied van IFRS 9 moeten worden gewaardeerd tegen reële waarde waarbij
waardeveranderingen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening, behalve voor die aandelenbeleggingen waarvoor
de entiteit ervoor heeft gekozen voor waardering tegen reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten (FVOCI).

Optie voor reële waarde via niet‐gerealiseerde resultaten (FVOCI)
Als een aandelenbelegging niet wordt aangehouden om te worden verhandeld, kan een entiteit bij de eerste opname een
onherroepelijke keuze maken om deze tegen FVOCI te waarderen met alleen dividendinkomsten die in de winst- en
verliesrekening worden opgenomen.

Classificatie en waardering van financiële passiva
Financiële passiva aangehouden voor handelsdoeleinden worden gewaardeerd tegen reële waarde via het resultaat (FVTPL) en
alle andere financiële passiva worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs tenzij de reële waarde-optie wordt
toegepast.

Reële waarde optie voor financiële passiva
Financiële passiva mogen worden gewaardeerd tegen reële waarde als:
•

•

dit een inconsistentie in waardering of opname (soms een ‘accounting mismatch’ genoemd) elimineert of aanzienlijk
vermindert, die anders zou voortvloeien uit het waarderen van activa of verplichtingen of het verantwoorden van de
winsten en verliezen op verschillende grondslagen; of
het passief onderdeel is van een groep van financiële passiva of financiële activa en financiële passiva die worden
beheerd en waarvan de prestaties worden geëvalueerd op basis van reële waarde, in overeenstemming met een
gedocumenteerd risicobeheer of beleggingsstrategie, en informatie over de groep wordt intern op basis daarvan
verstrekt aan management.

Een financieel passief dat niet aan een van deze criteria voldoet, kan nog steeds worden aangemerkt als gewaardeerd tegen
FVTPL wanneer deze een of meer ingesloten derivaten bevat die de kasstromen van de verplichting voldoende wijzigen en niet
duidelijk nauw met elkaar verbonden zijn.
IFRS 9 vereist dat winsten en verliezen op financiële verplichtingen die zijn aangewezen als tegen FVTPL worden opgesplitst in
het bedrag van de verandering in reële waarde dat is toe te schrijven aan wijzigingen in het kredietrisico van de
verplichting, gepresenteerd in niet-gerealiseerde resultaten, en het resterende bedrag gepresenteerd in de winst- en
verliesrekening. De nieuwe leidraad laat de opname van het volledige bedrag van de verandering in de reële waarde in de
winst- en verliesrekening alleen toe als de presentatie van wijzigingen in het kredietrisico van de verplichting in nietgerealiseerde resultaten een accounting mismatch in de winst- en verliesrekening zou creëren of vergroten. Die vaststelling
gebeurt bij de eerste opname en wordt niet opnieuw beoordeeld.
Bedragen gepresenteerd in niet-gerealiseerde resultaten worden niet later overgedragen naar winst of verlies, de entiteit mag
de cumulatieve winst of het cumulatieve verlies alleen overdragen binnen het eigen vermogen.

VERWACHTE KREDIET VERLIEZEN OP FINANCIËLE ACTIVA TEGEN GEAMORTISEERDE KOSTPRIJS
Voor financiële activa opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs of tegen reële waarde via nietgerealiseerde resultaten
(FVOCI), zoals banksaldi, obligaties en leningen en vorderingen maar ook financiële garanties en onherroepelijke faciliteiten,
dient een voorziening te worden opgenomen voor verwachte kredietverliezen. Deze voorziening wordt bepaald op basis van
een ‘verwacht kredietverliesmodel’ dat afhankelijk is van de mate van verandering van de kredietwaardigheid van de
tegenpartij ten opzichte van het moment van opname van het actief.
BinckBank beoordeelt alle financiële activa die zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op elke balansdatum of er als
gevolg van wijzigingen in kredietrisico aanwijzingen zijn voor aanpassingen in de verwachte kredietverliezen op dit financieel
actief of een groep van financiële activa. Een voorziening voor verwachte kredietverliezen wordt uitsluitend opgenomen als er
sprake is van een nadelig effect op de toekomstige kasstromen. Een terugname van een verwacht kredietverlies wordt
opgenomen ten gunste van de winst- en verliesrekening. Bedragen die na afboeking alsnog worden geïnd, worden ten gunste
van de winst- en verliesrekening gebracht onder verwachte kredietverliezen.
De belangrijkste karakteristieken voor de modellen ter bepaling van het verwachte kredietverlies voor de beleggingen tegen
geamortiseerde kostprijs, de leningen en vorderingen, kasmiddelen en bankiers zijn nader toegelicht in sectie 35.5 inzake
kredietrisico.
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Het verwachte kredietverliesmodel onder IFRS 9 is gebaseerd op verschillende stadia van kredietkwaliteit:
•

•

•

Stadium 1: Financiële instrumenten zonder een significante stijging van het kredietrisico (ten opzichte van moment van
eerste opname). Voor deze financiële instrumenten wordt een voorziening voor verwachte kredietverliezen opgenomen
gebaseerd op het risico van een verslechtering van kredietwaardigheid in de komende 12 maanden. De rentebaten
worden verantwoord op basis van de effectieve rente op de bruto boekwaarde.
Stadium 2: Financiële instrumenten met een significante stijging van het kredietrisico (ten opzichte van moment van
eerste opname). Voor deze financiële instrumenten wordt een voorziening voor verwachte kredietverlies opgenomen
gebaseerd op het risico van een verslechtering van kredietwaardigheid over de gehele resterende looptijd van het
financiële instrument. De rentebaten worden verantwoord op basis van de effectieve rente op de bruto boekwaarde.
Stadium 3: Financiële instrumenten met een aanwijsbare verliesgebeurtenis. Voor deze financiële instrumenten wordt
een voorziening voor verwachte kredietverlies opgenomen gebaseerd op het risico van een verslechtering van
kredietwaardigheid over de gehele looptijd van het financiële instrument. De rentebaten worden verantwoord op basis
van de effectieve rente op de herziene boekwaarde onder aftrek van de voorziening.

Definitie van significante verslechtering van de kredietwaardigheid
Bij de bepaling van de verschillende stadia wordt gebruik gemaakt van de term verslechtering van de kredietwaardigheid.
BinckBank hanteert de volgende kernmerken voor een identificatie van significante verslechtering van kredietwaardigheid:
•
•
•

De lener heeft een achterstand van meer dan 2 incassomomenten, wat overeenkomt met meer dan 30 dagen (stadium
2) dan wel 90 dagen (stadium 3);
De macro-economische factoren vertonen een significant risico op verslechtering van kredietwaardigheid;
De externe ratings van partijen vertonen een relatieve verslechtering van kredietwaardigheid buiten de vastgestelde
bandbreedtes.

Deze definitie is per verschillend financieel actief gespecificeerd op de karakteristieken van de activa. Voor de beoordeling van
de kwalitatieve beoordeling van de kredietwaardigheid van partijen wordt aangesloten bij de risicobeoordeling zoals die
binnen het risicomanagement framework wordt gehanteerd.
BinckBank beoordeelt voor alle financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs of de kredietwaardigheid
significant is gedaald. In geval een actief een significante verslechtering van de kredietwaardigheid ondervindt, dan wordt het
verwachte kredietverlies bepaald op basis van de kans op achterstalligheid over de gehele looptijd van het actief in plaats van
de kans over een periode van 12 maanden.
De bepaling van een significante verslechtering in kredietwaardigheid vindt plaats door vergelijking van de kredietwaardigheid
per rapportagedatum ten opzichte van de bepaalde kredietwaardigheid bij eerste opname van het actief. In deze beoordeling
wordt objectieve, beschikbare en waar mogelijk toekomstgerichte informatie gehanteerd.

Definitie van in gebreke zijn
Binnen de bepaling van het kredietverlies is de definitie van in gebreke zijn van groot belang. BinckBank hanteert de volgende
kernmerken voor een identificatie van in gebreke zijn:
•
•

De lener heeft een achterstand van meer dan 90 dagen;
De lener zal naar verwachting niet in staat zijn om haar verplichtingen na te komen

Deze definitie is per verschillend financieel actief gespecificeerd op de karakteristieken van de activa. Bij de beoordeling of de
lener naar verwachting in staat zal zijn om haar verplichtingen na te komen hanteert BinckBank zowel kwantitatieve als
kwalitatieve indicatoren.

MODIFICATIE VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN
Van modificatie van financiële instrumenten is sprake indien de contractvoorwaarden in de tussenliggende tijd van initiële
opname en einde van de looptijd worden aangepast (forbearance). Forbearance is de situatie dat de bank op basis van
verslechterde omstandigheden bij de debiteur concessies heeft gedaan met betrekking tot de voorwaarden en condities van
de kredietovereenkomst, met als doel om de klant in staat te stellen aan de vernieuwde verplichtingen te voldoen.
Aanpassingen op bestaande contracten beïnvloeden mogelijk de toekomstige kasstromen en hebben daarom invloed op de
bepaling van het verwachte kredietverlies.
In geval van aanpassingen beoordeelt BinckBank in hoeverre de aanpassingen significant zijn en de voorwaarden van het
financiële actief dermate afwijken van het oorspronkelijke instrument. Indien de aanpassingen significant zijn zal BinckBank het
oorspronkelijke contract niet meer op de balans opnemen en het instrument met de nieuwe voorwaarden opnieuw worden
opgenomen. Het verschil in waardering tussen de boekwaarde inclusief verwachte kredietverlies en de reële aarde van het
nieuw opgenomen instrument wordt in de winst- en verliesrekening opgenomen onder kredietverliezen op financiële activa.
In geval de aanpassingen in het contract niet tot het niet meer opnemen op de balans leiden, beoordeelt BinckBank de
kredietwaardigheid op basis van de nieuwe voorwaarden en past zo nodig het verwachte kredietverlies op de nieuwe situatie
aan waarbij de oorspronkelijke effectieve rente gehanteerd blijft worden.
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AFBOEKINGEN EN TERUGNAMES
Financiële activa tegen geamortiseerde kostprijs waarvan in redelijkheid wordt verwacht dat er geen kans op volledige of
gedeeltelijke terugbetaling is, worden afgeboekt. Afboeken is in beginsel gelijk aan het niet meer opnemen van de vordering
op de balans. Eventuele ontvangen kasstromen op afgeboekte financiële activa worden direct in de winst en verliesrekening
opgenomen als terugnames.

NIET L ANGER IN DE BALANS OPNEMEN VAN FINANCIËLE ACTIVA EN PASSIVA
Een financieel actief (of, indien van toepassing, een deel van een financieel actief of een deel van de groep van soortgelijke
financiële activa) wordt niet langer in de balans opgenomen indien:
•
•
•

BinckBank geen recht meer heeft op de kasstromen uit dit actief; of
BinckBank het recht heeft behouden om de kasstromen uit dit actief te ontvangen, maar een verplichting is aangegaan
om deze volledig zonder belangrijke vertraging te betalen aan een derde ingevolge een bijzondere afspraak; en
BinckBank haar rechten om de kasstromen uit dit actief heeft overgedragen en ofwel (a) grotendeels alle risico’s en
voordelen van dit actief heeft overgedragen, ofwel (b) niet grotendeels alle risico’s en voordelen van dit actief heeft
overgedaan danwel behouden, maar de zeggenschap over dit actief wel heeft overgedragen.

Indien BinckBank haar rechten om de kasstromen uit een actief te ontvangen heeft overgedragen, maar niet grotendeels alle
risico’s en voordelen van dit actief heeft overgedragen of behouden, noch de zeggenschap heeft overgedragen, wordt dit
actief opgenomen voor zover BinckBank nog een voortgezette betrokkenheid heeft bij dit actief. Een financieel passief wordt
niet langer op de balans opgenomen, zodra aan de prestatie ingevolge de verplichting is voldaan of de verplichting is
opgeheven of verlopen.

SALDERING VAN FINANCIËLE ACTIVA EN PASSIVA
In de balans worden financiële activa en financiële passiva in het algemeen bruto gepresenteerd. Financiële activa en passiva
worden gesaldeerd en het nettobedrag wordt vermeld in de balans op het moment dat sprake is van een juridisch
afdwingbaar recht om te salderen en de intentie bestaat om de instrumenten op netto basis af te wikkelen of om het actief te
realiseren op hetzelfde moment dat de verplichting wordt afgewikkeld. Om aan het criterium voor saldering te voldoen, moet
een entiteit doorlopend een juridisch afdwingbaar recht tot saldering hebben.
Dit betekent dat het recht tot saldering:
•
•

in geen geval afhankelijk mag zijn van een toekomstige gebeurtenis; en
onder alle volgende omstandigheden in rechte afdwingbaar moet zijn:
• in het kader van de normale bedrijfsuitoefening;
• in geval van wanbetaling; en
• in geval van insolventie of faillissement van de entiteit en van alle tegenpartijen.

HEDGE ACCOUNTING
BinckBank heeft vanuit haar risicobeleid besloten om het renterisico op de balans te mitigeren door rentederivaten.
BinckBank opteert voor het toepassen van IAS 39 bij hedge accounting zoals in overeenstemming met IFRS 9 Financiële
instrumenten. In de hedge relatie zijn de rentederivaten aangemerkt als hedging instrumenten en een aangewezen deel van
de kasstromen van de hypotheekrechten als hedged instrument. BinckBank bepaalt en documenteert aan het begin van de
hedge de relatie tussen het gehedgde instrumenten en het hedging instrument. Daarnaast beoordeelt BinckBank bij aanvang
en op doorgaande basis of de hedge relatie effectief is.
De mutatie in de reële waarde van de hedging instrumenten en van het gehedgde instrument wordt in dezelfde lijn
verantwoord in de winst en verliesrekening. Bij een effectieve hedge relatie resulteert hedge accounting in een salderend
herwaarderingsresultaat op de beide instrumenten. Per saldo blijft het ineffectieve deel van de hedge relatie achter als
resultaat financiële instrumenten in de winst en verliesrekening. De op de balans genomen reële waarde aanpassing op het
hedge instrument wordt vervolgens over de gewogen gemiddelde looptijd van de hedging instrumenten geamortiseerd.

VERBRUIKLEENTRANSACTIES
Verbruikleentransacties worden aangegaan op basis van onderpand van effecten of contanten. De hieruit voortvloeiende
effectenvorderingen en verplichtingen resulteren niet in balansmutaties. Effecten ontvangen als onderpand worden niet in de
balans opgenomen en effecten gegeven als onderpand worden niet verwijderd van de balans. Indien het ontvangen
onderpand in de vorm van geld wordt gesteld, worden deze bedragen opgenomen in de balans waarbij de verplichting om het
onderpand terug te storten of het recht om onderpand terug te ontvangen onder de overige schulden respectievelijk overige
vorderingen wordt verantwoord. Rente ontvangen of betaald op onderpand in geld wordt opgenomen als rentebaten en
rentelasten op basis van de effectieve rente.
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4.3.

ACQUISITIES EN GOODWILL

Alle acquisities worden verwerkt door de overnamemethode toe te passen. De identificeerbare activa en passiva van de
overgenomen onderneming of activiteiten worden bij overname op reële waarde gewaardeerd. Transactiekosten die verband
houden met een acquisitie worden rechtstreeks verwerkt in de winst- en verliesrekening.
Voor de waardebepaling wordt gebruik gemaakt van kasstroommodellen en/of royaltymodellen. BinckBank doet aannames en
projecties voor de opbrengst- en resultaatontwikkeling om de kasstromen te bepalen alsmede de te hanteren
disconteringsvoet. Bij het gebruik van de royaltymethode wordt tevens een inschatting gemaakt van het geschikte
royaltypercentage. BinckBank maakt een inschatting van de mogelijke afspraken rondom earn-out regelingen op basis van
verwachte toekomstige resultaten van de overgenomen onderneming of activiteiten. Deze earn-out regelingen maken deel uit
van de kostprijs van de overgenomen onderneming of activiteiten. Jaarlijks wordt beoordeeld of de earn-out verplichting
aanpassing behoeft, naar aanleiding van eventuele wijzigingen in de resultaatontwikkeling. Aanpassingen in de earn-out
berekeningen na voltooiing van de acquisitie worden rechtstreeks verwerkt in de winst- en verliesrekening.
Goodwill die is ontstaan bij een overname wordt bij eerste opname gewaardeerd tegen het positieve verschil tussen de
verkrijgingsprijs en het aandeel van BinckBank in de reële waarde van het saldo van identificeerbare activa, verplichtingen en
voorwaardelijke verplichtingen van de overgenomen onderneming of activiteiten. Vervolgens wordt de goodwill gewaardeerd
tegen kostprijs, na aftrek van eventuele cumulatieve verliezen wegens bijzondere waardevermindering. Goodwill wordt
verantwoord onder de immateriële activa. Bij een negatief verschil tussen verkrijgingsprijs en de reële waarde wordt deze
direct in de winst- en verliesrekening verantwoord. Correcties op de reële waarde van overgenomen activa en passiva op de
overnamedatum die worden geconstateerd voor het einde van het eerste jaar na de overname leiden tot een aanpassing van
de goodwill. Correcties die op een later moment worden geconstateerd worden in de winst- en verliesrekening verwerkt als
een bate of last.
Goodwill wordt jaarlijks getoetst op bijzondere waardevermindering of vaker indien gebeurtenissen of veranderingen in de
omstandigheden erop wijzen dat de boekwaarde mogelijk een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Voor deze
toetsing op bijzondere waardevermindering wordt de goodwill die is voortgekomen uit een bedrijfsovername vanaf de
overnamedatum toegerekend aan de kasstroom genererende eenheden van BinckBank of aan groepen hiervan, die naar
verwachting zullen profiteren van de synergie van de bedrijfsovername. Een bijzondere waardevermindering wordt vastgesteld
door middel van een beoordeling van de realiseerbare waarde van de kasstroom genererende eenheid waarop de goodwill
betrekking heeft. De realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Indien deze lager ligt
dan de boekwaarde, wordt een bijzondere waardevermindering opgenomen. Bijzondere waardeverminderingen van goodwill
worden niet teruggedraaid.
Een belang van derden in de overgenomen onderneming wordt naar keuze gewaardeerd tegen de reële waarde op
acquisitiedatum of tegen het proportioneel aandeel in de identificeerbare activa en verplichtingen van de overgenomen
onderneming of activiteiten.
Winsten en verliezen bij de verkoop van een onderneming of activiteit worden bepaald op het verschil tussen de
verkoopopbrengst en de boekwaarde van de desbetreffende onderneming of activiteit, inclusief goodwill en de valutaomrekeningsreserve.

4.4.

IMMATERIËLE ACTIVA

Immateriële activa die afzonderlijk zijn verworven, worden bij de eerste opname gewaardeerd tegen kostprijs. De kostprijs van
de immateriële activa die zijn verworven bij een bedrijfsovername wordt gevormd door de reële waarde per de
overnamedatum. Na de waardering bij de eerste opname worden immateriële activa gewaardeerd tegen kostprijs na aftrek
van cumulatieve afschrijving en eventuele cumulatieve verliezen vanwege bijzondere waardevermindering.
Voor de immateriële activa wordt bepaald of deze een bepaalbare of onbepaalbare gebruiksduur hebben. Immateriële activa
met bepaalbare gebruiksduur worden afgeschreven over de gebruiksduur en getoetst op bijzondere waardevermindering
indien er aanwijzingen zijn dat het immaterieel actief mogelijk een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Jaarlijks
wordt de gebruiksduur voor de immateriële activa beoordeeld en aangepast indien deze is veranderd. De afschrijvingslast op
immateriële activa met een bepaalbare gebruiksduur wordt opgenomen in de winst- en verliesrekening onder de post
afschrijvingen.
Immateriële activa met onbepaalbare gebruiksduur worden jaarlijks getoetst op bijzondere waardeverminderingen, ofwel op
individuele basis ofwel op het niveau van de kasstroomgenererende eenheid. Op deze immateriële activa wordt niet
afgeschreven. De gebruiksduur van een immaterieel actief met een onbepaalbare gebruiksduur wordt jaarlijks getoetst,
waarbij wordt beoordeeld of de onbepaalbare gebruiksduur nog gefundeerd is.
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4.5.

ONROERENDE ZAKEN EN BEDRIJFSMIDDELEN

Onroerende zaken voor eigen gebruik worden gewaardeerd op historische kostprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen
en bijzondere waardeverminderingen. Alle overige op de balans als bedrijfsmiddelen verantwoorde activa worden
gewaardeerd op historische kostprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en eventuele bijzondere
waardeverminderingen. De onroerende zaken en bedrijfsmiddelen worden lineair afgeschreven op basis van de gebruiksduur,
waarbij rekening wordt gehouden met de restwaarde.
De verwachte gebruiksduur bedraagt:
Vastgoed (eigen gebruik)

50 jaar

Computer hardware

5 jaar

Inrichting en inventaris

5-10 jaar

Overige vaste activa

5 jaar

Indien een actief uit verschillende ‘componenten’ bestaat met verschillende gebruiksduur en/of een verschillende restwaarde,
wordt het actief opgesplitst in deze componenten, die dan afzonderlijk worden afgeschreven. Gebruiksduur en restwaarde
worden jaarlijks beoordeeld. Indien blijkt dat de geschatte waarden afwijken van eerdere schattingen dan worden deze
aangepast. Indien de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte realiseerbare waarde, vindt een bijzondere
waardevermindering plaats ten laste van de winst- en verliesrekening. Resultaten op de verkoop van onroerende zaken en
bedrijfsmiddelen, zijnde het verschil tussen de verkoopopbrengst en boekwaarde, worden in de winst- en verliesrekening
verwerkt in de periode waarin de verkoop heeft plaatsgevonden. Reparatie- en onderhoudskosten worden ten laste van de
winst en verliesrekening gebracht in de periode waarop deze kosten betrekking hebben. De kosten van significante renovaties
worden geactiveerd wanneer het waarschijnlijk is dat er additionele toekomstige voordelen zullen worden behaald uit het
bestaande actief.
Significante renovaties worden afgeschreven op basis van de resterende gebruiksduur van het desbetreffende actief.
Vooruitbetalingen uit hoofde van erfpacht worden opgenomen in de investeringswaarde in onroerende zaken. Amortisatie
van de erfpacht vindt lineair plaats over de resterende looptijd.

4.6.

BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN VAN NIET‐FINANCIELE ACTIVA

De boekwaarde van de niet-financiële activa van BinckBank wordt op iedere balansdatum opnieuw getoetst om na te gaan of
er enige aanwijzing voor een bijzondere waardevermindering aanwezig is. Indien er een dergelijke aanwijzing bestaat, dan
wordt het realiseerbare bedrag van het actief geraamd. De realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de
bedrijfswaarde. Er wordt een waardevermindering opgenomen wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan het
realiseerbare bedrag.

4.7.
BELASTINGEN
VENNOOTSCHAPSBELASTING
De vennootschapsbelasting betreft acuut verschuldigde en verrekenbare belastingen voor lopende en voorgaande jaren die
worden gewaardeerd op het bedrag dat naar verwachting zal worden teruggevorderd van of betaald aan de belastingdienst.
Het belastingbedrag wordt berekend op basis van de bij wet vastgestelde belastingtarieven en geldende belastingwetgeving.

UITGESTELDE BELASTINGEN
Uitgestelde belastingverplichtingen worden opgenomen op basis van de tijdelijke verschillen per balansdatum tussen de
fiscale boekwaarde van activa en passiva en hun in deze jaarrekening opgenomen boekwaarde.
Uitgestelde belastingverplichtingen worden verantwoord voor alle belastbare tijdelijke verschillen, behalve:
•

•

indien de uitgestelde belastingverplichting voortkomt uit de eerste opname van goodwill of de eerste opname van een
actief of verplichting in een transactie die geen bedrijfsovername is en geen invloed heeft op de winst voor belasting of
het fiscale resultaat;
voor wat betreft belastbare tijdelijke verschillen die verband houden met investeringen in dochterondernemingen en
deelnemingen, indien het tijdstip van afwikkeling geheel zelfstandig kan worden bepaald, en het waarschijnlijk is dat het
tijdelijke verschil niet in de nabije toekomst zal worden afgewikkeld.

Uitgestelde belastingvorderingen worden opgenomen voor alle verrekenbare tijdelijke verschillen, onbenutte fiscale faciliteiten
en niet verrekende fiscale verliezen, voor zover het waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee deze
kunnen worden verrekend. De boekwaarde van de uitgestelde belastingvorderingen wordt per rapportagedatum beoordeeld
en verlaagd voor zover het niet waarschijnlijk is dat voldoende fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee deze geheel of
gedeeltelijk kunnen worden verrekend.
Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen worden gewaardeerd tegen de belastingtarieven die naar verwachting van
toepassing zullen zijn op de periode waarin de vordering wordt gerealiseerd of de verplichting wordt afgewikkeld, op basis van
de bij wet vastgestelde belastingtarieven en geldende belastingwetgeving. De belasting over posten die direct in het eigen
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vermogen zijn verwerkt, worden direct in het eigen vermogen verwerkt in plaats van in de winst- en verliesrekening.
Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien er een in rechte afdwingbaar recht bestaat om
belastingvorderingen te salderen met belastingverplichtingen en de uitgestelde belastingen verband houden met dezelfde
belastbare entiteit en dezelfde belastingautoriteit.

4.8.

VOORZIENINGEN

Een voorziening wordt opgenomen indien:
•
•
•

BinckBank een huidige (contractuele of feitelijke) verplichting heeft als gevolg van een gebeurtenis in het verleden;
het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen, vereist zal zijn om de
verplichting af te wikkelen; en
een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van het bedrag van de verplichting.

Indien wordt verwacht dat een (deel van de) voorziening wordt vergoed wordt de vergoeding alleen opgenomen indien de
vergoeding vrijwel zeker is. De last die met een voorziening samenhangt, wordt opgenomen in de winst- en verliesrekening na
aftrek van een eventuele vergoeding. Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, worden de voorzieningen
contant gemaakt tegen een disconteringsvoet voor belasting die, indien noodzakelijk, met de specifieke risico’s van de
verplichting rekening houdt. Indien gedisconteerd wordt, wordt de toename in de voorziening wegens het verstrijken van de
tijd verantwoord als financieringskosten.

4.9.

PENSIOENEN

BinckBank kent een pensioenregeling voor haar bestuur en medewerkers die is gebaseerd op een zogenaamd ‘beschikbaar
premiestelsel’. Bij het beschikbaar premiestelsel wordt een percentage van het vaste salaris van de medewerker als premie
gestort bij een pensioenverzekeraar. De hoogte van het percentage is leeftijdsafhankelijk. De pensioenpremies worden
verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben.

4.10.

INGEKOCHTE EIGEN AANDELEN

Eigenvermogensinstrumenten die worden verworven (inkoop eigen aandelen) worden op het eigen vermogen gemuteerd
tegen aankoopprijs inclusief gemaakte transactiekosten. Bij de aankoop, verkoop, uitgifte of intrekking van eigenvermogensinstrumenten van BinckBank wordt geen winst of verlies in het resultaat verantwoord.

4.11.

NIET UIT DE GECONSOLIDEERDE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

BinckBank heeft verplichtingen die een potentieel kredietrisico bevatten, maar niet voldoen aan de opname criteria en
daardoor niet op de balans zijn opgenomen.

VOORWAARDELIJKE VERPLICHTINGEN
Voorwaardelijke verplichtingen zijn verplichtingen die niet worden opgenomen in de balans, omdat het bestaan afhankelijk is
van het zich in de toekomst al dan niet voordoen van een of meer onzekere gebeurtenissen zonder dat BinckBank daarop
doorslaggevende invloed kan uitoefenen. Het maximale potentiële kredietrisico uit hoofde van deze voorwaardelijke
verplichtingen van BinckBank wordt in de toelichting vermeld. Voor de bepaling van het maximale potentiële kredietrisico
wordt verondersteld dat alle tegenpartijen hun contractuele verplichtingen niet meer nakomen en alle bestaande zekerheden
geen waarde hebben.

ONHERROEPELIJKE FACILITEITEN
Onherroepelijke faciliteiten zijn de niet-opgenomen kredietfaciliteiten en alle overige verplichtingen uit hoofde van
onherroepelijke toezeggingen die kunnen leiden tot kredietverlening.

LEASEOVEREENKOMSTEN
Leaseovereenkomsten waarbij de risico’s en voordelen met betrekking tot het eigendomsrecht voor een aanzienlijk deel door
de lessor worden behouden, worden aangemerkt als operationele lease. Activa onder gebruiksrecht die zijn aangemerkt als
lease worden opgenomen op de balans tegen de contante waarde van de leaseverplichtingen. De activa onder gebruiksrecht
worden vervolgens lineair afgeschreven. De gerelateerde leaseverplichting wordt op de balans opgenomen tegen de contante
waarde van de resterende leasetermijnen. Sinds de toepassing van IFRS 16 – Leases worden de kosten van de contracten
aangewezen als leases verantwoord als afschrijvingen van de activa onder gebruiksrecht en de rentelast van toepassing op de
leaseverplichting.
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4.12.

NETTO‐RENTEBATEN

De rentebaten omvatten de aan de periode toe te rekenen rente op monetaire financiële activa. Rente op financiële activa
wordt opgenomen met behulp van de effectieverentemethode gebaseerd op de werkelijke aankoopprijs. De effectieve
rentemethode is gebaseerd op de verwachte stroom van kasontvangsten, waarbij rekening wordt gehouden met het risico van
vervroegde aflossing van het onderliggende financiële instrument en de directe kosten en opbrengsten, zoals de in rekening
gebrachte transactiekosten en disagio of agio.
Indien het risico van vervroegde aflossing in onvoldoende mate betrouwbaar kan worden bepaald, gaat BinckBank uit van de
kasstromen gedurende de gehele looptijd van de financiële instrumenten. De rentebaten op monetaire financiële activa die
een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan en die zijn afgeschreven tot de geschatte realiseerbare waarde of
reële waarde, worden daarna opgenomen op basis van de rentevoet die is gebruikt om, middels discontering van de
toekomstige kasstromen, de realiseerbare waarde te bepalen.
De rentelasten omvatten de lasten uit hoofde van alle financiële verplichtingen en worden verantwoord op basis van de
effectieverentemethode alsmede negatieve rente betaald op financiële activa.

4.13.

NETTO‐PROVISIEBATEN

Provisiebaten omvatten de, met uitzondering van rente, al dan niet incidenteel van derden ontvangen of nog te ontvangen
vergoedingen uit hoofde van dienstverlening in brokerdiensten en vermogensbeheer en overige diensten. Baten worden
verantwoord in geval de dienstverlening heeft plaatsgevonden of voor zover het deel van de transactieprijs aan de tot dan toe
uitgevoerde prestatie kan worden gealloceerd.
Provisielasten omvatten de, met uitzondering van rente, al dan niet incidenteel aan derden betaalde of nog te betalen
vergoedingen uit hoofde van dienstverlening in brokerdiensten en vermogensbeheer en overige diensten.

4.14.

RESULTAAT UIT FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Het resultaat uit financiële instrumenten betreft de resultaten uit derivaten en financiële activa en passiva tegen reële waarde
via de winst- en verliesrekening. Het resultaat bevat de aan de periode toe te rekenen waardemutaties van deze financiële
instrumenten.
BinckBank past reële waarde hedge accounting toe op renterisico. Het resultaat uit financiële instrumenten bevat per saldo
het ineffectieve deel van de hedge relatie.

4.15.

PERSONEELSKOSTEN

De personeelskosten bevatten salarissen, pensioenlasten, sociale lasten en andere personeelskosten. Medewerkers kunnen in
aanmerking komen voor op variabele beloningen. De uitbetaling aan het bestuur respectievelijk identified staff vindt plaats na
afloop van het beloningsjaar en in de drie opvolgende jaren. Het verantwoorde bedrag van de kortlopende verplichting en de
langlopende verplichting in contanten, wordt bepaald op de geschatte verplichtingen opgebouwd tot en met de balansdatum
voor geleverde prestaties.

4.16.

AFSCHRIJVINGEN

Dit betreft de afschrijvingen van de onroerende zaken en bedrijfsmiddelen en amortisatie van immateriële activa. Voor de
grondslagen inzake afschrijvingen en amortisatie verwijzen we naar de hiervoor opgenomen toelichting bij de onroerende
zaken en bedrijfsmiddelen en immateriële activa.

4.17.

KREDIETVERLIEZEN OP FINANCIELE ACTIVA

Kredietverliezen bevatten de mutatie in de voorziening voor verwachte kredietverliezen. Daarnaast bevat dit resultaat de
daadwerkelijke kredietverliezen, dan wel terugnames van kredietverliezen. Voor de grondslagen inzake bijzondere
waardeverminderingen van financiële activa verwijzen we naar de hiervoor opgenomen toelichting bij 4.2 Financiële activa en
passiva.

4.18.

BELASTINGEN

Belastingen worden in de winst- en verliesrekening verantwoord tenzij de belasting betrekking heeft op posten die direct in
het vermogen worden verantwoord. Deze worden in de niet-gerealiseerde resultaten verantwoord.
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE
BALANS
(bedragen in € 000's)

31 de ce m be r 2019

31 de c e m be r 2018

5. KAS MIDDE LE N

2.662.555

1. 096.838

Deze post bestaat uit:
Bruto kasmiddelen

2.663.469

1.097.168

Lopende rente op kasmiddelen

(464)

(160)

Voorziening voor verwachte kredietverliezen

(450)

(170)

2.662.555

1.096.838

Onder deze post zijn opgenomen alle kasmiddelen alsmede direct opeisbare tegoeden bij de centrale banken van de landen
waar BinckBank is gevestigd en Europese Centrale Banken.
(bedragen in € 000's)

31 de ce m be r 2019

31 de c e m be r 2018

261.542

134.675

6. B AN KIE RS

Te goe de n bi j bank i e r s
Deze post bestaat uit:
Direct opeisbare tegoeden
Kasreserveverplichtingen

219.185

99.891

42.506

34.898

Lopende rente op tegoeden bij bankiers

102

Voorziening voor verwachte kredietverliezen

(251)

(114)

261.542

134.675

- waarvan saldi met groepsmaatschappijen

-

84.677

-

Deze post omvat alle met de bedrijfsuitoefening samenhangende kasmiddelen en kasequivalenten aangehouden bij
kredietinstellingen. De direct opeisbare gelden bevatten naast banktegoeden ook tegoeden met een oorspronkelijke looptijd
die minder dan drie maanden bedraagt. Op de banktegoeden wordt rente verrekend tegen een van marktrentes afgeleide
variabele rente. De kasreserveverplichting bij centrale banken is niet vrij opneembaar.
Ve r pl i c hti nge n bi j bank i e r s

5. 092

5.274

Deze post bestaat uit:
Direct opeisbare verplichtingen

- waarvan saldi met groepsmaatschappijen

5.092

12

5.274

-

De reële waarde van deze balanspost wijkt niet wezenlijk af van zijn boekwaarde bedrag, vanwege het kortlopende karakter
van de gerelateerde activa.
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(bedragen in € 000's)

31 de c e m be r 2019

31 de c e m be r 2018

51.872

24.277

7. DE RIVATE N

De r i v ate n m e t e e n pos i ti e v e w aar de
Derivaten in hedge accounting relatie
Rente swaps

-

-

51.699

24.229

173

48

51.872

24.277

Overige derivaten
Turbo´s
Overig

De r i v ate n m e t e e n ne gati e v e w aar de

58.277

26.759

Derivaten in hedge accounting relatie
Rente swaps

6.485

2.071

51.642

24.266

150

422

58.277

26.759

Overige derivaten
Turbo´s
Overig

Ten behoeve van de beheersing van het renterisico is BinckBank renteswaps aangegaan. De derivaten hebben een
contractwaarde van € 146 miljoen (2018: € 146 miljoen). De gestorte margin op de rentederivaten per 31 december 2019 is
€ 6,5 miljoen (2018: € 2,1 miljoen).
Alle renteswaps zijn onderdeel van een hedge relatie, waarbij fair value hedge accounting wordt toegepast. In de fair value
hedge accounting relaties wordt het renterisico op de aangewezen kasstromen van de hypotheekportefeuille afgedekt. De
hedge relatie wordt maandelijks bepaald waarbij vooraf de effectiviteit wordt getoetst in de prospectieve toets. De effectiviteit
geeft de mate aan waarin de mutatie in de reële waarde van het hedged instrument (kasstromen van hypotheken) wordt
afgedekt door de reële waardemutatie van het hedging instrument (renteswap). Na afloop van de maandelijkse hedge relatie
periode wordt de werkelijke ineffectiviteit gemeten in de retrospectieve test. Hierin wordt door middel van een
regressieanalyse van 36 maanden de effectiviteit van de huidige relatie beoordeeld. Ineffectiviteit kan ontstaan door
verschillende redenen zoals:
•
•
•

verschillende momenten waarop de kasstroom van de hypotheek ten opzichte van de renteswap valt;
afwijkingen in de werkelijke kasstromen ten opzichte van de verwachte kasstromen van de hypotheken
een opslag voor kredietrisico in de curves waarop de waardering van het derivaat plaatsvindt, die niet door de hedge
relatie wordt afgedekt.
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In het boekjaar 2019 was het resultaat uit ineffectiviteit van de hedge relatie € 111 duizend negatief (2018: € 470 duizend
positief). Dit resultaat is gepresenteerd onder het resultaat uit financiële instrumenten. De volgende tabel geeft de details van
de hedge accounting relatie weer:

Mutati e i n
(bedragen in € 000's)

Contr ac t-

B oe k w aar de

B oe k w aar de

he r w aar de r i ng

w aar de

de be t

c r e di t

i n he dge r e l ati e

3 1 de c e m be r 2 0 19
Rente swaps

146.000

Reëele waarde aanpassing hedged instrument

-

(6.485)

(4.406)

6.550

-

4.295

Ine f f e c ti v i te i t he dge ac c ounti ng

(1 1 1)

3 1 de c e m be r 2 0 18
Rente swaps
Reële waarde aanpassing hedge accounting

146.000

-

(2.071)

(2.065)

2.255

-

2.535

Ine f f e c ti v i te i t he dge ac c ounti ng

(bedragen in € 000's)

470

31 de c e m be r 2019

31 de c e m be r 2018

8. FIN AN CIË LE ACTIVA E N PAS S IVA TE G E N RE Ë LE W AARDE VIA DE W IN S T- E N VE RLIE S RE KE N IN G

Financiële activa tegen reële waarde via de winst- en
verliesrekening

Financiële passiva tegen reële waarde via de winst- en
verliesrekening
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16.368

13. 721

1. 063

161

(bedragen in € 000's)

31 de ce m be r 2019

31 de c e m be r 2018

446.797

1.033.590

9. B E LE G G IN G E N TE G E N G E AMORTIS E E RDE KOS TPRIJS
Deze post bestaat uit:
Staatobligaties c.q. staatsgegarandeerd
Overige obligaties

446.825

260.636

-

773.181

446.825

1.033.817

(28)

(227)

446.797

1.033.590

1.033.817

1.138.828

Lossingen

(231.161)

(460.692)

Verkopen

(671.628)

Aankopen

323.331

361.929

Vreemde valuta omrekening

5.997

10.320

Amortisatie agio / disagio

(8.272)

(13.600)

Mutatie in de lopende rente

(5.259)

(2.968)

446.825

1.033.817

(28)

(227)

446.797

1.033.590

Voorziening voor verwachte kredietverliezen

De mutaties in de beleggingen tegen geamortiseerde kostprijs waren:
Balanswaarde per 1 januari

Geamortiseerde kostprijs per 31 december
Voorziening voor verwachte kredietverliezen
Balanswaarde per 31 december

-

BinckBank houdt een portefeuille beleggingen gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs. Deze post betreft een portefeuille
rentedragende waardepapieren met resterende looptijden korter dan 5 jaar. Ultimo 2019 is het effectieve rendement op deze
portefeuille 0,70% (2018: 0,52%).
Voor de toelichting over het verloop van de voorziening voor verwachte kredietverliezen wordt verwezen naar sectie 35.5
inzake kredietrisico.
(bedragen in € 000's)

31 de c e m be r 2019

31 de c e m be r 2018

1.313. 929

1.409.649

10. LE N IN G E N E N VORDE RIN G E N
Het bedrag is als volgt gespecificeerd:
Vorderingen op onderpand van effecten
Vorderingen op onderpand van bankgaranties
Vorderingen u.h.v. particuliere hypotheekrechten
Overige vorderingen
Lopende rente

Voorziening voor verwachte kredietverliezen

Reële waarde aanpassing hedge accounting

557.624

592.531

3.781

5.292

741.420

804.621

844

724

5.755

6.441

1.309.424

1.409.609

(2.045)

(2.215)

1.307.379

1.407.394

6.550

2.255

1.313.929

1.409.649

De vorderingen op onderpand van effecten en bankgaranties bevat de effectenkredieten. De rentevergoeding op deze
kredieten is gebaseerd op marktrente waarbij een minimale rentevergoeding van toepassing is. BinckBank investeert
daarnaast in hypotheken voor de Nederlandse particuliere markt. Deze portefeuille bevat zowel variabele en vaste
rentecondities voor perioden tot 30 jaar. De rentepercentages op de hypothekenportefeuille liggen tussen de 0,95% en
6,20%. Voor de toelichting over het verloop van de voorziening voor verwachte kredietverliezen wordt verwezen naar sectie
35.5 inzake kredietrisico.
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In de periode na de verslagdatum heeft het bestuur en de raad van commissarissen de mogelijkheden onderzocht van de
verkoop van de vorderingen u.h.v. particuliere hypotheekrechten om de risicobereidheid beter af te stemmen op die van de
Saxo Bank Group. Een analyse heeft alternatieve beleggingen geïdentificeerd en er is een plan opgesteld dat in afwachting is
van goedkeuring door de raad van commissarissen en de aandeelhouder. Indien het plan wordt goedgekeurd, dan zal een
programma worden gestart om een koper te lokaliseren en het is de bedoeling dat de verkoop ultimo 2020 wordt afgerond als
de voorwaarden gunstig zijn. De samenstelling van de balans, kasstromen, winstgevendheid en de financiële positie kunnen als
gevolg hiervan worden gewijzigd. In het segmentoverzicht in toelichting 34 zijn de activa toegewezen aan het segment
Nederland.
(bedragen in € 000's)

31 de c e m be r 2019

31 de c e m be r 2018

154.837

157.214

11. IMMATE RIË LE ACTIVA
Het verloop hiervan gedurende 2019 is als volgt:
H ande l s -

Kl ant

naam

r e l ati e s

Boekwaarde per 1 januari 2019

S of tw ar e

35

Investeringen

65

-

G oodw i l l

3.249

-

153.865

Totaal
157.214

32

-

32

Desinvesteringen - aanschafwaarden

(350)

(650)

(3.295)

-

(4.295)

Desinvesteringen - cumulatieve afschrijvingen

350

650

3.295

-

4.295

Bijzondere waardeverminderingen

-

-

-

-

-

Afschrijvingen

(35)

(65)

(2.309)

-

(2.409)

B oe kw aar de pe r 31 de c e m be r 2019

-

Cumulatieve aanschafwaarden
Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen
B oe kw aar de pe r 31 de c e m be r 2019

-

972

153.865

154.837

153.865

155.588

-

-

1.723

-

-

(751)

-

-

972

153.865

(751)
154.837

Het verloop hiervan gedurende 2018 is als volgt:
H ande l s -

Kl ant

naam

r e l ati e s

S of tw ar e

195

Investeringen

-

-

581

-

581

Desinvesteringen - aanschafwaarden

-

-

(6.291)

-

(6.291)

Desinvesteringen - cumulatieve afschrijvingen

-

-

6.291

-

6.291

Bijzondere waardeverminderingen

-

-

-

-

-

Afschrijvingen

(70)

(130)

(1.117)

-

(1.317)

B oe kw aar de pe r 31 de c e m be r 2018

35

65

3.249

153.865

157.214

350

650

4.986

153.865

159.851

(315)

(585)

(1.737)

35

65

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen
B oe kw aar de pe r 31 de c e m be r 2018

3.249

153.865

Totaal

105

Cumulatieve aanschafwaarden

3.785

G oodw i l l

Boekwaarde per 1 januari 2018

153.865

157.950

(2.637)
157.214

De posten Handelsnaam en Klantrelaties zijn ontstaan uit overnames. Software omvat gekochte softwarelicenties alsmede
software verkregen uit overnames.
De post goodwill heeft betrekking op het surplus van de kostprijs ten opzichte van de reële waarde van de identificeerbare
activa en passiva bij de acquisitie.
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TOETSING GOODWILL OP BIJZONDERE WAARDEVERMINDERING
De op de balans getoonde goodwill is volledig toegerekend aan de kasstroom genererende eenheid Retail Nederland.
Goodwill wordt jaarlijks of vaker getoetst op bijzondere waardevermindering indien gebeurtenissen of veranderingen in de
omstandigheden erop wijzen dat de boekwaarde mogelijk een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Een
bijzondere waardevermindering wordt vastgesteld door middel van een beoordeling van de realiseerbare waarde van de
kasstroom genererende eenheid waarop de goodwill betrekking heeft. Indien deze lager ligt dan de boekwaarde, wordt een
bijzondere waardevermindering verantwoord. De realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de
bedrijfswaarde.
Voor 2019 en 2018 is de realiseerbare waarde van de kasstroom genererende eenheid gebaseerd op de reële waarde minus
verkoopkosten. De reële waarde die is gehanteerd is gebaseerd op de acquisitieprijs van Saxo Bank van de aandelen van
BinckBank ten bedrage van € 6,35 (cum dividend) in contanten per aandeel. Omdat het een transactie is geweest van een
goed ingelichte en welwillende partij wordt de reële waarde geclassificeerd als een niveau 1 waarde in de reële waarde
hiërarchie. Deze reële waarde is vervolgens gealloceerd aan het aandeel van de kasstroom genererende eenheid Retail
Nederland ten opzichte van BinckBank als geheel.
De impairmenttest van 2019 en 2018 vertoonden een hogere bedrijfswaarde op basis van de reële waarde dan de
boekwaarde. De uitkomsten van de uitgevoerde toets gaven geen aanleiding tot een bijzondere waardevermindering.
31 de c e m be r 2019

(bedragen in € 000's)

12. ON ROE RE N DE ZAKE N E N B E DRIJFS MIDDE LE N

31 de c e m be r 2018

33.359

32.006

Het verloop hiervan gedurende 2019 is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari 2019

Onr oe r e nde

Inr i c hti ng e n

Com pute r

z ake n

i nv e ntar i s

har dw ar e

Voe r tui ge n

Totaal

24.584

1.961

5.418

43

32.006

3.916

143

414

1.186

5.659

Desinvesteringen - aanschafwaarden

(237)

(408)

(964)

(55)

(1.664)

Desinvesteringen - cumulatieve afschrijvingen

237

408

964

55

1.664

(1.189)

(1.051)

(1.692)

(374)

(4.306)

27.311

1.053

4.140

855

33.359

33.506

10.175

11.247

1.190

56.118

(6.195)

(9.122)

(7.107)

(335)

(22.759)

27.311

1.053

4.140

855

Onr oe r e nde

Inr i c hti ng e n

Com pute r

z ake n

i nv e ntar i s

har dw ar e

Investeringen

Afschrijvingen
B oe kw aar de pe r 31 de c e m be r 2019

Cumulatieve aanschafwaarden
Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen
B oe kw aar de pe r 31 de c e m be r 2019

33.359

Het verloop hiervan gedurende 2018 is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari 2018

25.202

Voe r tui ge n

Totaal

2.855

5.877

35

33.969

Investeringen

-

138

1.653

47

1.838

Desinvesteringen - aanschafwaarden

-

(12)

(2.376)

(48)

(2.436)

Desinvesteringen - cumulatieve afschrijvingen

-

12

2.376

48

2.436

(1.032)

(2.112)

(39)

(3.801)

24.584

1.961

5.418

43

32.006

29.827

10.440

11.797

59

52.123

(5.243)

(8.479)

(6.379)

(16)

(20.117)

1.961

5.418

43

Afschrijvingen
B oe kw aar de pe r 31 de c e m be r 2018

Cumulatieve aanschafwaarden

(618)

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen
B oe kw aar de pe r 31 de c e m be r 2018

24.584

32.006
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Bovenstaand overzicht is opgesteld inclusief lease assets zoals bedoeld in IFRS 16. De mutaties als gevolg van opname van
nieuwe leases (incl. de initiële opname als gevolg van de invoering van IFRS16) en aanpassingen in aannames van lease assets
zijn opgenomen onder de Investeringen.
De marktwaarde van de onroerende zaken is beoordeeld en ligt hoger dan de boekwaarde. Dit gaf derhalve geen aanleiding
tot een bijzondere waardevermindering van het onroerend goed. De ontwikkelingen op de Nederlandse kantorenmarkt gaven
ook geen aanleiding tot herziening van deze beoordeling. In de investering in onroerende zaken zijn begrepen
vooruitbetalingen uit hoofde van erfpacht (operationele lease) met een looptijd tot 15 april 2056. In 2019 is een bedrag van €
256 duizend betreffende amortisatie van de erfpacht in de afschrijvingen opgenomen (2018: € 256 duizend).

LEASES
BinckBank heeft leasecontracten voor onroerend goed en voertuigen die bij de bedrijfsvoering worden gebruikt.
Leaseovereenkomsten voor onroerend goed hebben over het algemeen leasetermijnen tussen 1 en 7 jaar, terwijl voertuigen
leasecontracten hebben tussen 3 en 5 jaar. De verplichtingen van BinckBank uit hoofde van haar leaseovereenkomsten
worden gewaarborgd door het eigendomsrecht van de lessor op de geleasde activa. Over het algemeen mag BinckBank de
geleasde activa niet toewijzen en onderverhuren. Leasecontracten kunnen verlengings- en beëindigingsopties omvatten.
BinckBank heeft ook bepaalde leases van software met leasetermijnen van 12 maanden of minder en leases van
kantoorapparatuur met een lage waarde. BinckBank past de vrijstellingen voor ‘kortlopende lease’ en ‘lease van activa met een
lage waarde’ toe op deze leases.
Hieronder worden de boekwaarde van de verantwoorde activa onder gebruiksrecht en de mutaties tijdens de periode
weergegeven:
ACTIVA ON DE R G E B RU IKS RE CH T - LE AS E S
Het verloop hiervan gedurende 2019 is als volgt:
Onr oe r e nde
(bedragen in € 000's)

Boekwaarde per 31 december 2018

z ak e n

Voe r tui ge n
-

Totaal

-

-

IFRS 16 transitie

2.891

613

3.504

Boekwaarde per 1 januari 2019

2.891

613

3.504

Opname van nieuwe leases

1.025

546

1.571

Aanpassingen in aannames

-

-

-

Deactiveren - leases contractwaarde

(237)

(43)

(280)

Afschrijvingen

(933)

(364)

(1.297)

Deactiveren lease - cumulatieve afschrijvingen

237

43

280

2.983

795

3.778

B oe k w aar de pe r 31 de c e m be r 2019

Hieronder staat gepresenteerd de boekwaarde van de leaseverplichtingen (gepresenteerd onder overige schulden) en de
mutaties gedurende de periode:
LE AS E VE RPLICH TIN G E N
Het verloop hiervan gedurende 2019 en 2018 is als volgt:
(bedragen in € 000's)

Boekwaarde per 31 december

2019
-

IFRS 16 transitie

3.504

Boekwaarde per 1 januari 2019

3.504

Nieuwe leases

1.571

Aanpassingen in aannames
Oprenting

60

Betaalde leasetermijnen

(1.317)

B oe kw aar de pe r 31 de c e m be r

3.818
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De volgende bedragen zijn in de winst- en verliesrekening opgenomen:
LE AS E KOS TE N
De leasekosten over 2019 en 2018 zijn als volgt:
2019

(bedragen in € 000's)

Afschrijvingslasten activa onder gebruiksrecht

1.297

Rentelasten op lease verplichtingen

60

Kosten voor korte termijn leases (< 1 jaar)

5

Kosten voor lease met lage waarde

25

Totaal l e as e k os te n

(bedragen in € 000's)

1.387

31 de c e m be r 2019

31 de c e m be r 2018

13. VE N N OOTS CH APS B E LAS TIN G

Te v or de r e n v e nnoots c haps be l as ti ng

9. 796

16.622

26

12

Het saldo per jaareinde heeft betrekking op de laatste 2 boekjaren.
Te be tal e n v e nnoots c haps be l as ti ng

De aansluiting tussen het effectieve belastingtarief en het toepasselijke belastingtarief voor de geconsolideerde jaarrekening is
als volgt:
2019
B e dr ag
Nominale belastingtarief

2018

Pe r c e ntage

B e dr ag

Pe r c e ntage

5.992

25,0%

8.966

25,0%

66

0,3%

137

0,4%

0,0%

(2.109)

-5,9%

Effect afwijkend (buitenlands) belastingtarief
Effect deelnemingsvrijstellingen

-

Effect van fiscale faciliteiten

(49)

-0,2%

(118)

-0,3%

1.811

7,5%

(6.476)

-18,1%

7.820

32, 6%

400

1, 1%

Overige effecten
Totaal be l as ti ngl as t

De belastinglast over 2019 bedraagt € 7,8 miljoen, wat leidt tot een effectieve belastingdruk van 32,6%. (2018: € 0,4 miljoen,
effectieve belastingdruk 1,1%). Het effectieve belastingtarief is hoger dan het nominale belastingtarief, onder andere als gevolg
van een eenmalige belastinglast van € 1,8 miljoen (2018: eenmalige belastingbate van € 6,3 miljoen) als gevolg van toepassing
van hoger verwachte tarieven voor vennootschapsbelasting op de belastinglatenties. De gehanteerde nieuwe tarieven zijn
gebaseerd op het Belastingplan 2020, waarin het tarief voor de vennootschapsbelasting afneemt van 25% in 2020 naar 21,7%
in 2021, terwijl in het belastingplan 2019 juist het voornemen was om het belastingtarief in 2021 te laten dalen naar 20,5%.
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31 de ce m be r 2019

(bedragen in € 000's)

31 de c e m be r 2018

14. U ITG E S TE LDE B E LAS TIN G E N
Uitgestelde belastingvorderingen

-

Uitgestelde belastingverplichtingen
Totaal v or de r i ng / (v e r pl i c hti ng)

468

(32.306)

(29.996)

(32.306)

(29. 528)

Looptijd uitgestelde belastingvorderingen
Korter dan 1 jaar

-

468

Tussen de 1 en 5 jaar

-

-

Langer dan 5 jaar

-

-

-

468

Looptijd uitgestelde belastingverplichtingen:
Korter dan 1 jaar

(94)

-

(432)

(116)

(31.780)

(29.880)

(32.306)

(29. 996)

Tussen de 1 en 5 jaar
Langer dan 5 jaar

1 j anuar i

Mutati e v i a

Mutati e v i a

31 de c e m be r

2019

W&V

bal ans

2019

(bedragen in € 000's)

Oorsprong van uitgestelde belasting
Fiscaal compensabele verliezen

468

-

(468)

-

-

-

(507)

(507)

Ongerealiseerd verlies op beleggingen
Goodwill en immateriële activa

(29.705)

(1.703)

(275)

(31.683)

(291)

(11)

186

(116)

(29.528)

(1.714)

(1.064)

(32.306)

Afschrijvingstermijnverschillen vaste activa
Totaal ui tge s te l de be l as ti nge n

1 j anuar i

Mutati e v i a

Mutati e v i a

31 de c e m be r

2018

W&V

bal ans

2018

(bedragen in € 000's)

Oorsprong van uitgestelde belasting
Fiscaal compensabele verliezen

2.948

-

(2.480)

468

Liquidatieverlies deelnemingen

3.288

-

(3.288)

-

Goodwill en immateriële activa

(35.976)

6.521

(250)

(29.705)

(489)

11

187

(291)

232

(232)

-

-

-

3

-

6.300

(5.828)

Afschrijvingstermijnverschillen vaste activa
Tijdelijke verschillen inzake transacties tussen
groepsmaatschappijen
Overige
Totaal ui tge s te l de be l as ti nge n

58

(3)
(30.000)

(29.528)

Het fiscaal compensabel verlies bevat de uitgestelde belastingvordering voor compensabele verliezen van BinckBank N.V. De
compensabele verliezen zijn ultimo 2019 volledig benut.
De post goodwill en immateriële activa in de uitgestelde belastingverplichtingen heeft betrekking op de verschillen tussen de
commerciële en fiscale afschrijvingen van de bij acquisities van Alex, Fundcoach en Pritle verworven goodwill en immateriële
activa. De mutatie in de passieve belastinglatentie is met name het gevolg van toepassing van een verlaging van het tarief voor
de vennootschapsbelasting bij de waardering van de latente belastingen. De gehanteerde nieuwe tarieven in 2019 en 2018
zijn gebaseerd op het belastingplan 2020 respectievelijk het belastingplan 2019. In het plan 2020 neemt het tarief voor de
vennootschapsbelasting af van 25% in 2020 naar 21,7% in 2021.
De afschrijvingstermijnverschillen vaste activa hebben betrekking op onder andere versnelde fiscale afschrijvingen op
bepaalde investeringen in vaste activa in de jaren 2010 en 2011.
(bedragen in € 000's)

31 de c e m be r 2019

31 de c e m be r 2018

98.218

138.526

15. OVE RIG E ACTIVA
Deze post bestaat uit:
Handelsvorderingen
Vorderingen uit verkochte maar nog niet geleverde effecten
Nog te verrekenen kasstromen hypotheekrechten
Overige vorderingen

- waarvan saldi met groepsmaatschappijen

1.051

1.013

75.125

121.817

9.734

6.997

12.308

8.699

98.218

138.526

818

-

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar. De post vorderingen uit verkochte maar nog niet geleverde effecten
kan op dagbasis fluctueren met de beweging van de markt en de totale omvang van het aantal transacties.
(bedragen in € 000's)

31 de ce m be r 2019

31 de c e m be r 2018

18. 885

13.407

16. OVE RLOPE N DE ACTIVA
Deze post bestaat uit:
Te ontvangen provisie
Overige vooruitbetaalde en nog te ontvangen bedragen

11.095

6.181

7.790

7.226

18.885

13.407

Onder de te ontvangen provisie is naast de af te rekenen reguliere provisie ook de vordering uit hoofde van de
prestatievergoeding opgenomen. De overige vooruitbetaalde bedragen betreffen voornamelijk vooruitbetaalde ITlicenties en
onderhoudsovereenkomsten.
(bedragen in € 000's)

31 de ce m be r 2019

17. TOE VE RTROU W DE MIDDE LE N

31 de c e m be r 2018

4.435.793

3.562.200

Deze post bestaat uit:
Direct opvraagbare spaargelden
Direct opvraagbare tegoeden in rekening courant
Lopende rente

209.433

191.058

4.226.032

3.370.756

328

386

4.435.793

3.562.200
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(bedragen in € 000's)

31 de ce m be r 2019

31 de c e m be r 2018

9.218

3.394

18. VOORZIE N IN G E N
Deze post bestaat uit:
Voorziening juridische geschillen

1.666

3.149

Voorziening reorganisatie

7.500

-

Overige voorzieningen

52

245

9.218

3.394

De voorziening juridische geschillen betreft een inschatting van de mogelijk door BinckBank te lijden schade als gevolg van
tegen BinckBank ingestelde juridische procedures.
Het verloop van de voorziening juridische geschillen is als volgt:
Balanswaarde per 1 januari
Opname ten laste van het resultaat
Ten laste van de voorziening gebracht
Vrijval ten gunste van het resultaat
Balanswaarde per 31 december

3.149

7.248

341

3.720

(1.763)

(6.662)

(61)

(1.157)

1.666

3.149

De voorziening reorganisatie is gevormd in het kader van het integratieplan met Saxo Bank. Het is de verwachting dat de
voorziening binnen een jaar gebruikt zal worden.
Het verloop van de reorganisatie voorzieningen is als volgt:
Balanswaarde per 1 januari

-

-

7.500

-

Ten laste van de voorziening gebracht

-

-

Vrijval ten gunste van het resultaat

-

-

7.500

-

Opname ten laste van het resultaat

Balanswaarde per 31 december

In de overige voorzieningen zijn voorzieningen gevormd inzake verlieslatende contracten. BinckBank verwacht dat de
economische voordelen die naar verwachting uit de contracten ontvangen worden niet opwegen tegen de kosten uit de
desbetreffende contracten. De resterende looptijd van de voorziening inzake verlieslatende contracten is 18 maanden.
Het verloop van de overige voorzieningen is als volgt:
Balanswaarde per 1 januari

245

886

Opname ten laste van het resultaat

-

116

Ten laste van de voorziening gebracht
Vrijval ten gunste van het resultaat
Balanswaarde per 31 december

60

(193)
-

(757)
-

52

245

(bedragen in € 000's)

31 de ce m be r 2019

31 de c e m be r 2018

97. 042

28.040

19. OVE RIG E PAS S IVA

Deze post bestaat uit:
Verplichtingen inzake nog af te wikkelen effectentransacties

78.259

16.683

Belastingen en premies sociale verzekeringen

4.072

5.012

Handelscrediteuren

5.136

4.006

Lease verplichtingen

3.818

-

Overige passiva

5.757

2.339

97.042

28.040

De post verplichtingen inzake nog af te wikkelen effectentransacties kan op dagbasis fluctueren met de beweging van de markt
en de totale omvang van het aantal transacties. Voor details over de leaseverplichtingen wordt verwezen naar toelichting 12.
(bedragen in € 000's)

31 de ce m be r 2019

31 de c e m be r 2018

9.809

11.773

20. OVE RLOPE N DE PAS S IVA

Deze post bestaat uit:
Personeelskosten

6.757

6.052

Overige overlopende passiva

3.052

5.721

9.809

11.773

De post personeelskosten bestaat onder andere uit reserveringen inzake vakantiegeld, niet opgenomen vakantiedagen en
prestatie gerelateerde beloningen.
(bedragen in € 000's)

31 de c e m be r 2019

21. E IG E N VE RMOG E N

31 de c e m be r 2018

419.532

403.384

Deze post bestaat uit:
Geplaatst aandelenkapitaal
Agio reserve
Ingekochte eigen aandelen
Ingehouden winsten

(bedragen in € 000's)

6.681

6.750

340.048

343.565

-

(4.081)

72.803

57.150

419.532

403.384

31 de c e m be r 2019

G e pl aats t aande l e nk api taal

6. 681

Aantal
Balanswaarde per 1 januari
Intrekking ingekochte aandelen
Omzetting prioriteitsaandelen in gewone aandelen
Balanswaarde per 31 december

31 de c e m be r 2018

B e dr ag

6.750

Aantal
67.500.000

B e dr ag

67.500.000

6.750

(690.991)

(69)

-

-

50

0

-

-

66.809.059

6.681

67.500.000

6.750

6.750

In 2019 zijn als onderdeel van de acquisitie van BinckBank door Saxo Bank de 50 prioriteitsaandelen (nominaal € 0,10 per
aandeel) omgezet in gewone aandelen en 690.991 aandelen ingetrokken. Na deze mutaties is het aantal geplaatste gewone
aandelen 66.809.059 (nominaal € 0,10 per aandeel). Het aandelenkapitaal is volledig gestort.
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(bedragen in € 000's)

31 de c e m be r 2019

Agi o r e s e r v e
Balanswaarde per 1 januari
Intrekking ingekochte aandelen
Balanswaarde per 31 december

31 de c e m be r 2018

340.048
343.565

343.565
343.565

(3.517)

-

340.048

343.565

De agioreserve is fiscaal erkend.
(bedragen in € 000's)

31 de c e m be r 2019

Inge koc hte e i ge n aande l e n

-

Aantal
Balanswaarde per 1 januari
Uitgifte aan bestuur en medewerkers
Intrekking ingekochte aandelen

31 de c e m be r 2018
(4.081)

B e dr ag

Aantal

B e dr ag

731.484

(4.081)

767.419

(4.282)

(40.492)

226

(35.935)

201

(690.991)

3.855

Balanswaarde per 31 december

1

-

731.484

(4.081)

De ultimo 2019 ingekochte aandelen worden gewaardeerd tegen de gemiddelde aankoopkoers van € 5,58. De eigen aandelen
worden tegen de aankoopbedragen gemuteerd op het eigen vermogen.
(bedragen in € 000's)

31 de c e m be r 2019

Inge houde n w i ns te n

Balanswaarde per 1 januari

31 de c e m be r 2018

72.803

57.150

57.150

45.991

Uitkering slotdividend

-

(15.356)

Uitkering interimdividend

-

(8.680)

Toegekende rechten op aandelen

-

216

Aandelen verstrekt aan bestuur en medewerkers

(226)

Ingetrokken aandelen

(269)

(201)
-

Resultaat boekjaar

16.148

35.180

Balanswaarde per 31 december

72.803

57.150

.
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE
WINST‐ EN VERLIESREKENING
2019

(bedragen in € 000's)

22. N E TTO-RE N TE B ATE N

2018

28.045

32.070

Onder deze post worden verantwoord alle baten en lasten welke voortvloeien uit het (uit)lenen van gelden voor zover zij het
karakter hebben van rente, alsmede rentebaten en lasten voor het aanhouden van banksaldi.
De samenstelling van deze post is als volgt:
Re nte bate n
Beleggingen tegen geamortiseerde kostprijs

5.076

4.370

35.283

36.751

126

120

40.485

41.241

Centrale banken

8.335

4.922

Kredietinstellingen

1.115

2.137

Toevertrouwde middelen

1.638

1.037

Rentederivaten

1.292

1.073

60

2

12.440

9.171

Leningen en vorderingen
Overige rentebaten

Re nte l as te n

Overige rentelasten

Door de lage, en zelfs negatieve aanhoudende rentes op tegoeden bij kredietinstellingen en de ECB betaalt BinckBank per
saldo rente over deze middelen. Wanneer, als gevolg van negatieve rentepercentages, rente wordt betaald op door BinckBank
aangehouden middelen, worden deze als rentelasten gepresenteerd.
De verantwoorde rentebaten op voorziene vorderingen in stadium 3 van kredietrisico bedragen € 17 duizend (2018:
€ 32 duizend).
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2019

(bedragen in € 000's)

23. N E TTO PROVIS IE B ATE N

2018

100.974

102.975

Netto provisiebaten omvat vergoeding van voor en door derden verrichte diensten uit hoofde van effectentransacties en
daaraan gerelateerde diensten.
De samenstelling van deze post is als volgt:
Pr ov i s i e bate n
Provisie op effectendienstverlening

80.618

89.984

Vermogensbeheer

12.270

9.632

Overige provisiebaten

25.439

19.977

118.327

119.593

13.680

13.723

319

975

3.354

1.920

17.353

16.618

Pr ov i s i e l as te n
Kosten van effectendienstverlening
Vermogensbeheer
Overige provisielasten

2019

(bedragen in € 000's)

24. RE S U LTAAT U IT FIN AN CIË LE IN S TRU ME N TE N

2018

9. 335

7.013

De samenstelling van deze post is als volgt:
Resultaat uit fair value hedge accounting

(111)

470

Resultaat uit turbo's

5.919

6.543

Resultaat uit overige financiële instrumenten

3.527

-

9.335

7.013

Het resultaat uit financiële instrumenten komt voort uit de waardering van de derivaten, hedge accounting en financiële
instrumenten tegen reële waarde via de winst- en verliesrekening en gerealiseerde herwaardering op de beleggingen tegen
geamortiseerde kostprijs. De derivaten worden gebruikt ter afdekking van marktrisico’s op producten die aan klanten worden
aangeboden. BinckBank heeft geen handelsportefeuille waarin actief wordt gehandeld om resultaten uit waardemutaties te
behalen.
Daarnaast geeft BinckBank turbo’s uit ten behoeve van haar klanten. Voor de uitgegeven turbo’s is een
samenwerkingsovereenkomst gesloten met UBS, die het marktrisico draagt. De opbrengsten zijn afhankelijk van het
financieringsniveau van de uitgegeven turbo’s.
Het resultaat uit overige financiële instrumenten bevat de gerealiseerde herwaarderingsresultaten als gevolg van de verkoop
van een deel van de beleggingsportefeuille.
(bedragen in € 000's)

25. KRE DIE TVE RLIE ZE N U IT FIN AN CIË LE ACTIVA

2019

2018

(57)

(207)

De samenstelling van deze post is als volgt:
Kasmiddelen

(280)

30

Bankiers

(137)

(14)

Beleggingen tegen geamortiseerde kostprijs

199

50

Leningen en vorderingen

170

(201)

Afboekingen/terugnames

(9)

(72)

(57)

(207)
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Deze post bestaat uit de mutatie in de voorziening voor verwachte kredietverliezen op financiële activa die tegen
geamortiseerde kostprijs zijn gewaardeerd, zoals vorderingen op (centrale) banken, beleggingen, leningen en vorderingen en
incasso van in het verleden afgeboekte activa. Voor een verdere uitleg over de verwachte kredietverliezen wordt verwezen
naar sectie 35.5 inzake kredietrisico's.
2019

(bedragen in € 000's)

26. OVE RIG E B ATE N

2018

1. 014

943

In deze post zijn opgenomen abonnementen, valutaresultaten en overige baten en lasten welke niet in overige classificaties
worden opgenomen.
2019

(bedragen in € 000's)

27. PE RS ON E E LS KOS TE N

2018

58.608

48.905

Deze post bestaat uit:
Salariskosten

33.950

34.234

Sociale lasten

5.974

5.909

Pensioenlasten

1.983

2.379

Winstdelingen en prestatiegerelateerde beloningen

2.909

2.109

13.792

4.274

58.608

48.905

Overige personeelskosten

In de overige personeelskosten is EUR 10,4 miljoen opgenomen aan reorganisatiekosten en ontslagvergoedingen.
2019

2018

Gemiddeld gedurende het boekjaar (in FTE)

529

557

Ultimo boekjaar (in aantal personeelsleden)

548

597

(in aantallen)

Aantal pe r s one e l s l e de n(i nc l us i e f be s tuur s l e de n)

BELONING BESTUUR
In de personeelskosten zijn de volgende kosten opgenomen verband houdend met verbonden partijen (bestuur en leden van
de raad van commissarissen):
(bedragen in € 000's)

2019

2018

Salariskosten

1.573

1.703

Sociale lasten

33

32

Pensioenlasten

42

50

234

234

Prestatiegerelateerde beloningen
Beëindigingsvergoeding
Commissarisbeloning

1.073

-

257

223

3.212

2.242
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VASTE BELONING BESTUUR
De vaste beloning van het bestuur is als volgt opgebouwd:

(bedragen in € 000's)

Vas te B as i s

Pe ns i oe n

Totaal v as te

B e l oni ng

bi j dr age

be l oni ng

Vas te be l oni ng 2019
V.J.J. Germyns*

670

12

682

E.J.M. Kooistra

564

22

586

S.J. Clausing**

340

8

348

1.574

42

1.616

V.J.J. Germyns

630

14

644

E.J.M. Kooistra

564

22

586

S.J. Clausing

510

14

524

1.704

50

1.754

Totaal

Vas te be l oni ng 2018

Totaal

* De vaste beloning van V.J.J. Germyns is op besluit van de RvC per 1 september 2019 verhoogd van € 629.800 naar € 750.000.
** Afgetreden als bestuurslid per september 2019. De gepresenteerde remuneratiegegevens hebben betrekking op de periode dat S.J. Clausing
bestuurder was.

VARIABEL BELONINGSBELEID
Als gevolg van de overname door Saxo Bank is het beloningsbeleid aangepast aan de groepsrichtlijnen, waarbij de aandelen
gerelateerde betalingen voortaan zullen plaatsvinden middels de uitreiking van een Saxo Bank zero coupon bond. Dit
financiële instrument zal jaarlijks uitgereikt worden aan de desbetreffende personeelsleden, conform de regeling beheerst
beloningsbeleid Wft 2017 en de bepalingen uit hoofde van de wet beloningsbeleid financiële ondernemingen, die zijn
opgenomen in de wet op het financieel toezicht. De nog niet betaalde aandelen BinckBank afkomstig uit de variabele
beloningen tot en met 2018 zijn geconverteerd tegen € 6,35 (koers openbaar bod Saxo Bank) en als verplichting op de balans
opgenomen.
2019

(bedragen in € 000's)

28. AFS CH RIJVIN G E N

2018

6. 715

5.118

Deze post bevat afschrijvingen op:
Immateriële activa
Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

*)

2.409

1.317

4.306

3.801

6.715

5.118

*) Inclusief amortisatie van lease activa. Zie toelichting 12.

2019

(bedragen in € 000's)

29. OVE RIG E OPE RATION E LE LAS TE N

2018

50. 020

61.345

Deze post bestaat uit:
Marketingkosten

11.164

14.716

8.752

9.204

20.078

17.062

Huisvestingskosten

1.685

2.034

Communicatie en informatiekosten

7.918

7.829

Kosten en bijdrage bancair toezicht

4.054

3.767

(3.631)

6.733

50.020

61.345

Automatiseringskosten
Audit en professionele diensten

Overige algemene kosten

*)

*) In 2019 heeft BinckBank een eenmalige bate verantwoord van € 9,8 miljoen onder de overige algemene kosten.
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OVERIGE TOELICHTING OP DE
GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
30. VE RB ON DE N PARTIJE N
In de geconsolideerde jaarrekening zijn de volgende verbonden partijen van BinckBank betrokken:
B e l ang ul ti m o
Onde r ne m i nge n

H oof dac ti v i te i t

Land

Bewaarneming effecten

Nederland

Broker

Denemarken

2019

2018

G e c ons ol i de e r de onde r ne m i nge n:
Bewaarbedrijf BinckBank B.V.

100%

100%

Moe de r e nti te i t
Saxo Bank A/S (en gelieerde entiteiten)

De groep van verbonden partijen omvat geconsolideerde ondernemingen en groepsmaatschappijen. Het belang zoals
hierboven gepresenteerd is gelijk aan het stemrecht in de desbetreffende onderneming. Verder zijn de moedermaatschappij
Saxo Bank en het bestuur en de raad van commissarissen van BinckBank als verbonden partijen geïdentificeerd.

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN
Transacties met verbonden partijen vinden plaats tegen commerciële voorwaarden en markttarieven. Ultimo 2019 heeft
BinckBank geen voorziening getroffen voor dubieuze debiteuren voor de vorderingen op verbonden partijen (2018: nihil). Er
zijn geen garanties verstrekt of ontvangen met betrekking tot verbonden partijen. Transacties met geconsolideerde
ondernemingen, zijn in de geconsolideerde jaarrekening volledig geëlimineerd.

Bewaarbedrijf BinckBank B.V.
In 2019 zijn er geen onderlinge transacties voorgekomen.

Saxo Bank A/S:
In 2019 heeft BinckBank uit hoofde van ICT en administratieve diensten een bedrag van € 828 duizend in rekening gebracht
aan Saxo Bank A/S en is daarnaast €102 duizend rente vergoed aan BinckBank over de bij Saxo Bank A/S aangehouden
bankrekeningen. Ultimo 2019 bedroegen de vordering op Saxo Bank A/S € 920 duizend. Er zijn geen voorzieningen voor
oninbaarheid.
Saldi op bankrekeningen zijn toegelicht bij de betreffende balansposten.
Er zijn geen relaties met andere groepsmaatschappijen.

Bestuur en raad van commissarissen
In het verslagjaar hebben geen transacties plaatsgevonden met het bestuur en raad van commissarissen anders dan
voortvloeiend uit een arbeidsovereenkomst danwel overeenkomst van opdracht. Er zijn in 2019 geen leningen verstrekt aan
het bestuur en de raad van commissarissen. Zie voor meer informatie toelichting inzake de Personeelskosten.
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(bedragen in € 000's)

31 de c e m be r 2019

31 de ce m be r 2018

103

106

1.812

10.795

31. N IE T U IT DE B ALAN S B LIJKE N DE VE RPLICH TIN G E N
Voorwaardelijke verplichtingen
Verplichtingen wegens verstrekte borgtochten en garanties
Onherroepelijke faciliteiten
Niet-opgenomen kredietfaciliteiten

BORGTOCHTEN EN GARANTIES
Om tegemoet te komen aan de wensen van haar klanten biedt BinckBank aan leningen gerelateerde producten aan, zoals
borgtochten en garanties. De onderliggende waarden van deze producten worden niet als activa of passiva in de balans
opgenomen. Voor deze producten geeft het hierboven genoemde bedrag het maximale potentiële kredietrisico van BinckBank
aan, indien wordt verondersteld dat al haar tegenpartijen hun contractuele verplichtingen niet meer nakomen en alle
bestaande zekerheden geen waarde zouden hebben.
Garanties betreffen zowel krediet vervangende als niet krediet vervangende garanties. Naar verwachting zullen de meeste
garanties aflopen zonder dat daarop aanspraak wordt gemaakt en zullen zij ook geen toekomstige kasstromen veroorzaken.

NIET‐OPGENOMEN KREDIETFACILITEITEN
Betreft de verplichtingen uit hoofde van verstrekte hypotheekoffertes.

ALEX BOTTOM‐LINE
BinckBank heeft bij de overname van Alex Beleggersbank eind 2007 tevens het product Alex Bottom-Line overgenomen. Het
Alex Bottom-Line product betreft een overeenkomst met VEB. Indien BinckBank deze overeenkomst zal beëindigen, dan zal zij
een bedrag betalen dat gelijk is aan het bewaarloon en dividendprovisie die elke klant van Alex Bottom-Line heeft betaald bij
het aangaan van de overeenkomst, alsmede een bedrag aan bewaarloon en dividendprovisies die elke klant aanvullend heeft
betaald bij overschrijding van vastgestelde limieten.

OVERIGE VERPLICHTINGEN
BinckBank heeft contracten afgesloten voor een periode van maximaal 5 jaar. Voor die contracten die niet zijn opgenomen als
leasing sinds de implementatie van IFRS 16 - Lease per 1 januari 2019, worden de potentiële toekomstige betalingen
hieronder uiteengezet:
(bedragen in € 000's)

3 1 de c e m be r 2 01 9

Korter dan een jaar

1.791

Een tot vijf jaar

227

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.

INTERNATIONALE DIENSTEN ONDER BUITENLANDS RECHT
BinckBank betrekt internationaal diensten van leveranciers, welke onderworpen kunnen zijn aan buitenlands recht, wat als
inherent risico heeft dat dit kan leiden tot interpretatieverschillen. Het bestuur is van mening dat wanneer zulke
interpretatieverschillen zouden ontstaan de uitkomst van de gesprekken daarover ongewis kan zijn en dat er momenteel geen
aanleiding is te veronderstellen dat dit materiële nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor de financiële positie of
bedrijfsresultaten van BinckBank.
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32. Gebeurtenissen na balansdatum
CORONAVIRUS PANDEMIE
De huidige pandemie van coronavirusziekte 2019 (COVID-19) wordt veroorzaakt door ernstig acuut respiratoir syndroom
coronavirus 2 (SARS-CoV-2). De uitbraak werd voor het eerst vastgesteld in Wuhan, Hubei, China, in december 2019 en op 11
maart 2020 door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) erkend als een pandemie. Vanaf 16 maart zijn er meer dan
170.000 gevallen van COVID-19 gemeld in meer dan 150 landen en gebieden, met grote uitbraken op onder meer het
vasteland van China, Europa, Iran en Zuid-Korea.
Tot de volksgezondheidsreacties behoorden onder meer nationale voorbereidings- en reactieplannen voor pandemieën,
reisbeperkingen, quarantaines, uitgaansverboden, uitstel en annulering van evenementen en sluitingen van faciliteiten. Deze
omvatten een quarantaine van Hubei, China; de landelijke quarantaine van zowel Italië als Spanje, verschillende sluitingen aan
de landsgrens of inkomende passagiersbeperkingen; screeningmethoden op luchthavens en treinstations; en reisadviezen
met betrekking tot getroffen regio's. Scholen en universiteiten zijn landelijk of lokaal gesloten in ten minste 61 landen, met
gevolgen voor ongeveer 600 miljoen studenten.
Effecten van de pandemie zijn onder meer sociale en economische instabiliteit, en de online verspreiding van verkeerde
informatie en complottheorieën over het virus.
BinckBank volgt alle ontwikkelingen met betrekking tot de pandemie op de voet en neemt alle nodige maatregelen om de
continuïteit van de dienstverlening aan cliënten te waarborgen en neemt daarbij alle beschikbare voorzorgsmaatregelen om
de verspreiding van de ziekte onder haar medewerkers en cliënten te beperken. We hebben ook nauw contact met de
toezichthouders om de ontwikkelingen in de financiële sector te volgen.
Hoewel de pandemie heeft geleid tot recordhandelsniveaus en een daaropvolgende toename van de commissie-inkomsten
voor BinckBank, hadden we liever gezien dat dit onder andere omstandigheden zou gebeuren. De lange termijn effecten van
de pandemie kunnen de korte termijn stijging van de commissie inkomsten tenietdoen. Op dit moment kan niemand deze
effecten exact voorspellen, maar we zijn er wel zeker van dat er extra verliezen zullen voortvloeien uit bijvoorbeeld de
kredietactiviteiten. De dalende beurs zorgt er ook voor dat de waarde van de klantportefeuilles afneemt, waardoor
toekomstige inkomsten, zoals beheersvergoedingen en service fee, lager zullen uitvallen. Daarnaast heeft de snel dalende
beurs als gevolg dat veel Binck turbo’s het stop-loss niveau geraakt hebben, waardoor de inkomsten uit dit product eveneens
zullen dalen. We volgen de impact op de effectenmarkten en het domino-effect van dalende aandelenkoersen op de waarde
van het onderpand in onze effectenkrediet-activiteiten nauwlettend. In overleg met onze klanten nemen we alle nodige
maatregelen om de effecten voor zowel klanten als de bank te mitigeren. We realiseren ons dat er op lange termijn effecten
zullen zijn op de werkgelegenheid en het inkomen die zouden kunnen leiden tot hogere verliezen door kredietverliezen op
hypotheken, die op hun beurt zouden kunnen worden verzacht door overheidsmaatregelen en tussenkomst.
Om de effecten van de pandemie te bestrijden heeft BinckBank de volgende concrete maatregelen genomen:





Bedrijfscontinuïteitsbeheerplannen zijn geactiveerd en verhoogde bewaking van de capaciteit en continuïteit van ITsystemen is ingesteld.
Extra protocollen om het hygiëneniveau zeer hoog te houden (veelvuldige desinfectie, handwas etc.).
Alle buitenlandse reizen zijn beëindigd.
Werken vanuit huis is gestart met het personeel verdeeld in twee teams die vanuit huis zullen werken volgens een
afwisselend schema van twee weken. Er is IT-assistentie beschikbaar om videoconferenties en andere technologische
oplossingen mogelijk te maken.

De uitstekende kapitaal- en liquiditeitsratio's van BinckBank zijn onze belangrijkste buffer om de dreigende crisis het hoofd te
bieden. BinckBank heeft er alle vertrouwen in dat we met een gezamenlijke inspanning deze crisis kunnen doorstaan en
spreken de hoop uit dat dit het geval zal zijn voor al onze medewerkers, klanten en andere stakeholders.
Er hebben zich geen andere gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die tot materiële wijzigingen leiden.
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33. Indeling activa en passiva naar verwachte looptijd
Onderstaande tabel toont de activa en passiva ingedeeld naar de verwachte resterende looptijd.
(bedragen in € 000's)

< 12 m aande n

> 1 2 m aande n

Totaal

31 de c e m be r 2 01 9
ACTIVA
Kasmiddelen
Bankiers
Derivaten

2.662.555

-

2.662.555

261.542

-

261.542

51.699

51.872

-

16.368

173

Financiële activa tegen reële waarde via de winst- en verliesrekening

16.368

Beleggingen tegen geamortiseerde kostprijs

65.561

381.236

446.797

583.756

730.173

1.313.929

Leningen en vorderingen
Immateriële activa

-

154.837

154.837

Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

-

33.359

33.359

9.796

-

9.796

-

-

-

Overige activa

98.218

-

98.218

Overlopende activa

18.885

-

18.885

Vennootschapsbelasting
Uitgestelde belastingvorderingen

Totaal ac ti v a

3.71 6.85 4

1 .35 1.30 4

5 .06 8.15 8

PAS S IVA
Bankiers
Derivaten
Financiële passiva tegen reële waarde via het resultaat
Toevertrouwde middelen
Voorzieningen

5.092

-

5.092

57.761

58.277

1.063

-

1.063

4.435.793

-

4.435.793

516

9.201

17

9.218

Vennootschapsbelasting

26

-

Uitgestelde belastingverplichtingen

94

32.212

32.306

93.076

3.966

97.042

9.809

-

9.809

Overige passiva
Overlopende passiva
Totaal pas s i v a

N e tto

70

4.554.670

(837.816)

26

9 3.95 6

4 .64 8.62 6

1 .25 7.34 8

41 9.53 2

(bedragen in € 000's)

< 12 m aande n

> 1 2 m aande n

Totaal

31 de c e m be r 2 01 8
ACTIVA
Kasmiddelen
Bankiers

1.096.838

-

1.096.838

134.675

-

134.675

24.229

24.277

-

13.721

48

Derivaten
Financiële activa tegen reële waarde via de winst- en verliesrekening

13.721

Investments at amortised cost

247.805

785.785

1.033.590

Leningen en vorderingen

620.554

789.095

1.409.649

Immateriële activa

-

157.214

157.214

Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

-

32.006

32.006

16.622

-

16.622

468

-

468

138.526

-

138.526

13.407

-

13.407

Vennootschapsbelasting
Uitgestelde belastingvorderingen
Overige activa
Overlopende activa
Totaal ac ti v a

2.28 2.66 4

1 .78 8.32 9

4 .07 0.99 3

PAS S IVA
Bankiers
Derivaten
Financiële passiva tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in het resultaat
Toevertrouwde middelen
Voorzieningen

5.274

-

5.274

781

25.978

26.759

161

-

161

3.562.200

-

3.562.200

3.342
12

Vennootschapsbelasting

52
-

3.394
12

-

29.996

29.996

Overige passiva

26.817

1.223

28.040

Overlopende passiva

11.773

-

11.773

Uitgestelde belastingverplichtingen

Totaal pas s i v a

N e tto

3.610.360

(1.327.696)

5 7.24 9

3 .66 7.60 9

1 .73 1.08 0

40 3.38 4
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34. Segmentatieoverzicht
Een segment is een duidelijk te onderscheiden onderdeel van BinckBank welke 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 per 31 december 2019 zijn als volgt:
•
•
•
•
•

Nederland
België
Frankrijk
Italië
Groepsactiviteiten

Alle baten en lasten worden aan de geografische gebieden toegerekend op basis van de door de kantoren ontplooide
activiteiten. In alle landen betreft dit de activiteiten als online broker in financiële instrumenten voor particulieren inclusief
daaraan gerelateerde spaarproducten. In Nederland en België is ook de dienstverlening aan professionele partijen
opgenomen.
Daarnaast bevat het segment Nederland vermogensbeheerdiensten en uitgifte van financiële instrumenten. Binnen de
genoemde geografische segmenten worden alle direct toe te rekenen baten en lasten verantwoord samen met de
toegerekende kosten van de Groepsactiviteiten.
Onder Groepsactiviteiten zijn de bedrijfsonderdelen opgenomen die direct door het bestuur worden aangestuurd en waarvan
de baten en lasten niet direct in een van de andere segmenten worden opgenomen. Hierin zijn onder meer opgenomen de
lasten van centrale ICT, operationele en stafafdelingen. De allocatie van Groepsactiviteiten naar de geografische segmenten
gebeurt op basis van vooraf overeengekomen verdeelsleutels.
Voor een geografisch segment worden dezelfde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gehanteerd als beschreven
in de waarderingsgrondslagen voor de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening van BinckBank. De in rekening
gebrachte bedragen tussen de verschillende bedrijfssegmenten worden geëlimineerd en vervangen door een toerekening van
de kosten.
Investeringen in immateriële activa en materiële vaste activa worden aan de segmenten toegerekend voor zover de
investeringen rechtstreeks door de segmenten aangeschaft worden. Alle overige investeringen worden in Groepsactiviteiten
verantwoord.
Belastingen worden beheerd op groepsniveau en ten behoeve van het segmentoverzicht niet toegerekend aan de segmenten.
Zowel in het jaar 2019 als in 2018 is er geen klant of groep van verbonden klanten die verantwoordelijk is voor meer dan 10%
van de totale inkomsten van de bank.
Het volgende overzicht is een weergave van de geografische spreiding van de inkomsten uit operationele activiteiten en de
materiële vaste activa en immateriële activa BinckBank. De inkomsten zijn toegerekend op basis van het land van vestiging van
het filiaal waar de rekening is geopend en de materiële vaste activa en immateriële activa op basis van het land waar de activa
worden aangehouden.

72

20 19
G r oe ps
(bedragen in € 000's)

N e de r l and

B e l gi ë

Fr ankr i j k

Ital i ë

ac ti v i te i te n

Totaal

W IN S T- E N VE RLIE S RE KE N IN G
Netto rentebaten

23.325

665

2.286

1.769

-

28.045

Netto provisiebaten

76.077

13.835

6.877

4.235

(50)

100.974

Resultaat uit financiële instrumenten

5.150

769

-

-

3.416

9.335

Kredietverliezen op financiële activa

(114)

14

(8)

(15)

66

(57)

56

1

12

-

945

1.014

1 04 .49 4

15 .28 4

9 .16 7

5.9 89

4.3 77

13 9.3 11

Personeelskosten

9.402

3.274

3.887

1.642

40.403

58.608

Afschrijvingen & amortisatie

2.084

70

99

2

4.460

6.715

Overige operationele lasten

14.491

5.244

5.182

2.041

23.062

50.020

Total e ope r ati one l e l as te n

25 .97 7

8 .58 8

9 .16 8

3.6 85

6 7.9 25

11 5.3 43

Re s ul taat ui t be dr i j f s ac ti v i te i te n

78 .51 7

6 .69 6

2.3 04

Overige baten
Total e i nk om s te n ui t ope r ati one l e
ac ti v i te i te n

Interne Kostenallocatie
Re s ul taat ui t be dr i j f s ac ti v i te i te n na Inte r ne
Kos te nal l oc ati e

(44.293)
34 .22 4

(6 3.5 48)

2 3.9 68

(8.174)

(6.270)

(1)

(4.599)

63.336

-

(1 .47 8)

(6 .27 1)

(2.2 95)

(2 12)

2 3.9 68

Resultaat uit geassocieerde deelnemingen

-

Re s ul taat v oor be l as ti nge n

2 3.9 68

Belastingen

(7.820)

N e tto-r e s ul taat

Materiële en immateriële vaste activa

1 6.1 48

155.276

167

47

-

32.706

188.196

Totale activa

3.710.572

771.506

326.971

212.626

46.483

5.068.158

Totale verplichtingen

3.357.761

751.298

318.440

207.823

13.304

4.648.626
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20 18
G r oe ps
(bedragen in € 000's)

N e de r l and

B e l gi ë

Fr ankr i j k

Ital i ë

ac ti v i te i te n

Totaal

W IN S T- E N VE RLIE S RE KE N IN G
Netto rentebaten

26.039

1.572

2.566

1.893

-

32.070

Netto provisiebaten

76.549

13.557

7.234

3.935

1.700

102.975

Resultaat uit financiële instrumenten

5.602

941

-

-

470

7.013

Kredietverliezen op financiële activa

(237)

(14)

(27)

(2)

73

(207)

Overige baten

437

-

22

-

484

943

1 08 .39 0

16 .05 6

9 .79 5

5.8 26

2.7 27

14 2.7 94

8.822

2.992

3.744

1.708

31.639

48.905

Afschrijvingen & amortisatie

873

80

30

9

4.126

5.118

Overige operationele lasten

19.000

5.737

5.955

2.368

28.285

61.345

Total e ope r ati one l e l as te n

28 .69 5

8 .80 9

9 .72 9

4.0 85

6 4.0 50

11 5.3 68

Re s ul taat ui t be dr i j f s ac ti v i te i te n

79 .69 5

7 .24 7

66

1.7 41

Total e i nk om s te n ui t ope r ati one l e
ac ti v i te i te n

Personeelskosten

Interne Kostenallocatie
Re s ul taat ui t be dr i j f s ac ti v i te i te n na Inte r ne
Kos te nal l oc ati e

(39.828)
39 .86 7

(6 1.3 23)

2 7.4 26

(7.314)

(5.759)

(4.567)

57.468

-

(6 7)

(5 .69 3)

(2.8 26)

(3.8 55)

2 7.4 26

Resultaat uit geassocieerde deelnemingen

8.436

Re s ul taat v oor be l as ti nge n

3 5.8 62

Belastingen

(400)

N e tto-r e s ul taat

Materiële en immateriële vaste activa

3 5.4 62

155.958

237

141

2

32.882

189.220

Totale activa

2.971.261

632.520

246.820

166.537

53.855

4.070.993

Totale verplichtingen

2.641.623

615.645

238.494

160.843

11.004

3.667.609
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35. Risicobeheer
Het bestuur van BinckBank, als financiële instelling, is zich bewust van het belang van risicobeheer voor de bank en het is dan
ook een belangrijk onderwerp in de aansturing van de organisatie.
Risicobeheer ondersteunt alle belanghebbenden bij het waarborgen dat de risico’s, die de bank loopt, worden beheerst en in
overeenstemming zijn met haar risicobereidheid en met wettelijke vereisten. In dit hoofdstuk wordt de risicobereidheid, de
organisatorische en governance regels die gelden met betrekking tot risicobeheer en het principe van de drie
verdedigingslinies beschreven. Na bespreking van deze algemene regelingen, wordt in het hoofdstuk een beschrijving gegeven
van de kapitaalvereisten onder Pijler I en II van het CRR-raamwerk. Tenslotte wordt ingegaan op de individuele risicotypen
waaraan BinckBank is blootgesteld en op de wijze waarop deze risico’s worden beheerst.

35.1.

RISICOBEREIDHEID

Risicobereidheid is de balans tussen risico en rendement en raakt daarmee de kern van de bedrijfsvoering. Solide kapitaal- en
liquiditeitsratio’s zijn essentiële voorwaarden voor een succesvolle propositie aan onze klanten, en dit wordt weerspiegeld in
de risicobereidheid. Elk jaar bereidt het bestuur de risicobereidheid voor, die vervolgens ter beoordeling en goedkeuring aan
de raad van commissarissen wordt voorgelegd. De risicobereidheid wordt bewaakt door middel van een risicodashboard.
Hierin zijn kwantitatieve normen vastgesteld om te beoordelen of BinckBank binnen haar eigen risicobereidheid blijft. In dit
dashboard zijn Key Risk Indicators (KRI) en Key Perfomance Indicators (KPI) opgenomen die zo goed mogelijk het risicoprofiel
van BinckBank reflecteren. Door maandelijkse monitoring in de governance commissies kan tijdig worden bijgestuurd en
wordt het actuele risicoprofiel binnen de geaccepteerde grenzen van de risicobereidheid gehouden. In de loop van 2020 kan
de risicobereidheid veranderen op moment dat BinckBank-activiteiten worden geïntegreerd in de Saxo Bank-groep en de
doelstellingen voor risicobereidheid en kapitaalbeheer worden afgestemd op de groepsstrategie.
De risicobereidheid is gebaseerd op de volgende leidende principes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

35.2.

BinckBank handelt op een evenwichtige manier in het belang van klanten en andere stakeholders van de bank.
BinckBank werkt volgens hoge morele, ethische en zorgvuldigheidsnormen.
BinckBank neemt geen risico’s met toevertrouwde middelen die onze betrouwbaarheid in gevaar kunnen brengen.
BinckBank functioneert getrouw binnen de grenzen van de wet- en regelgeving.
BinckBank streeft naar integer handelen met betrekking tot belastingzaken.
BinckBank publiceert informatie op een consistente en transparante manier aan belanghebbenden.
BinckBank biedt een veilige en gezonde werkomgeving. Medewerkers worden met waardigheid en respect behandeld.
BinckBank vermijdt praktijken die de reputatie van BinckBank kunnen schaden.
BinckBank bevordert een gezonde risicocultuur op alle niveaus van de organisatie, waarbij risico’s besproken worden
op een open en transparante wijze en een bewuste, goed geïnformeerde en evenwichtige afweging wordt gemaakt van
de relevante risico’s versus het rendement op alle niveaus van besluitvorming.

RISICOGOVERNANCE

Voor de realisatie van de strategie van BinckBank is een efficiënte en effectieve risicobeheersing essentieel. Het risico
management raamwerk met bijbehorend beleid en systemen worden continu verbeterd en aangepast op wijzigingen in de
externe omgeving en de interne organisatie. De operationele beheersingsmaatregelen zijn in detail beschreven en de
effectiviteit van deze maatregelen wordt periodiek getoetst.

GOVERNANCE STRUCTURE EN THREE LINES OF DEFENCE
BinckBank opereert volgens het Three Lines of Defence principe (3LoD). De 3LoD gedachte is meer dan alleen maar
organisatiestructuur en het benoemen van rollen. Het is een manier van (samen)werken en denken en is tevens het
fundament van de risicocultuur. In deze structuur wordt de eerste lijn gevormd door business managers van de landen en
support units die verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor de beoordeling, beheersing en beperking van risico’s. De
eerstelijns afdelingen worden daarin geadviseerd en gecontroleerd door tweedelijns gespecialiseerde afdelingen: Governance,
Risk & Compliance (GRC), Finance & Control; en Legal & Regulatory. Deze afdelingen zijn ook verantwoordelijk voor het beheer
van aan risicomanagement gerelateerd beleid, processen en de methodieken. De afdeling Internal Audit (IAD) vormt de derde
lijn die door middel van een op risico gebaseerde aanpak, zekerheid verschaft aan het bestuur en de raad van
commissarissen. Het bestuur is verantwoordelijk voor een effectieve inrichting en aansturing van het governance risk
compliance framework. Dit framework stelt het bestuur in staat de risicobereidheid te formuleren, te bewaken en om het
risicomanagement en de interne beheersing op een effectieve manier uit te voeren. De raad van commissarissen en haar
subcommissies (auditcommissie, risico- en productontwikkelingscommissie en remuneratiecommissie) vormen samen de
laatste schakels in het governance risk compliance framework.
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Raad van commissarissen
De raad van commissarissen houdt toezicht op de risico’s en kapitaalvereisten met betrekking tot de werking van de bank en
de samenstelling van de portefeuille. Het heeft speciaal voor dit doel drie subcommissies opgericht die in onderstaande tabel
verder worden toegelicht.

SUBCOMMISSIES
VAN DE RVC
Risico- en productontwikkelingscommissie
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DOELSTELLING

AANDACHTSGEBIEDEN

De risico- en productontwikkelingscommissie behandelt
onderwerpen op het gebied van kredietrisico, marktrisico,
renterisico, solvabiliteit- en liquiditeits- en operationeel risico.
Tevens adviseert zij de raad van commissarissen onder andere
over de inhoud van het risicoprofiel en de risicobereidheid van
BinckBank. Verder toetst zij of nieuwe producten of aanpassingen
van bestaande producten, systemen en diensten voldoen aan de
risicobereidheid en de zorgplicht jegens de klant.

•

Kredietrisico

•

Marktrisico

•

Renterisico

•

Solvabiliteitsrisico

•

Liquiditeitsrisico

•

Operationeel risico

•

Beleggingsbeleid
discretionaire
vermogensbeheerpro
ducten

•

Data- en
informatierisico

•

Personeel en
beloningen

•

Financieel
rapportage- en
toelichtingenrisico

•

Compliance risico

•

Juridische risico’s

Remuneratiecommissie
(RemCo)

De RemCo adviseert de RvC onder andere over de beloning van
het bestuur en zij geeft advies over de beloning van aangewezen
personen binnen het senior management (identified staff) en
medewerkers in de controlefuncties.

Auditcommissie (AC)

De activiteiten van de AC bestaan uit het toezicht op de opzet en
werking van het stelsel van interne controle en
risicobeheersingsmaatregelen, de opvolging van de door de externe
accountant gedane aanbevelingen en het functioneren van de IAD

ADVIESCOMMISSIE

DOELSTELLING

AANDACHTSGEBIEDEN

Controlecommissie

De controlecommissie voert jaarlijks in opdracht van de RemCo
een risicoanalyse uit op de uitvoering van het beloningsbeleid en
rapporteert daarover aan de RemCo. Tevens voert de
controlecommissie een jaarlijkse controle uit of het
beloningsbeleid voldoet aan relevante wet- en regelgeving en
toepasselijke aanbevelingen.

•

Personeel en
beloningen

Bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van de strategie van de bank. Dit omvat onder meer het
kapitaal en financieringsplan, dat is gebaseerd op het risico en kapitaalbeleid. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het
goed functioneren van de processen die de liquiditeit en kapitaalpositie van de bank waarborgen. Daarnaast is zij verplicht
om informatie te verstrekken aan de raad van commissarissen, die op zijn beurt de risicobereidheid van de bank beoordeelt.
Beslissingen worden genomen tijdens bestuursvergaderingen. Om ervoor te zorgen dat de verschillende soorten risico’s
correct worden beheerst, heeft het bestuur de volgende risicocommissies opgericht:
SUBCOMMISSIES
VAN HET BESTUUR
Asset & liability commissie
(ALCO)

Risico & compliance
commissie (RCC)

DOELSTELLING

AANDACHTSGEBIEDEN

De ALCO houdt toezicht op alle balansrisico’s van BinckBank. De
ALCO richt zicht met name op beheersing van kredietrisico,
marktrisico (valutarisico) en renterisico en beoordeelt daarnaast
ook de toereikendheid van de kapitaal-en liquiditeitspositie van
BinckBank. Ook bepaalt deze commissie het beleggingsbeleid ten
behoeve van het rentebedrijf.

•
•
•
•
•

Kredietrisico
Marktrisico
Renterisico
Solvabiliteitsrisico
Liquiditeitsrisico

De risico & compliance commissie houdt toezicht op operationele
en compliance risico’s binnen het bancaire bedrijf. Deze
commissie heeft belangrijke taken op het gebied van het
waarborgen van een integere en beheerste bedrijfsvoering. Ook
toetst zij of nieuwe producten of aanpassingen van bestaande
producten, systemen en diensten voldoen aan de
risicobereidheid en de zorgplicht jegens de klant.

•
•
•

Operationeel risico
Compliance risico
Goedkeuring nieuwe
producten

•

Beleggingsbeleid
discretionaire
vermogensbeheerproducten

•

Data- en
informatierisico

•

Financieel
rapportage- en
toelichtingenrisico

•

Juridische risico’s

•

Rapportage- en
toelichtingenrisico

Investment commissie
(IC)

De investment commissie houdt toezicht op de uitvoering van het
beleggingsbeleid van de vermogensbeheerproducten. De investment
commissie beoordeelt wijzigingen van het (beleggings-) beleid en keurt
deze indien nodig goed.

Architecture & data
board

De doelstelling van de architecture & data board is het adviseren van
het bestuur ten aanzien van het gebruik van data en informatie en de
afstemming van ICT-systemen en de architectuur op de toekomstige
strategische richting.
Financieel rapportage- en toelichtingenrisico wordt bewaakt door de
AcC. Dit orgaan richt zich op de beheersing van risico’s die verband
houden met accounting processen, accounting handboeken,
accounting policies, voorzieningen en toepassing van nieuwe
accounting standaarden (IFRS).
De legal & regulatory commissie heeft tot doel toezicht houden op het
tijdig identificeren van nieuwe ontwikkelingen in relevante wet en
regelgeving, het bepalen van de impact op BinckBank daarvan en het
beheersen van de juridische risico’s.
De disclosure commissie houdt toezicht op de tijdige openbaarmaking
van koersgevoelige informatie. Daarnaast houdt deze commissie
toezicht op de maatregelen die in de organisatie zijn genomen om
vertrouwelijk om te gaan met mogelijke koersgevoelige informatie.

Accounting commissie
(AcC)

Legal & regulatory
commissie (LRC)
Disclosure commissie
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35.3.

KAPITAALMANAGEMENT

De kapitaalbehoefte van BinckBank wordt bepaald aan de hand van de risicobereidheid en strategie, rekening houdend met
de verwachtingen en vereisten van externe stakeholders. De kapitaaltoereikendheid wordt continu gemonitord en afgezet
tegen de risicobereidheid en strategie. De huidige en toekomstige kapitaaltoereikendheid worden maandelijks besproken in
de ALCO waar kan worden besloten om maatregelen te treffen voor bijsturing. Jaarlijks wordt een kapitaal en fundingplan
opgesteld met daarin de strategische en tactische uitgangspunten alsmede projecties van de verwachte ontwikkelingen in de
kapitaalpositie. Dit plan is tevens onderdeel van de ICAAP-documentatie.
Het wettelijk beschikbaar eigen vermogen van BinckBank bestaat volledig uit Tier 1-kernkapitaal (CET1). BinckBank heeft geen
aanvullend Tier 1-kapitaal (AT1) of Tier 2-kapitaal (T2). Op verschillende onderdelen bevat de CRR overgangsbepalingen.
BinckBank houdt hier geen rekening mee en hanteert bij de berekening van het aanwezig vermogen de volledige infasering.
(bedragen in € 000's)

Gestort en geplaatst kapitaal
Agioreserve
Ingekochte eigen aandelen

31 de c e m be r 2019

31 de c e m be r 2018

6.681

6.750

340.048

343.565

-

(4.081)

Ingehouden winsten

56.655

21.970

Resultaat boekjaar

16.148

35.180

419.532

403.384

Totaal e i ge n v e r m oge n

Af: goodwill
Bij: uitgestelde belastingverplichtingen geassocieerd met goodwill
Af: overige immateriële activa

(153.865)

(153.865)

31.780

29.798

(971)

(3.349)

(7)

(2)

Af: prudente waardering financiële instrumenten
Af: uitgestelde belastingvorderingen
Af: onverdeelde resultaten aangepast voor dividenden
Totaal aanw e z i g v e r m oge n - Ti e r 1

35.4.

(16.148)
280.321

(468)
(26.500)
248.998

KAPITAALRATIO’ S

De CRD IV en CRR-richtlijnen zijn in Nederland van toepassing op alle banken. Dit integrale raamwerk voor het toezicht op
banken bestaat uit drie pijlers:
•
•

•

Pilaar 1: Externe kapitaaleisen voor kredietrisico, marktrisico en operationeel risico;
Pilaar 2: Interne processen voor het risicobeheer en voor de berekening van de interne kapitaalvereisten, het
economisch kapitaal en de wijze waarop de toezichthouder naar deze interne processen kijkt Supervisory Review
and Evaluation Process (SREP);
Pilaar 3: Informatieplicht van risico-informatie richting externe belanghebbenden.

Pilaar 3 staat voor de informatieplicht van risico-informatie richting externe belanghebbenden en is ondersteunend aan de
bepaling van de minimum-solvabiliteitseisen (Pilaar 1) en de door het management gestelde solvabiliteitseisen (Pilaar 2). Het
doel van Pilaar 3 is een verbetering van de kwaliteit van het risicomanagement van een instelling door de disciplinerende
werking van de markt.
Banken zijn op basis van de regelgeving verplicht een kapitaalbuffer aan te houden om de risico’s op te kunnen vangen die
ontstaan als gevolg van de uitvoering van het bankbedrijf. Pilaar 1 biedt richtlijnen voor de berekening van het kapitaal dat
een bank van toezichthouders minimaal moet aanhouden voor krediet, markt en operationele risico’s. De voorschriften
voorzien in een aantal varianten van kapitaalberekeningsmethoden voor deze risico’s van relatief eenvoudig tot geavanceerd.
Een bank heeft onder voorwaarden de mogelijkheid een van deze methoden te kiezen. Aan de keuze zijn verschillende
kwalitatieve eisen gekoppeld. Indien wordt besloten over te gaan naar een meer geavanceerde methode houdt dit in dat niet
meer terug kan worden gegaan naar de eenvoudigere methode. BinckBank gebruikt de gestandaardiseerde methode voor het
berekenen van de risico gewogen posten voor krediet-, markt-, settlement- en operationeel risico zoals beschreven in de CRR.

AANVULLENDE KAPITAALBUFFERS
Banken dienen een aantal aanvullende kapitaalbuffers aan te houden bovenop het vereiste kapitaal voor kredietrisico’s. Voor
BinckBank zijn de volgende buffers relevant:
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Contracyclische kapitaalbuffer
De contracyclische kapitaalbuffer houdt rekening met de kredietcyclus en risico’s van excessieve kredietgroei in het
desbetreffende land. De contracyclische kapitaalbuffer is minimaal 0% en maximaal 2,5% van de hiervoor relevante risico
gewogen posten en dient te worden ingevuld met eigen vermogen (Tier 1-kernkapitaal). De voor BinckBank berekende
instellingsspecifieke contracyclische buffer is op dit moment zeer klein, voornamelijk omdat in veel landen de landen
specifieke contracyclische buffervereisten door de bevoegde autoriteiten nog grotendeels op nihil zijn vastgesteld.

Kapitaalconserveringsbuffer
De kapitaalconserveringsbuffer is ontworpen om ervoor te zorgen dat banken buiten perioden van stress aanvullende
kapitaalbuffers opbouwen boven de minimum kapitaalseisen. De kapitaalvereisten worden jaarlijks gefaseerd verhoogd van
0,625% van de risicoposten vanaf 2016 tot 2,5% in 2019 (2018: 1,875%).
De buffervereisten uit de kapitaalconserveringsbuffer zijn ultimo december 2019 € 15,4 miljoen (2018: € 14,7 miljoen).

INTERNE KAPITAALRATIO’ S
BinckBank hanteert een interne kapitaalvereiste ter bepaling van de hoeveelheid aan te houden kapitaal onder Pilaar 2. De
toereikendheid van deze interne kapitaalvereiste wordt periodiek getoetst en kan leiden tot hogere of lagere interne
kapitaalvereisten.

LEVERAGE RATIO
De leverage ratio is een simpele risico-ongevoelige maatstaf waarbij kapitaal wordt gedeeld door een optelsom van
balansposten en posten buiten-de-balans. In 2019 is het ongewogen balanstotaal gestegen als gevolg van een toename van
de toevertrouwde middelen.
Onderstaand is een overzicht van de kapitaalseisen van BinckBank en de daarbij behorende ratio’s.
(bedragen in € 000's)

31 de c e m be r 2019

31 de c e m be r 2018

KAPITAALRATIO'S
Totaal aanw e z i g v e r m oge n - Ti e r 1 (A)

Kredietrisico
Settlementrisico
Operationeel risico
Totaal r i s i c oge w oge n pos te n - Pi l aar I (B )

280.321

248.998

393.267

571.925

204

203

211.180

210.949

604.651

783.077

Kapi taal r ati o (=A/B )

46, 4%

31, 8%

Benodigd kapitaal op basis van CRR (=B*8%)

48.372

62.646

CRR buffers

15.349

14.694

63.721

77.340

5.068.158

4.070.993

(87.659)

(123.898)

B e nodi gd kapi taal op bas i s v an CRR i nc l . buf f e r s

LE VE RAG E RATIO
Risicomaatstaf voor leverage ratio:
Ongewogen balanstotaal
Prudentiële aanpassingen
Ri s i c om aats taf (C)

Le v e r age r ati o (=A/C)

B e nodi gd kapi taal op bas i s v an CRR - l e v e r age r ati o (3% )

4.980.499

5, 6%

149.415

3.947.095

6, 3%

118.413

79

35.5.

KREDIETRISICO, KREDIETACCEPTATIE, KREDIETBEHEER

Het kredietrisico heeft betrekking op het niet nakomen van een verplichting door een tegenpartij en/of uitgevende instelling
die betrokken is bij de handel in respectievelijk de uitgifte van een financieel instrument en zodoende BinckBank financieel
benadeelt. Het kredietrisico van BinckBank is onderverdeeld in de volgende categorieën:
•
•
•
•

kredietrisico op liquide middelen en beleggingen;
kredietrisico op hypotheken;
kredietrisico op uitstaande effectenkredieten, marginverplichtingen en financiële garanties, SRDverplichtingen; en
tegenpartijrisico.

Hieronder wordt een toelichting gegeven op welke wijze BinckBank deze risico’s beheerst.

BEHEERSING VAN KREDIETRISICO OP LIQUIDE MIDDELEN EN BELEGGINGEN
BinckBank gaat prudent om met de door klanten aan haar toevertrouwde middelen. De toevertrouwde middelen, die niet voor
kredietverlening worden gebruikt, worden voor een deel liquide aangehouden en voor een deel uitgezet in de geld- en
kapitaalmarkt. Alle uitzettingen gebeuren op een verantwoorde manier in overeenstemming met de vastgelegde
risicobereidheid. De beleggingsportefeuille van BinckBank heeft als doel om, binnen het afgegeven mandaat, de beschikbare
liquiditeit zodanig in de markt uit te zetten, dat de rentemarge tussen aangetrokken en uitgezette middelen wordt
geoptimaliseerd.
Het kredietrisico op liquide middelen en de uitzettingen wordt dagelijks gemonitord door de afdeling Treasury & ALM. Zij
rapporteert hierover aan de CFRO en periodiek legt zij verantwoording af in de Asset & Liability Commissie (ALCO).
Aangehouden liquiditeiten worden uitgezet in de geld- en kapitaalmarkt bij centrale overheden, lagere overheden voor zover
door de centrale overheid gegarandeerd, centrale banken en andere kredietinstellingen met een minimale rating van A (Fitch
of vergelijkbaar) en een stabiele toekomstverwachting.
De afspraken en limieten over geld- en kapitaalmarktuitzettingen zijn vastgelegd in een door de ALCO vastgesteld limietenstelsel
om te grote concentraties van kredietrisico tegen te gaan. De afdeling Treasury & ALM is gehouden aan strikte eisen voor het
uitzetten van geld bij tegenpartijen. Hierbij worden intern opgestelde limieten voor zowel de hoogte als de looptijden bij
geaccordeerde tegenpartijen in acht genomen. De relatief lage risicobereidheid van BinckBank ten aanzien van kredietrisico’s
blijkt uit het beleid om de investering in obligaties voornamelijk te doen in relatief veilige en liquide instrumenten die
beleenbaar zijn bij de Europese Centrale Bank (ECB).

BEHEERSING VAN KREDIETRISICO OP LENINGEN EN VORDERINGEN
Het beleid inzake kredietacceptatie is gericht op bewaking en beheersing van kredietrisico op hypotheken, beheersing van het
kredietrisico op effectenkredieten, marginverplichtingen en financiële garanties.

Hypotheken
BinckBank treedt op als financier in een collectieve structuur, waarbij de marketing, verkoop, administratie en beheer worden
verzorgd door Dynamic Credit, een AFMgelicenseerde serviceprovider. BinckBank definieert haar risicobereidheid binnen het
investeringsmandaat door acceptatiecriteria af te geven en door één of meer kredietrisico buckets en rente-reset periodes
aan te wijzen. Vanuit het risicomanagement perspectief zijn met name het kredietrisico en het uitbestedingsrisico van belang.
Voor een goede beheersing van de operationele risico’s, inclusief het uitbestedingsrisico, zijn afspraken gemaakt in de vorm
van een service level agreement (SLA). De gemaakte afspraken hebben hoofdzakelijk betrekking op diverse onderdelen van
het hypotheek verstrekkingsproces, het beheer en administratie van verstrekte hypotheken en op de aanlevering van data.
BinckBank gaat maandelijks na of de SLA wordt nageleefd. De acceptatie en beheersing van de kredietrisico’s zijn uitbesteed
aan Dynamic Credit en worden gemonitord door middel van uitgebreide data over de hypothekenportefeuille verstrekt binnen
de daartoe geldende wettelijke eisen. Op basis van de verkregen informatie wordt onder meer (eventuele)
achterstandsinformatie verwerkt.
BinckBank beoordeelt op periodieke basis of de hypotheekproductie binnen de door haar gestelde limieten valt. BinckBank is
in staat via een stop-notice de productie voor haar rekening te stoppen. De onderpanden voor de leningen zijn Nederlandse
woningen. De onderpanden bestaan uit een mix van Nederlandse woningen met en zonder Nationale Hypotheek Garantie
(NHG).
Daarnaast heeft BinckBank in juli 2016 een portefeuille bestaande hypotheken gekocht van Obvion. De gemaakte afspraken
hebben hier hoofdzakelijk betrekking op het beheer en administratie van verstrekte hypotheken en op de aanlevering van
data. Voor een goede beheersing van de operationele risico’s, inclusief het uitbestedingsrisico, zijn afspraken gemaakt in de
vorm van een service level agreement (SLA). BinckBank gaat maandelijks na of de belangrijkste afspraken in de SLA worden
nageleefd. De beheersing van de kredietrisico’s worden gemonitord door middel van uitgebreide data over de
hypothekenportefeuille verstrekt binnen de daartoe geldende wettelijke eisen. Op basis van de verkregen informatie wordt
onder meer (eventuele) achterstandsinformatie verwerkt.
Achterstallig zijn alle kredieten, waarvan de rente en/of aflossing niet tijdig worden voldaan. Als een klant waarschijnlijk of
daadwerkelijk zijn verplichtingen jegens de bank niet meer kan nakomen, wordt een voorziening getroffen. De krediet van de
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klant worden dan aangemerkt als niet presterende kredieten.
Het beheer van betalingsachterstanden is belegd bij de serviceproviders waarover de afspraken zijn gemaakt in de SLA’s. De
verantwoordelijkheid om een forbearance (kredieten o.b.v. hernieuwde afspraken) traject te starten is belegd bij de
serviceprovider. BinckBank wordt in geval van een forbearance traject geïnformeerd door de serviceprovider.
BinckBank heeft intensieve gesprekken gevoerd met relevante experts en stakeholders over de maximale omvang en verdere
groei van de hypotheekportefeuille. Gezien de huidige balanssamenstelling en rekening houdend met de bestaande
kapitaalstructuur en liquiditeitsvereisten ziet BinckBank geen mogelijkheden om de hypotheekportefeuille verder te laten
groeien dan de huidige waarde van € 800 miljoen. De acceptatie van nieuwe hypotheken is opgeschort in afwachting van
strategische beslissingen binnen de Saxo Bank-groep over de toekomst van beleggingen in hypotheken.

Effectenkredieten, marginverplichtingen en financiële garanties
BinckBank biedt klanten in verschillende vormen de mogelijkheid gebruik te maken van bevoorschotting op onderpand van
effecten. Deze bevoorschotting kan ingezet worden ter dekking van de marginverplichting uit hoofde van posities in derivaten
of voor het financieren van de aankoop van effecten of ter dekking van financiële garanties. In alle gevallen heeft BinckBank
een (potentieel) kredietrisico op de klant.
Effectenkredieten worden geautomatiseerd beoordeeld op het moment van verstrekking, rekening houdend met de
bevoorschottingspercentages voor het daarvoor in aanmerking komende onderpand. Dit alles gebeurt volgens de richtlijnen
die door de ALCO zijn vastgesteld met inachtneming van de limieten zoals gesteld in artikel 152 Besluit gedragstoezicht
financiële ondernemingen (BGfo).
De verstrekte kredieten worden ook op geautomatiseerde wijze en op basis van realtime koersen bewaakt. Het risico bij het
effectenkrediet betreft de waardemutatie van de in onderpand verkregen zekerheden. Hierbij wordt specifiek gelet op
ongewenste concentraties in portefeuilles van klanten, zogenaamde concentratierisico’s. Een dekkingstekort ontstaat als de
waarde van het onderpand onvoldoende is om de verstrekte krediet en/of margin verplichtingen af te dekken. Een
dekkingstekort moet door de klant binnen een termijn van 1 tot 5 beursdagen worden aangezuiverd. Indien de klant hieraan
geen gehoor geeft dan is BinckBank gerechtigd om de positie af te bouwen.
Zowel de bewaking van het uitstaande effectenkrediet, de marginverplichting en eventueel (te hoog) opgelopen concentraties
in portefeuilles van klanten vindt plaats binnen de eerstelijns afdeling Credit Risk Management. De tweedelijns Risk
Management-afdeling houdt toezicht op de afdeling Credit Risk Management.

FORBEARANCE
Er is sprake van forbearance als de klant als gevolg van financiële moeilijkheden of op korte termijn verwachte financiële
moeilijkheden de verplichtingen jegens BinckBank niet meer kan nakomen en de bank op basis van deze omstandigheden
concessies heeft gedaan met betrekking tot de voorwaarden en condities van de kredietovereenkomst, met als doel om de
klant in staat te stellen aan de vernieuwde verplichtingen te kunnen voldoen. Deze concessie op de bestaande
kredietovereenkomst is gerelateerd aan de financiële situatie van de klant en zou niet zijn gedaan indien deze
omstandigheden zich niet zouden hebben voorgedaan. Anderzijds, indien de aanpassing van de voorwaarden van de
kredietovereenkomst niet het gevolg is van de financiële moeilijkheden van de klant, is er geen sprake van forbearance.
Doelstelling van de maatregelen die worden genomen bij forbearance-situaties is het maximaliseren van de kans op het
herstel van de betalingscapaciteit van de klant, met als doel de verliezen als gevolg van het moeten afboeken van de lening of
een deel daarvan zoveel mogelijk te reduceren. Daarbij dienen de maatregelen voor de klant een passende en duurzame
oplossing te bieden voor het op termijn weer kunnen nakomen van de oorspronkelijke verplichtingen uit hoofde van de
kredietovereenkomst.
In de praktijk blijken de forbearancemaatregelen niet in alle gevallen het beoogde effect te hebben (herstel van betaal
capaciteit van de klant of beëindiging van een proces van afnemende betaalcapaciteit). Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van
het verder verslechteren van de financiële situatie bij de klant of het uitblijven van een verwachte verbetering daarin. Indien
zich een dergelijke situatie voordoet zal de (financiële) situatie van de klant opnieuw worden geanalyseerd en de te volgen
strategie nader worden bepaald.
Er is sprake van de beëindiging van een forbearance-situatie indien onder meer is voldaan aan de volgende voorwaarden: de
status nonperforming is niet meer van toepassing op de financiering en er is sindsdien een periode van twee jaar verstreken.
De status non-performing houdt minimaal 1 jaar aan, gemeten vanaf de laatste forbearance-maatregel. Bovendien moet de
klant gedurende ten minste de helft van deze proefperiode regelmatig betalingen van rente en/of aflossingen hebben gedaan
die tevens een significante omvang hebben. Na afloop van de tweejaarsperiode mag geen enkele financiering van de klant
een achterstalligheid hebben van meer dan 30 dagen.
(bedragen in € 000's)

31 de c e m be r 2019

31 de c e m be r 2018

3.842

3.367

For be ar anc e
Leningen en vorderingen met forbearance maatregelen
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BEHEERSING VAN KREDIETRISICO OP TEGENPARTIJEN
De afdeling Treasury & ALM voert transacties uit voor rekening en risico van BinckBank. Hierbij is sprake van tegenpartijrisico.
De ALCO keurt de tegenpartijlimieten goed. Het overgrote deel van de door BinckBank uitgevoerde effectentransacties vindt
plaats voor rekening en risico van de klant (online brokerage). Deze transacties vinden voornamelijk plaats op
(gereglementeerde) markten zoals NYSE en Euronext, waarbij gebruik gemaakt wordt van een centrale tegenpartij (CCP).
Hierdoor is het tegenpartijrisico voor klanten klein.

RISICOCONCENTRATIES
Ten behoeve van de beheersing van kredietrisico worden de risico’s inzichtelijk gemaakt naar risicoconcentraties van financiële
instrumenten. De hieronder opgenomen tabellen geven inzicht in de verschillende risicoconcentraties.

RISICOCONCENTRATIE PER ECONOMISCHE SECTOR
Onderstaande tabel geeft het kredietrisico weer naar economische sectoren.
RIS ICOCON CE N TRATIE PE R E CON OMIS CH E S E CTOR PE R 31 DE CE MB E R 20 19
S taat c .q.
(bedragen in € 000's)

Kasmiddelen

Ce ntr al e

Fi nanc i ë l e

s taats -

banke n

i ns te l l i nge n

ge gar ande e r d

2.662.555

-

Ov e r i ge
Par ti c ul i e r e n

-

onde r ne m i nge n

-

Totaal

-

2.662.555
261.542

Bankiers

42.506

219.036

-

-

-

Derivaten

-

51.699

-

-

173

51.872

-

-

-

-

16.368

16.368

Financiële activa tegen reële waarde via de winsten verliesrekening
Beleggingen tegen geamortiseerde kostprijs

-

-

Leningen en vorderingen

-

-

2.7 05 .0 61

2 70 .73 5

446.797
4 46 .79 7

-

-

446.797

1.177.029

136.900

1.313.929

1 .17 7. 02 9

15 3.4 41

4. 75 3.0 63

RIS ICOCON CE N TRATIE PE R E CON OMIS CH E S E CTOR PE R 31 DE CE MB E R 20 18
S taat c .q.
(bedragen in € 000's)

Kasmiddelen

Ce ntr al e

Fi nanc i ë l e

s taats -

banke n

i ns te l l i nge n

ge gar ande e r d

onde r ne m i nge n

Totaal

-

-

-

-

1.096.838

Bankiers

34.898

99.777

-

-

-

134.675

Derivaten

-

24.229

-

-

48

24.277

-

-

-

-

13.721

13.721

-

-

1.033.590

1.350.897

58.752

1.409.649

1 .35 0. 89 7

7 2.5 21

3. 71 2.7 50

Financiële activa tegen reële waarde via de winsten verliesrekening

1.096.838

Ov e r i ge
Par ti c ul i e r e n

Beleggingen tegen geamortiseerde kostprijs

-

Leningen en vorderingen

1.1 31 .7 36

82

772.981
8 96 .98 7

260.609
2 60 .60 9

RISICOCONCENTRATIE PER GEOGRAFISCHE INDELING
Onderstaande tabel geeft het kredietrisico weer naar geografisch gebied.
G E OG RAFIS CH E S PRE IDIN G PE R 31 DE CE MB E R 2019
B e lgi ë ,
S upr a-

Fr ank r i j k,

N oor d

Ande r e

Am e r i k a

l ande n

Kasmiddelen

-

2.642.817

19.738

-

Bankiers

-

136.156

20.392

-

Derivaten

-

-

173

-

-

-

-

-

16.368

-

-

-

via de winst- en verliesrekening
Beleggingen tegen geamortiseerde
kostprijs
Leningen en vorderingen

Dui ts land

l ande n

N e de r l and

Financiële activa tegen reële waarde

Ital ië

Ov e r i ge E U

nati onaal

(bedragen in € 000's)

86.128

-

69.027

162.366

94.904

4.449

-

1.251.388

43.562

9.109

4.570

-

4.099.388

262.599

104.013

95.147

18.238

-

134.289

2.662.555

628

261.542

51.699

51.872

116.051
-

Totaal

-

16.368

-

446.797

5.300

1.313.929

57.627

4.753.063

G E OG RAFIS CH E S PRE IDIN G PE R 31 DE CE MB E R 2018
B e lgi ë ,
Fr ank r i j k,

S upr a-

Ital ië

Dui ts land

Ov e r i ge E U

N oor d

Ande r e

l ande n

Am e r i k a

l ande n

nati onaal

N e de r l and

Kasmiddelen

-

1.093.997

2.841

-

-

Bankiers

-

113.704

13.434

-

70

Derivaten

-

-

48

-

-

-

-

-

13.721

-

-

-

(bedragen in € 000's)

Financiële activa tegen reële waarde
via de winst- en verliesrekening
Beleggingen tegen geamortiseerde
kostprijs
Leningen en vorderingen

13.128
13.128

119.626

154.403

303.511

189.127

1.349.756

46.082

5.418

4.122

2.677.083

230.529

308.929

193.319

6.906

165.835
172.741

Totaal
-

1.096.838

561

134.675

24.229

24.277

-

13.721

87.960

1.033.590

4.271

1.409.649

117.021

3.712.750
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RISICOCONCENTRATIE PER KREDIETRATING
In het beoordelen van de kredietwaardigheid van financiële activa en passiva wordt gebruik gemaakt van credit ratings van
rating agencies. Kasmiddelen en uitzettingen bij banken worden ingedeeld aan de hand van de korte termijn rating van rating
agencies. Voor de beleggingsportefeuille wordt gebruik gemaakt van de lange termijnrating. De leningen en vorderingen
betreffen kredieten op onderpand van effecten en vorderingen uit hoofde van particuliere hypotheekrechten. Deze kennen
geen rating van rating agencies.

RIS ICOKLAS S E N FIN AN CIË LE ACTIVA PE R 31 DE CE MB E R 20 19
Kor te te r m i j n r ati ng

tus s e n
(bedragen in € 000's)

Kasmiddelen
Bankiers
Derivaten
Financiële activa tegen reële waarde via de winst- en
verliesrekening

F1 of hoge r

F2 of l age r

2.662.555

1.485

Totaal

tus s e n

AA+ e n AA-

AAA

-

260.057

G e e n r ati ng

Lange te r m i j n r ati ng

-

-

A+ e n A-

-

2.662.555

-

261.542

-

-

-

-

-

-

-

-

51.872

51.872

-

-

-

-

-

16.368

16.368

Beleggingen tegen geamortiseerde kostprijs

-

-

Leningen en vorderingen

-

-

2 .922.612

1.48 5

284.432

162.365

284.432

-

162.36 5

-

446.797

-

1.313.929

1.313.929

-

1.382.169

4.7 53.063

G e e n r ati ng

Totaal

RIS ICOKLAS S E N FIN AN CIË LE ACTIVA PE R 31 DE CE MB E R 201 8

Kor te te r m i j n r ati ng

Lange te r m i j n r ati ng
tus s e n

(bedragen in € 000's)

Kasmiddelen
Bankiers

F1 of hoge r
1.096.838

-

-

-

A+ e n A-

-

1.096.838

-

134.675

-

-

-

-

-

-

-

24.277

24.277

-

-

-

-

-

13.721

13.721

Beleggingen tegen geamortiseerde kostprijs

-

-

13.197

1.033.590

Leningen en vorderingen

-

-

1.409.649

1.409.649

1.460.844

3.7 12.750

Financiële activa tegen reële waarde via de winst- en
verliesrekening

1 .230.628

84

885

AA+ e n AA-

AAA

-

Derivaten

133.790

F2 of l age r

tus s e n

88 5

325.521
325.521

308.882
308.88 2

385.990
3 85.990

VOORZIENING VOOR VERWACHTE KREDIET VERLIEZEN
BinckBank houdt voorzieningen aan voor verwachte kredietverliezen voor financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs. Voor de financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde wordt geacht dat het kredietrisico in de prijsststelling is
opgenomen. De voorziening voor verwachte kredietverliezen is gebaseerd op inschatting van het verlies als gevolg van een
verschil tussen de verwachte te ontvangen kasstromen en de contractuele kasstromen. In de methodologie wordt rekening
houden met zowel historische als toekomstgerichte informatie en bevat subjectieve inschattingen door het management. Het
voorzieningenmodel is gebaseerd op een aantal factoren:
•
•
•
•

De mate van verslechtering van kredietwaardigheid van de tegenpartij ten opzichte van de initiële opname;
De kans op in gebreke geraken van de tegenpartij (‘probability of default’ of PD)
Het verlies in geval van in gebreke zijn, rekening houdende met onderpand en forbearance maatregelen (‘loss given
default’ of LGD)
Het uitstaande bedrag aan vordering op de tegenpartij (‘exposure at default’ of EAD)

Significante verslechtering van kredietwaardigheid
Bij de bepaling van de kredietwaardigheid van tegenpartijen naar verschillende stadia wordt gebruik gemaakt van de term
verslechtering van de kredietwaardigheid. BinckBank hanteert de volgende kernmerken voor een identificatie van significante
verslechtering van kredietwaardigheid:
•
•
•

De lener heeft een achterstand van meer dan 30 dagen (stadium 2) dan wel 90 dagen (stadium 3);
De macro-economische factoren vertonen een significant risico op verslechtering van kredietwaardigheid;
De externe ratings van partijen vertonen een relatieve verslechtering van kredietwaardigheid buiten de vastgestelde
bandbreedtes.

Definitie van in gebreke zijn
Binnen de bepaling van het kredietverlies is ook de definitie van in gebreke zijn van groot belang. De definitie van in gebreke
zijn is gehanteerd bij de bepaling van de kredietwaardigheid en is daarom van belang voor de beoordeling van het toepassen
van het 12 maanden verwacht kredietverlies of kredietverlies voor de gehele looptijd van het instrument. BinckBank hanteert
de volgende kenmerken voor een identificatie van in gebreke zijn:
• De lener heeft een achterstand van meer dan 90 dagen;
• De lener zal naar verwachting niet in staat zijn om haar verplichtingen na te komen.
Bij de beoordeling van de kredietwaardigheid en of de lener naar verwachting in staat zal zijn om haar verplichtingen na te
komen hanteert BinckBank zowel kwantitatieve als kwalitatieve indicatoren, ALCO-analyses en openbare beschikbare
externe kredietwaarderingen. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de risicobeoordeling zoals die binnen het
risicomanagement framework wordt gehanteerd.
BinckBank beoordeelt voor alle financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs of de kredietwaardigheid
significant is gedaald. De bepaling van een significante verslechtering in kredietwaardigheid vindt plaats door vergelijking van
de kredietwaardigheid per rapportagedatum ten opzichte van de bepaalde kredietwaardigheid bij eerste opname van het
actief. In deze beoordeling wordt objectieve, beschikbare en waar mogelijk toekomstgerichte informatie gehanteerd.
Financiële activa waarvan de kredietwaardigheid niet significant verslechterd is worden als stadium 1 geclassificeerd. De
voorziening voor deze activa is gebaseerd op de kans dat de tegenpartij in een periode van 1 jaar in gebreke zal geraken
(jaarPD). Voor de financiële activa waarvoor bij de tegenpartij een significante verslechtering in kredietwaardigheid
geïdentificeerd wordt, worden in stadium 2 of 3 geclassificeerd. In deze gevallen wordt het verwachte kredietverlies bepaald
op basis van de kans op achterstalligheid over de gehele looptijd van het actief.
In aanvulling op kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren hanteert BinckBank een limiet van meer dan 30 dagen achterstand
als indicator voor een overgang van stadium 1 naar stadium 2, en een limiet van 90 dagen achterstand voor de overgang van
stadium 2 naar stadium 3. Van deze limieten kan alleen worden afgezien als er valide en aantoonbaar bewijs is dat de
kredietwaardigheid anders is dan op basis van deze limieten.
BinckBank bepaalt de voorziening voor verwachte kredietverliezen op zowel individuele als collectieve basis. Een collectieve
benadering kan worden gekozen afhankelijk van de materialiteit en aanwezigheid van identieke aard en kenmerken. BinckBank
hanteert voor de voorziening op effectenkredieten een collectieve benadering. Daarnaast hanteert BinckBank voor de
berekening van de voorziening op de hypothekenportefeuilles parameters die voor de gehele portefeuille worden gehanteerd.
De voorziening voor verwachte kredietverliezen maakt gebruik van prospectieve informatie zoals macro-economische factoren
wanneer dit relevant wordt geacht en de informatie beschikbaar is. Toekomstgerichte informatie anders dan externe
kredietratings wordt niet gebruikt voor financiële activa met een looptijd die zo kort is dat macro-economische factoren geen
materiële invloed hebben. Toekomstgerichte informatie kan ook in het model worden weggelaten wanneer objectieve
informatie niet beschikbaar is of alleen beschikbaar is tegen onevenredig hoge kosten of buitensporige inspanningen.
Waar BinckBank geen beschikking heeft over historische informatie over de ontwikkelingen in de kredietverliezen, zoals bij de
recent opgebouwde hypothekenportefeuilles, wordt gebruik gemaakt van externe beschikbare data. Hierbij wordt periodiek
getoetst of de gehanteerde portefeuilles voldoende overeenkomen met de karakteristieken van de eigen portefeuilles.

85

De methodologie en veronderstellingen waarvan bij het schatten van toekomstige kasstromen gebruik is gemaakt, worden
regelmatig geëvalueerd om verschillen tussen geschatte verliezen en daadwerkelijk opgetreden verliezen te verminderen.
BinckBank heeft per 31 december de volgende verwachte kredietverliezen opgenomen voor de financiële activa gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs.
31 de c e m be r 2019

31 de c e m be r 2018

Kasmiddelen

450

170

Bankiers

251

114

(bedragen in € 000’s)

Beleggingen tegen geamortiseerde kostprijs
Leningen en vorderingen
Voor z i e ni nge n v oor v e r w ac hte k r e di e tv e r l i e z e n

28

227

2.045

2.215

2. 774

2. 726

Kasmiddelen en Bankiers
Kasmiddelen en Bankiers worden op individuele basis beoordeeld op verwachte kredietverliezen. De Kasmiddelen en
Bankiers bestaan geheel uit posten die direct opvraagbaar zijn waardoor de periode waarover de verwachte kredietverliezen
wordt bepaald korter dan een jaar is. De Kasmiddelen en Bankiers zijn alle geclassificeerd onder stadium 1. Voor deze activa
wordt de voorziening voor verwachte kredietverliezen opgenomen ter hoogte van het verwachte verlies in de eerstkomende
twaalf maanden van de looptijd van de positie. Binnen de bepaling van de voorziening voor verwachte kredietverliezen voor
deze portefeuille zijn geen verdere variabelen en factoren opgenomen.

Beleggingen tegen geamortiseerde kostprijs
Financiële activa tegen geamortiseerde kostprijs worden op individuele basis beoordeeld op verwachte kredietverliezen. Voor
de beleggingsportefeuille, die bij BinckBank alleen bestaat uit zogenaamde ‘investment grade’ beleggingen, wordt de onder
IFRS 9 toegestane uitzondering voor lage kredietrisico’s toegepast. Hierbij mag worden aangenomen dat in de gehele
portefeuille geen kredietverslechtering plaatsvindt en worden deze activa geclassificeerd als stadium 1. Voor deze activa
wordt de voorziening voor verwachte kredietverliezen opgenomen ter hoogte van het verwachte verlies in de eerstkomende
twaalf maanden van de looptijd van de positie. Binnen de bepaling van de voorziening voor verwachte kredietverliezen voor
deze portefeuille zijn geen verdere variabelen en factoren opgenomen.
Het verloop van de voorziening voor verwachte kredietverliezen op de beleggingen tegen geamortiseerde kostprijs is als volgt:

(bedragen in € 000’s)

S tadi um 1

S tadi um 2

S tadi um 3

12 - maands

gehele looptijd

gehele looptijd

verwacht

verwacht

verwacht

kredietverlies

kredietverlies

kredietverlies

Totaal

2019
Voorziening per 1 januari

227

-

-

227

Mutatie door deactiveren

(227)

-

-

(227)

28

-

-

28

Mutatie door aankopen
Mutatie in kredietrisico

-

-

-

-

Mutatie door afschrijven

-

-

-

-

Mutatie door aanpassingen anders dan deactiveren

-

-

-

-

Voor z i e ni ng pe r 31 de c e m be r

28

-

-

28

2018
Voorziening per 1 januari

-

-

Mutatie door deactiveren

(46)

-

-

(46)

Mutatie door aankopen

37

-

-

37

Mutatie in kredietrisico

(46)

-

-

(46)

Mutatie door afschrijven

-

-

-

-

-

-

Mutatie door aanpassingen anders dan deactiveren
Voor z i e ni ng pe r 31 de c e m be r

86

277

5
227

-

-

277

5
227

Het verloop van de boekwaarde naar verschillende stadia van kredietwaardigheid voor de beleggingen tegen geamortiseerde
kostprijs is als volgt:

(bedragen in € 000’s)

S tadi um 1

S tadi um 2

S tadi um 3

12 - maands

gehele looptijd

gehele looptijd

verwacht

verwacht

verwacht

kredietverlies

kredietverlies

kredietverlies

Totaal

2019
Openingsbalans 1 januari

1.033.817

-

-

1.033.817

Mutatie door lossingen en verkopen

(902.789)

-

-

(902.789)

Mutatie door aankopen

323.331

-

-

323.331

Wisselkoersverschillen

5.997

-

-

5.997

Mutatie door amortisatie

(8.272)

-

-

(8.272)

Mutatie lopende rente

(5.259)

-

-

(5.259)

Transfers tussen stadia

-

-

-

-

B r uto boe kw aar de pe r 31 de c e m be r
Voorziening voor verwachte kredietverliezen
B oe kw aar de pe r 31 de c e m be r

446.825

-

(28)
446.797

-

-

446.825
-

(28)

-

446.797

2018
Openingsbalans 1 januari

1.138.828

-

-

1.138.828

Mutatie door lossingen en verkopen

(460.692)

-

-

(460.692)

Mutatie door aankopen

361.929

-

-

361.929

Wisselkoersverschillen

10.320

-

-

10.320

Mutatie door amortisatie

(13.600)

-

-

(13.600)

(2.968)

-

-

(2.968)

Mutatie lopende rente
Transfers tussen stadia
B r uto boe kw aar de pe r 31 de c e m be r
Voorziening voor verwacht kredietverlies
B oe kw aar de pe r 31 de c e m be r

1.033.817

-

(227)
1.033.590

-

-

1.033.817

-

(227)
1.033.590

Leningen en vorderingen
De post leningen en vorderingen bestaat bij BinckBank uit kredieten op onderpand van effecten en vorderingen uit
hypotheekrechten.
Kredieten op onderpand van effecten worden op individuele basis beoordeeld op verwachte kredietverliezen. Effecten
kredieten worden geautomatiseerd beoordeeld op het moment van verstrekking, rekening houdend met de
bevoorschottingspercentages voor het daarvoor in aanmerking komende onderpand. Vervolgens worden de verstrekte
kredieten op basis van realtime koersen bewaakt. Het risico bij het effectenkrediet betreft de waardemutatie van de in
onderpand verkregen zekerheden. Hierbij wordt specifiek gelet op ongewenste concentraties in portefeuilles van klanten,
zogenaamde concentratierisico’s. Een dekkingstekort ontstaat als de waarde van het onderpand onvoldoende is om de
verstrekte krediet en/of marginverplichtingen af te dekken. Een dekkingstekort moet door de klant binnen een termijn van 1
tot 5 beursdagen worden aangezuiverd. Indien de klant hieraan geen gehoor geeft dan is BinckBank gerechtigd om de
positie af te bouwen. De voorziening voor verwachte kredietverliezen op kredieten op onderpand van effecten wordt
vervolgens individueel (stadium 3) en collectief op basis van het historische verlies over de gehele portefeuille bepaald. Binnen
de bepaling van de voorziening voor verwachte kredietverliezen voor deze portefeuille zijn geen verdere factoren opgenomen.
BinckBank beoordeelt de vorderingen uit hoofde van de hypothekenportefeuille individueel op de verwachte kredietverliezen.
De wijzigingen in kredietwaardigheid worden gevolgd aan de hand van perioden van betalingsachterstand, forbearancemaatregelen en andere aanvullende afspraken. Als vast criterium beschouwt BinckBank achterstanden van meer dan 30
dagen aan rente en/of aflossing als een significante verslechtering van de kredietwaardigheid waarna deze lening wordt
opgenomen in stadium 2. Non-Performing Loans, worden opgenomen in stadium 3.
Dit betreft kredieten die kunnen worden aangemerkt als:
•

kredieten met een materiële overschrijding voor een periode langer dan 90 dagen; of
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•
•

kredieten met een Probability of Default van 1; of
forbearance exposures waarbij de tweejaarsproefperiode niet is gestart.

Omdat BinckBank voor de hypotheekvorderingen beperkte historische informatie beschikbaar heeft, worden voor deze
instrumenten de parameters van het model bepaald op basis van beschikbare openbare informatie, die representatief is voor
de door BinckBank aangehouden portefeuilles. Daarnaast heeft BinckBank in het model voor de hypotheekvorderingen
macro-economische variabelen zoals werkloosheidcijfers opgenomen in de kans op kredietwaardigheid.
BinckBank verstrekt alleen kredieten op basis van ontvangen onderpand in de vorm van courante effecten, bankgaranties of
hypothecaire zekerheid. De leningen en vorderingen onderverdeeld naar dekkingsgraad is als volgt:
31 de c e m be r 2019

31 de ce m be r 2018

NHG garantie

264.494

296.332

Kleiner dan 75% van de waarde van het onderpand

800.939

820.791

Tussen 75% en 90% van de waarde van het onderpand

106.572

121.634

Tussen 90% en 100% van de waarde van het onderpand

120.997

146.876

10.667

17.535

5.755

6.441

1.309.424

1.409.609

(bedragen in € 000's)

Groter dan 100% van de waarde van het onderpand
Lopende rente (niet gealloceerd)
Totaal

Bij de bepaling van de verwachte toekomstige kasstromen van een financieel actief waarvoor zekerheden zijn verstrekt, wordt
rekening gehouden met de kasstromen die ontstaan in geval van uitwinning van de zekerheden, minus de kosten die gemaakt
moeten worden om de zekerheden te verkrijgen en te verkopen.
Het verlies uit hoofde van bijzondere waardevermindering wordt bepaald op het verschil tussen de boekwaarde van het
krediet en de contante waarde van toekomstige verwachte kasstromen, verdisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve
rentevoet van het krediet.
Voor de leningen en vorderingen is een bedrag van € 11 duizend afgeboekt in 2019 omdat geen enkele kans op ontvangen
van de resterende kasstromen zou bestaan (2018: € 71 duizend).
Het verloop van de voorziening voor verwachte kredietverliezen op de leningen en vorderingen is als volgt:

(bedragen in € 000’s)

S tadi um 1

S tadi um 2

S tadi um 3

12 - maands

gehele looptijd

gehele looptijd

verwacht

verwacht

verwacht

kredietverlies

kredietverlies

kredietverlies

Totaal

1.449

11

755

2.215

(35)

(148)

201 9
Openingsbalans
Mutatie door aflossingen en deactiveren

(113)

-

58

-

Mutatie door uitgifte en aankopen
Mutatie in kredietrisico
Mutatie door afschrijven
Mutatie door aanpassingen anders dan deactiveren
Voor z i e ni ng pe r 3 1 de c e m be r

(196)

(3)

-

-

-

-

-

58

119

(79)

-

-

-

-

1 .198

8

839

2.0 45

1.289

163

563

2.015

(90)

(2)

(2)

(94)

201 8
Openingsbalans
Mutatie door aflossingen en deactiveren
Mutatie door uitgifte en aankopen

296

Mutatie in kredietrisico

41

-

-

(150)

296
36

(73)

Mutatie door afschrijven

-

-

-

Mutatie door aanpassingen anders dan deactiveren

(87)

-

158

71

755

2.2 15

Voor z i e ni ng pe r 3 1 de c e m be r
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1 .449

11

-

Het verloop van de boekwaarde per stadium van kredietwaardigheid voor de leningen en vorderingen is als volgt:

(bedragen in € 000’s)

S tadi um 1

S tadi um 2

S tadi um 3

12 - maands

gehele looptijd

gehele looptijd

verwacht

verwacht

verwacht

kredietverlies

kredietverlies

kredietverlies

Totaal

1.247

1.409.609

2019
Openingsbalans 1 januari

1.408.139

223

Mutatie door lossingen en verkopen

(97.504)

-

(299)

(97.803)

Mutatie door aankopen

22.332

-

-

22.332

(687)

-

-

(2)

(6)

Mutatie lopende rente
Mutatie door aanpassingen anders dan deactiveren
Transfers tussen stadia

(23.945)
(311)

191

(74)

1

Overige mutaties
B r uto boe kw aar de pe r 31 de c e m be r
Voorziening voor verwachte kredietverliezen
B oe kw aar de pe r 31 de c e m be r

1.307.950

413

(1.198)

(8)

1.306.752

405

(687)
(23.953)

120

-

(1)

(74)

1.061

1.309.424

(839)

(2.045)

222

1.307.379

Reële waardeaanpassing hedge accounting

6.550

B oe kw aar de pe r 31 de c e m be r

1.313.929

2018
Openingsbalans 1 januari
Mutatie door lossingen en verkopen
Mutatie door aankopen
Mutatie door aanpassingen anders dan deactiveren

1.302.200

1.073

1.304.248

(50)

(285)

(60.866)

158.059

-

216

7.957

-

-

7.957

(702)

248

-

(60.531)

Transfers tussen stadia

454

Overige mutaties

-

B r uto boe kw aar de pe r 31 de c e m be r
Voorziening voor verwacht kredietverlies
B r uto boe kw aar de pe r 31 de c e m be r

975

-

1.408.139

223

(1.449)

(11)

1.406.690

212

158.275

(5)

(5)

1.247

1.409.609

(756)

(2.215)

491

1.407.394

Reële waardeaanpassing hedge accounting

2.255

B oe kw aar de pe r 31 de c e m be r

1.409.649

Een significante verslechtering van het kredietrisico voor de leningen en vorderingen is voornamelijk afhankelijk van de periode
van achterstand. De tabel hieronder toont de indeling naar achterstanden en de opgenomen voorziening voor verwachte
kredietverliezen:
2019

2018

B r uto
(bedragen in € 000’s)

B r uto

boe k w aar de

Voor z i e ni ng

boe k w aar de

Voor z i e ni ng

Achterstanden indagen
0-30 dagen
30-90 dagen
> 90 dagen
Totaal

1.307.950

(1.198)

1.408.139

(1.449)

413

(8)

223

(11)

1.061

(839)

1.247

(756)

1.309.424

(2. 045)

1.409.609

(2. 215)
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FINANCIËLE GARANTIES, VOORWAARDELIJKE VERPLICHTINGEN EN ONHERROEPELIJKE FACILITEITEN
Onherroepelijke faciliteiten betreffen de nog niet toegekende offertes uit hypotheken waarvoor BinckBank een
financieringsverplichting aan de serviceprovider heeft. Gezien de aard van de producten, de contractuele verplichtingen en het
onderpand heeft BinckBank de verwachte kredietverliezen op deze buiten de balans staande posten als zeer beperkt
beoordeeld, en derhalve geen voorziening voor verwachte kredietverliezen opgenomen.

BEZWAARDE EN ONBEZWAARDE ACTIVA
In onderpand gegeven financiële activa

Ontvangsten en betalingen uit hoofde van afwikkeling van effectentransacties bij de verschillende betrokken partijen vinden
op de dag van settlement niet precies gelijktijdig plaats. Ter overbrugging van deze intra-day tijdsverschillen heeft BinckBank
een deel van haar beleggingsportefeuille vastrentende waardepapieren in onderpand gegeven bij haar custodian. Gedurende
en ultimo 2019 (en 2018) zijn er geen ‘overnight exposures’ en is derhalve ook geen pandrecht gevestigd.

In onderpand ontvangen financiële activa

BinckBank verstrekt kredieten en andere faciliteiten op basis van door klanten in onderpand gegeven effecten. BinckBank
heeft geen recht van herbelening van de in onderpand ontvangen effecten en mag alleen overgaan tot verkoop van de
effecten als de kredietnemer in gebreke blijft. BinckBank heeft vastgesteld dat alle risico’s en beloningen van deze effecten
voor de klant zijn en blijven en derhalve worden deze effecten niet opgenomen op de balans.

Overgedragen financiële activa

In het kader van haar liquiditeitsmanagement heeft BinckBank repofaciliteiten met enkele banken. Effecten welke worden
verkocht onder de repo-faciliteiten worden overgedragen aan een derde waarbij BinckBank contanten ontvangt. Deze
transacties worden uitgevoerd onder voorwaarden op basis van de ISDA-regels met betrekking tot onderpand. BinckBank
heeft vastgesteld dat het vrijwel alle risico’s en beloningen van deze effecten behoudt, met name kredietrisico en markt
risico, en blijft deze derhalve opnemen op de balans. Bovendien neemt zij een financiële verplichting voor de nog terug te
betalen contanten. BinckBank heeft zowel gedurende 2019 als 2018 geen gebruik gemaakt van de faciliteiten en derhalve zijn
er in de balans geen posities opgenomen met betrekking tot deze faciliteiten.
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De volgende tabel toont de waarde van de in onderpand gegeven en/of bezwaarde financiële activa.
(a)

(b)

B r uto be dr age n
(bedragen in € 000's)

(c )= (a)-(b)

In onde r pand

v an opge nom e n

ge ge v e n/

f i nanc i ë l e ac ti v a

be z w aar d f i nanc i ë l e ac ti v a

Onbe z w aar de

31 de c e m be r 20 19
ACTIVA
Kasmiddelen

2.662.555

-

Bankiers

261.542

Derivaten

51.872

Financiële activa tegen reële waarde via de winst- en verliesrekening

16.368

16.368

446.797

314.738

Beleggingen tegen geamortiseerde kostprijs
Leningen en vorderingen
Totaal

1.313.929
4 .7 53.06 3

44.561
-

37 5.667

2.662.555
216.981
51.872
132.059
1.313.929
4 .3 77 .3 96

31 de c e m be r 20 18
ACTIVA
Kasmiddelen

1.096.838

-

Bankiers

134.675

Derivaten

24.277

Financiële activa tegen reële waarde via de winst- en verliesrekening

13.721

13.721

Beleggingen tegen geamortiseerde kostprijs

1.033.590

259.646

Leningen en vorderingen

1.409.649

Totaal

3 .7 12.75 0

37.102
-

31 0.469

1.096.838
97.573
24.277
773.944
1.409.649
3 .4 02 .2 81
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SALDEREN VAN FINANCIËLE ACTIVA EN PASSIVA
Financiële activa en passiva worden gesaldeerd en het nettobedrag wordt vermeld in de balans op het moment dat sprake is
van een juridisch afdwingbaar recht om te salderen en de intentie bestaat om op netto basis af te wikkelen of om het actief te
realiseren op hetzelfde moment dat de verplichting wordt afgewikkeld.
Dit is over het algemeen niet het geval met kaderverrekeningsovereenkomsten en daarom worden de betreffende activa en
passiva bruto gepresenteerd in de balans. Kaderverrekeningsovereenkomsten voorzien veelal in alleenstaande netto
afrekening van alle financiële instrumenten die onder de overeenkomsten vallen in het geval van wanbetaling op een bepaald
contract. Hoewel kaderverrekeningsovereenkomsten aanzienlijk kredietrisico kunnen verminderen, moet worden opgemerkt
dat de mate waarin het totale kredietrisico wordt verminderd aanzienlijk kan veranderen binnen een korte periode, omdat de
vordering wordt beïnvloed door elke transactie onder de overeenkomst.
Onderstaande tabellen geven weer welke financiële activa en passiva onderworpen zijn aan saldering binnen de balans
volgens IAS 32 en de effecten van kaderverrekeningsovereenkomsten die niet aan IAS 32 voldoen:
(a)

(b)

(c )=(a)-(b)
B r uto

be dr age n v an
B r uto

(bedragen in € 000's)

N e tto

ac ti v a e n

de f i nanc i ë l e

f i nanc i ë l e

pas s i v a

ac ti v a e n

pas s i v a

v e r r e ke nd op de bal ans

f i nanc i ë l e be dr age n v an

be dr age n v an
ac ti v a e n

(e )=(c )-(d)

(d)
G e r e l ate e r de be dr age n ni e t

v e r s tr e kte
Fi nanc i ë l e

onde r pand i n

bal ans i ns tr um e nte n

c ontante n

v e r r e ke nd i n pas s i v a op de
de bal ans

Ontv ange n e n

N e tto be dr ag

31 de c e m be r 2019
ACTIVA
Bankiers

261.542

-

261.542

Derivaten

51.872

-

51.872

-

Overige activa

98.218

-

98.218

-

Totaal

411.632

-

411.632

(4.263)

(4.263)

-

257.279

-

51.872

(6.485)
(6.485)

91.733
400.884

PAS S IVA
Bankiers

5.092

-

5.092

Derivaten

58.277

-

58.277

-

Overige passiva

97.042

-

97.042

-

Totaal

160.411

-

160.411

(4.263)

(4.263)

(6.485)
(6.485)

829
51.792
97.042
149.663

31 de c e m be r 2018
ACTIVA
Bankiers

134.675

-

134.675

Derivaten

24.277

-

24.277

138.526

-

138.526

Overige activa
Totaal

297.478

-

297.478

(4.474)
-

-

130.201

-

24.277

(2.071)
(4.474)

(2.071)

136.455
290.933

PAS S IVA
Bankiers

5.274

-

5.274

Derivaten

26.759

-

26.759

-

Overige passiva

28.040

-

28.040

-

Totaal

92

60.073

-

60.073

(4.474)

(4.474)

(2.071)
(2.071)

800
24.688
28.040
53.528

KAPITAALVEREISTEN PILAAR 1 VOOR KREDIETRISICO
BinckBank gebruikt de in de CRR beschreven gestandaardiseerde methode voor het berekenen van de risicogewogen posten
voor kredietrisico. Onderstaand overzicht geeft weer hoe de risicogewogen posten bepaald worden.
E xpos ur e na w aar de
aanpas s i nge n e n

Ri s i c oge w oge n pos t

v oor z i e ni nge n
2019

2018

3.138.492

1.366.434

-

-

19.192

20.267

-

-

4.449

22.265

-

-

Vorderingen op financiële ondernemeningen en financiële instellingen

125.449

656.351

28.670

235.744

Vorderingen op ondernemingen

312.125

337.839

65

90

Vorderingen op particulieren en kleine partijen

312.231

352.595

35.826

49.476

Vorderingen gedekt door hypotheken op onroerend goed

680.950

741.055

155.424

167.568

1.245

585

201

298

(bedragen in € 000's)

2019

2018

Kr e di e tr i s i c o ge s tandaar di s e e r de m e thode
Vorderingen op centrale overheden en centrale banken
Vorderingen op regionale en lokale overheden
Vorderingen op multilaterale ontwikkelingsbanken

Achterstallige posten
Vorderingen in de vorm van gedekte obligaties

-

143.805

-

14.380

298.986

132.740

82.376

47.147

125

125

313

313

95.107

62.409

90.392

56.909

4.988.351

3.836.470

393.267

571.925

Vorderingen op instellingen en ondernemingen met een kredietbeoordeling
voor de korte termijn
Blootstelling in aandelen
Overige vorderingen
Totaal

MAXIMALE KREDIETRISICO
Het maximale kredietrisico voor posten op de balans is over het algemeen de boekwaarde van de betreffende financiële
activa. Voor de posten buiten de balans is het maximale kredietrisico het maximale bedrag dat mogelijk zou kunnen worden
betaald. Ontvangen onderpand is niet in aanmerking genomen bij het bepalen van het maximale kredietrisico. Van de posten
hieronder is het maximale kredietrisico anders dan de boekwaarde.

(bedragen in € 000's)

T ot a a l

L im iet

Volwa a rd ig

A cht erst a llig

B ijzond ere

Niet -

of b et a ling

wa a rd e-

rend erend e

onzeker

verm ind ering

Voorziening

lening en

31 de c e m be r 2019
Le ni nge n e n v or de r i nge n
Vorderingen op onderpand van effecten
Vorderingen op onderpand van bankgaranties
Vorderingen u.h.v. hypotheekrechten
Overige vorderingen
Totaal

563.379

563.482

563.379

-

-

-

-

3.781

10.524

3.781

-

-

-

-

740.212

742.024

740.784

414

222

(1.208)

222

7

844

-

-

844

(837)

844

1.307.379

1.316.874

1.307.944

414

1. 066

(2.045)

1. 066

598.967

599.073

598.972

-

-

(5)

-

5.292

14.670

5.292

-

-

-

-

803.123

813.918

803.874

688

2.246

(1.498)

2.246

31 de c e m be r 2018
Le ni nge n & v or de r i nge n
Vorderingen op onderpand van effecten
Vorderingen op onderpand van bankgaranties
Vorderingen u.h.v. hypotheekrechten
Overige vorderingen
Totaal

12

724

-

-

724

(712)

724

1.407.394

1.428.385

1.408.138

688

2. 970

(2.215)

2. 970

Het totaal uitstaand bedrag, zoals opgenomen in de tabellen is verminderd met de voorziening voor verwachte
kredietverliezen.
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VERBRUIKLEEN VAN EFFECTEN
BinckBank treedt voornamelijk als principaal bij het inlenen en uitlenen van effecten.
De volgende tabel toont de vorderingen en schulden met betrekking tot effecten opgenomen en verstrekte leningen, met
inbegrip van het ontvangen onderpand.
2019

(bedragen in € 000's)

2018

Vordering inzake uitgeleende effecten

71.388

32.581

Ontvangen onderpand

74.357

36.749

Schuld inzake ingeleende effecten

67.680

29.762

Verpand onderpand

71.157

33.550

35.6.

MARKTRISICO

Het enige marktrisico dat BinckBank onder Pilaar 1 loopt is valutarisico. Het valutarisico is het risico van schommelingen in de
waarde van in vreemde valuta luidende posten als gevolg van mutaties in valutakoersen. Het beleid is om geen actieve
handelsposities in vreemde valuta in te nemen.
De onderstaande tabel geeft het valutarisico van de activa en passiva weer.
S PRE IDIN G PE R VALU TA PE R 31 DE CE MB E R 20 19
(bedragen in € 000's)

Ac ti v a

Pas s i v a

N e tto

EUR

4.597.621

4.598.252

(631)

GBP

11.952

12.084

(132)

USD

436.054

435.653

401

22.531

22.169

362

5 .0 68.15 8

5.06 8.158

Other currencies
Totaal

-

S PRE IDIN G PE R VALU TA PE R 31 DE CE MB E R 20 18
(bedragen in € 000's)

Ac ti v a

Pas s i v a

N e tto

EUR

3.651.093

3.651.322

(229)

GBP

6.251

6.093

158

USD

394.764

394.950

(186)

18.885

18.628

257

4 .0 70.99 3

4.07 0.993

Other currencies
Totaal

94

-

35.7.

RENTERISICO

Renterisico betreft de gevoeligheid van het renteresultaat en/of de marktwaarde van de bank voor rentebewegingen.
Wanneer de rentecurve beweegt veranderen rentekasstromen en/of de contante waarde daarvan. Rentebewegingen kunnen
daardoor zowel impact hebben op het renteresultaat als op de marktwaarde van de bank. De volgende vormen van
renterisico kunnen worden onderscheiden:
•

•
•
•

Herprijzingsrisico: betreft het renterisico als gevolg van timingsverschillen qua renteherziening van instrumenten. Als
activa eerder of later herprijzen dan passiva ontstaat renterisico. Het herprijzingsrisico is onder meer afhankelijk van de
mate waarin rentebewegingen gelijkmatig over de rentecurve plaatsvinden (parallelle verschuiving);
Yieldcurve-risico: betreft het renterisico dat ontstaat als gevolg van niet-parallelle verschuivingen van de rentecurve;
Optionaliteitenrisico: ontstaat als bepaalde opties aan klanten zijn verstrekt (bijvoorbeeld het recht om deels boetevrij
voortijdig af te lossen of een gemaximeerde variabele rente) en dit risico niet volledig afgedekt is of kan worden;
Basisrisico: ontstaat als een instrument dat wordt ingezet om een risico af te dekken niet volledig gelijk beweegt met de
corresponderende balanspositie (bijvoorbeeld een hypotheek die is gebaseerd op 1-maands Euribor versus een swap
die is gebaseerd op 3-maands Euribor).

Ten behoeve van het renterisicobeheer wordt het renterisico van de activa en passiva gemodelleerd, rekening houdend met
de contractuele- en klantgedragsaspecten van de producten.
BinckBank voert een voorzichtig renterisicobeleid waarbij rekening wordt gehouden met zowel het korte als het lange termijn
renterisico. Het korte termijn renterisico wordt voornamelijk behandeld vanuit een inkomensperspectief (earnings at risk). Dit
omvat een analyse van de rentebaten onder een reeks rentescenario’s. Volgens de analyse van de earnings at risk zijn de
meest nadelige scenario’s:
•
•

Verhoogde concurrentie voor spaarklanten, resulterend in hogere tarieven die worden terugbetaald op
klantendeposito’s.
Verdere daling van de marktrente, waarbij BinckBank de depositorente niet kan verlagen tot minder dan nul procent. In
dit scenario wordt aangenomen dat nul procent door klanten wordt beschouwd als een ‘natuurlijke’ bodem in tarieven.
Onder nul procent zouden klanten geneigd kunnen zijn hun deposito’s over te dragen aan concurrerende banken of
zelfs tegoeden opnemen in contanten.

In 2019 en 2018 bleven de resultaten van de scenario’s voor earnings at risk binnen de limieten.
Het lange termijn renterisico wordt beheerst door gebruik te maken van de economische waarde benadering, die kijkt naar
hoe veranderingen in rentetarieven de waarde van de activa en passiva van de bank beïnvloeden. Het belangrijkste
instrument dat wordt gebruikt bij de berekening van de economische waarde is de tijdsanalyse. De duration van het eigen
vermogen van de bank geeft het netto-effect van parallelle renteschommelingen op de economische waarde aan.
Gedurende 2019 werd de duration van het eigen vermogen beheerd door ALCO binnen een bandbreedte van 0,7 tot 3,3 jaar.
De volgende tabellen tonen de rentegevoeligheid op basis van de contractuele rentetypische resterende looptijden van de
afzonderlijke balansposten.
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RE N TE TYPIS CH E VE RVALKALE N DE R PE R 31 DE CE MB E R 2019
< 1 m aand

> 1 m aand

> 1 j aar

> 5 j aar

< 1 j aar

< 5 j aar

< 10 j aar

2.662.555

-

-

-

-

-

255.123

-

-

-

-

6.419

261.542

-

-

-

-

51.872

51.872

-

-

16.368

16.368

-

-

-

446.797

-

1.313.929

(bedragen in € 000's)

N i e t Re nte > 10 j aar

dr age nd

Totaal

ACTIVA
Kasmiddelen
Bankiers
Derivaten

-

2.662.555

Financiële activa tegen reële waarde via de winsten verliesrekening
Beleggingen tegen geamortiseerde kostprijs
Leningen en vorderingen
Totaal

-

-

4.534

57.953

384.310

-

571.250

21.155

115.100

564.781

41.644

3.493.462

79.108

499. 410

564.781

41.644

74.659

4.753.063

PAS S IVA
Bankiers

5.092

-

-

-

-

-

5.092

Derivaten

-

-

-

-

-

58.277

58.277

-

-

-

-

1.063

-

-

-

-

-

Financiële passiva tegen reële waarde via winst- en
verliesrekening
Toevertrouwde middelen
Totaal

4.435.793
4.440.885

-

-

-

-

59.340

1.063
4.435.793
4.500.225

RE N TE TYPIS CH E VE RVALKALE N DE R PE R 31 DE CE MB E R 2018
< 1 m aand

> 1 m aand

> 1 j aar

> 5 j aar

< 1 j aar

< 5 j aar

< 10 j aar

1.096.838

-

-

-

-

-

1.096.838

134.675

-

-

-

-

-

134.675

-

-

-

-

-

24.277

24.277

-

-

-

-

-

13.721

13.721

(bedragen in € 000's)

N i e t Re nte > 10 j aar

dr age nd

Totaal

ACTIVA
Kasmiddelen
Bankiers
Derivaten
Financiële activa aangemerkt als tegen reële
waarde via de winst- en verliesrekening
Beleggingen tegen geamortiseerde kostprijs
Leningen en vorderingen
Totaal

16.968

224.701

791.921

-

-

1.033.590

611.082

49.295

207.055

516.404

-

25.813

-

1.409.649

1.859.563

273.996

998.976

516.404

25.813

37.998

3.712.750

PAS S IVA
Bankiers

5.274

Derivaten
Financiële passiva tegen reële waarde via winst- en
verliesrekening
Toevertrouwde middelen
Totaal

43
3.562.200
3.567.517

-

-

316

94

-

-

-

-

316

94

-

-

-

5.274

1.618

-

24.688

26.759

-

-

161

161

1.618

-

24.849

3.562.200
3.594.394

RENTERISICO OP HET RESULTAAT
Het renterisico op korte termijn wordt met name geadresseerd vanuit een inkomensperspectief. De invloed van een
geleidelijke rentemutatie op de winstgevendheid van BinckBank wordt bepaald aan de hand van een Earnings at Risk model.
Hiermee wordt de impact van het renterisico op het resultaat bepaald door de verwachte rente-inkomsten en rente-uitgaven
te berekenen op basis van een geleidelijke wijziging van de marktrente over een periode van één jaar. Hiermee wordt duidelijk
wat de rentegevoeligheid is op het resultaat van BinckBank.
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G E LE IDE LIJKE PARALLE LLE VE RS CH U IVIN G VAN DE YIE LDCU RVE
E f f e c t op he t r e s ul taat
31 de c e m be r 2 019

31 de c e m be r 2 018

+200 basispunten

16.005

12.396

-200 basispunten

(1.028)

(688)

+200 basispunten

36.882

37.630

-200 basispunten

(2.462)

(4.044)

(bedragen in € 000's)

Over een periode van 1 jaar

Over een periode van 2 jaar

RENTERISICO OP HET VERMOGEN
Voor het renterisico op lange termijn wordt met name gebruik gemaakt van een economische waarde benadering. In deze
benadering wordt gekeken wat de waardeverandering van de activa en passiva is als gevolg van een plotselinge verschuiving
van de yield-curve (renteschok). In de economische waarde berekening wordt met name gebruik gemaakt van durationanalyse. De duration van het eigen vermogen geeft aan in welke mate de economische waarde van het eigen vermogen
verandert als gevolg van rentebewegingen.
De gepleegde investeringen in hypotheken met langere rentevaste looptijden heeft een opwaarts effect op de duration van
het eigen vermogen. Doordat de duration van de activa hoger is dan de duration op de passiva, heeft een daling van de rente
een negatief effect op het vermogen van BinckBank. BinckBank beheerst de gevoeligheid van rentemutaties op het vermogen
door middel van tolerantieniveaus en maandelijkse renterisicorapportages aan de ALCO. Het effect op het eigen vermogen
van een renteschok van 200 basispunten wordt in onderstaande tabel weergegeven (voor belastingeffecten).
PLOTS E LIN G E PARALLE LLE VE RS CH U IVIN G VAN DE YIE LDCU RVE
E f f e c t op he t v e r m oge n
31 de c e m be r 2 019

31 de c e m be r 2 018

+200 basispunten

3.808

(18.457)

-200 basispunten

(5.233)

(2.454)

(bedragen in € 000's)

35.8.

LIQUIDITEITSRISICO

Het liquiditeitsrisico is het risico dat BinckBank niet in staat zal zijn om aan haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.
BinckBank hanteert een prudent liquiditeitsbeleid dat erop gericht is om te allen tijde te kunnen voldoen aan de vraag van
klanten naar hun liquide middelen. Er hebben zich geen materiële liquiditeitsincidenten voorgedaan in de verslagjaren 2019
en 2018.
Het belangrijkste doel van ons liquiditeitsrisicobeheer is ervoor te zorgen dat de bank in staat is om voldoende contanten te
behouden of te genereren om haar betalingsverplichtingen volledig na te komen zodra ze betaalbaar zijn, tegen aanvaardbare
voorwaarden. Omdat liquiditeitsrisico de continuïteit van een bank in theorie in gevaar kan brengen, wordt onze tolerantie
voor het liquiditeitsrisico laag ingeschaald. Een van de belangrijkste elementen van onze benadering van
liquiditeitsrisicobeheer is om te allen tijde het vertrouwen van de belanghebbenden in de soliditeit van de bank te behouden.
Het beleid voor het meten, monitoren en beheersen van liquiditeitsrisico’s binnen BinckBank is uiteengezet in de
liquiditeitsevaluatie beoordelingsproces (ILAAP), dat jaarlijks wordt geactualiseerd en door de toezichthouder wordt
beoordeeld.
Voor het beheer van liquiditeitsrisico’s gebruiken wij een risicoraamwerk dat de uitgebreide meting, evaluatie en kalibratie van
indicatoren met betrekking tot liquiditeitsrisico mogelijk maakt. Het raamwerk bestaat uit de risicobereidheid, de
liquiditeitsbuffers, monitoring en rapportage, prognoses, kapitaal en financieringsplanning en planning voor onvoorziene
financiering. Er zijn duidelijke escalatieprocedures wanneer de ondergrens van de interne liquiditeitsdoelstelling overschreden
dreigt te worden. Escalatie vindt plaats conform het zogenaamde stoplichtenmodel. Het stoplichtenmodel bestaat uit een
stelsel van waarschuwingssignalen welke leiden tot een verhoogde waakzaamheid ten aanzien van de liquiditeitspositie. Indien
er geen overschrijdingen zijn van de escalatiecriteria, is er sprake van code groen, welke kan overgaan naar code geel, oranje
en uiteindelijk code rood. Dit laatste zal het geval zijn bij slechte berichtgeving over de reputatie van BinckBank en/of grote
liquiditeitsuitstroom gecombineerd met een beperkt saldo aan liquide middelen.
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Op jaarbasis worden doelstellingen en limieten voor het liquiditeitsrisico herzien als onderdeel van de ILAAP. Limieten
omvatten, maar zijn niet beperkt tot, niveaus van de liquidity coverage ratio (LCR), de net stable funding ratio (NSFR), de
liquiditeitsbuffers en de stresstestresultaten, die maandelijks aan ALCO worden gerapporteerd. De liquiditeitsbuffer is het
belangrijkste verdedigingselement tegen het liquiditeitsrisico en de kwaliteit en omvang van de buffer worden dagelijks
bewaakt, samen met in- en uitstroom in de toevertrouwde middelen.

LIQUIDITEITS STRESSTESTEN
Een onderdeel van onze liquiditeits en financieringsplanning is scenarioanalyse, waarvan stresstesten een sleutelelement
zijn. Aan de hand van stresstests beoordelen we de veerkracht van de bank bij verschillende ongunstige
liquiditeitsgebeurtenissen – zowel BinckBank eigen als systeem-brede gebeurtenissen en een combinatie van deze twee. De
liquiditeitsstresstesten maken gebruik van diverse alternatieve bronnen van liquiditeit (Contingency Funding). Deze bronnen
zijn:
•
•
•
•
•

Repo-overeenkomsten;
Multi currency kredietfaciliteit (met effectenonderpand);
Liquidatie van de beleggingsportefeuille;
Vervreemding van de hypothekenportefeuille
Reserveverplichting Europese Centrale Bank.

Uit de in de afgelopen jaren uitgevoerde stresstesten blijkt dat BinckBank voldoende liquide te maken activa, voorwaardelijke
activa en overige financieringsmogelijkheden heeft om te voldoen aan de interne en externe liquiditeitsvereisten. Het beleid
van de bank is erop gericht de toevertrouwde middelen op een dusdanig wijze uit te zetten dat er geen ongewenste
concentratie risico’s optreden en er voldoende liquide te maken activa zijn om in geval van een stress scenario voldoende
liquiditeit te waarborgen.

FINANCIËLE PASSIVA – RESTERENDE CONTRACTUELE LOOPTIJD
De opgenomen cijfers inzake de resterende contractuele looptijd kunnen afwijken van de boekwaarde in de balans als gevolg
van het niet verdisconteren van de kasstromen van de verplichtingen. De verplichtingen op basis van de resterende
contractuele looptijd voor de financiële passiva zijn als volgt:

RE S TE RE N DE CON TRACTU E LE LOOPTIJD VE RPLICH TIN G E N (N IE T VE RDIS CON TE E RD) PE R 31 DE CE MB E R 2019
< 1 m aand
(bedragen in € 000's)

> 1 m aand

> 1 j aar

> 5 j aar

< 1 j aar

< 5 j aar

< 10 j aar

-

565

> 10 j aar

Totaal

PAS S IVA
Bankiers

5.092

-

-

5.092

Derivaten

-

533

5.537

51.642

58.277

-

1.063

-

-

-

1.063

-

-

-

-

4.435.793

1. 596

565

5.537

Financiële passiva tegen reële waarde via de winsten verliesrekening
Toevertrouwde middelen
Totaal

4.435.793
4.440.885

51. 642

4.500.225

RE S TE RE N DE CON TRACTU E LE LOOPTIJD VE RPLICH TIN G E N (N IE T VE RDIS CON TE E RD) PE R 31 DE CE MB E R 2018
< 1 m aand
(bedragen in € 000's)

> 1 m aand

> 1 j aar

> 5 j aar

< 1 j aar

< 5 j aar

< 10 j aar

> 10 j aar

Totaal

-

-

-

-

5.274
26.759

PAS S IVA
Bankiers

5.274

Derivaten

-

781

-

1.712

24.266

-

161

-

-

-

161

-

-

-

-

3.562.200

Financiële passiva tegen reële waarde via de winsten verliesrekening
Toevertrouwde middelen
Totaal

98

3.562.200
3.567.474

942

-

1.712

24. 266

3.594.394

FINANCIËLE INSTRUMENTEN OP BASIS VAN VERWACHTE LOOPTIJD
De toevertrouwde middelen worden als korter dan 1 maand aangemerkt. In de praktijk wordt aan deze producten een
langere gedragstypische looptijd toegekend. De posities per einde jaar zijn representatief voor de standen gedurende het
jaar.
LOOPTIJDE N OVE RZICH T PE R 31 DE CE MB E R 2019
< 1 m aand

> 1 m aand

> 1 j aar

> 5 j aar

< 1 j aar

< 5 j aar

< 10 j aar

2.662.555

-

-

-

-

2.662.555

261.542

-

-

-

-

261.542

-

173

-

-

51.699

51.872

-

16.368

-

-

-

16.368

4.458

61.103

381.235

-

-

446.796

571.309

44.375

167.533

156.640

374.073

1.313.929

3.499.864

122. 019

548.768

156.640

425.772

4.753.062

(bedragen in € 000's)

> 10 j aar

Totaal

ACTIVA
Kasmiddelen
Bankiers
Derivaten
Financiële activa tegen reële waarde via de winsten verliesrekening
Beleggingen tegen geamortiseerde kostprijs
Leningen en vorderingen

PAS S IVA
Bankiers

5.092

-

-

Derivaten

-

-

5.092

-

533

565

5.537

51.642

58.277

-

1.063

-

-

-

1.063

-

-

-

-

4.435.793

1. 596

565

5.537

51. 642

4.500.225

120. 423

548.203

151.103

374.130

252.837

Financiële passiva tegen reële waarde via de winsten verliesrekening
Toevertrouwde middelen
Totaal

4.435.793
4.440.885

Li qui di te i ts s ur pl us / te kor t op bas i s v an
c ontr ac tue l e l oopti j de n

(941.021)

LOOPTIJDE N OVE RZICH T PE R 31 DE CE MB E R 2018
< 1 m aand

> 1 m aand

> 1 j aar

> 5 j aar

< 1 j aar

< 5 j aar

< 10 j aar

1.096.838

-

-

-

-

1.096.838

134.675

-

-

-

-

134.675

(bedragen in € 000's)

> 10 j aar

Totaal

ACTIVA
Kasmiddelen
Bankiers
Derivaten

-

48

-

-

24.229

24.277

-

13.721

-

-

-

13.721

16.216

231.587

785.786

-

-

1.033.589

611.655

46.341

207.123

516.382

28.148

1.409.649

1.859.384

291. 697

992.909

516.382

52.377

3.712.749

Financiële activa aangemerkt als tegen reële
waarde via de winst- en verliesrekening
Beleggingen tegen geamortiseerde kostprijs
Leningen en vorderingen

PAS S IVA
Bankiers

5.274

-

-

-

-

5.274

Derivaten

-

781

-

1.712

24.266

26.759

-

161

-

-

-

161

-

-

-

-

3.562.200

Financiële passiva aangemerkt als tegen reële
waarde via de winst- en verliesrekening
Toevertrouwde middelen
Totaal
Li qui di te i ts s ur pl us / te kor t op bas i s v an
c ontr ac tue l e l oopti j de n

3.562.200
3.567.474

(1.708.090)

942

290. 755

-

992.909

1.712

24. 266

3.594.394

514.773

28.114

118.461
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35.9.

OPERATIONEEL RISICO

Operationeel risico is het risico dat verliezen ontstaan als gevolg van ontoereikende of gebrekkige interne processen en
systemen, van ontoereikend of gebrekkig menselijk handelen, dan wel van externe gebeurtenissen en fraudes. BinckBank
heeft door de aard van haar bedrijfsactiviteiten een hoog inherent operationeel risico. Het operationeel risico wordt onder
andere bepaald door het grote aantal complexe, administratieve handelingen dat dagelijks moet worden verwerkt. Een ander
belangrijk aspect van het operationeel risico is dat de communicatie met de klant en derde partijen (beurzen) voornamelijk via
het internet of telefonisch plaatsvindt. Onder andere hierdoor bestaat in de dagelijkse praktijk een sterke afhankelijkheid van
ICT en de externe verbindingen. Hierdoor is BinckBank inherent gevoelig voor ICT-storingen. Een derde aspect dat leidt tot dit
hoog inherent operationeel risico is het feit dat BinckBank is gericht op het innoveren en verbeteren van de dienstverlening
met als gevolg dat regelmatig aanpassingen en verbeteringen worden doorgevoerd in de systemen.
Om operationele risico’s consistent te beheersen is binnen de organisatie een raamwerk van processen, systemen en
bijbehorende beheersingsmaatregelen ingericht. Dit, samen met een heldere organisatiestructuur binnen het 3LoD model,
vormt de basis voor de inrichting van de interne beheersing. Binnen BinckBank worden een aantal
risicomanagementprocessen uitgevoerd door de eerstelijns afdelingen. Het risicomanagement in de tweedelijns afdelingen
heeft een kaderstellende, adviserende en controlerende rol om een effectieve werking van de eerstelijns
risicomanagementprocessen te waarborgen. Ondanks de in het risicobeheersingsraamwerk opgenomen risico mitigerende
maatregelen kan het toch voorkomen dat BinckBank wordt geconfronteerd met een operationeel verlies. Voor bepaalde
vormen van operationele verliezen is BinckBank verzekerd bij derden. Dit betreft onder meer polissen voor
bestuurdersaansprakelijkheid, bedrijfsaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid, inventaris, reconstructiekosten en
bedrijfsschade.
Deze operationele verliezen bestaan voornamelijk uit het financiële resultaat van outtrades, schadevergoedingen aan klanten
(claims) en schade als gevolg van storingen in de ICT-systemen, en operationele processen. Mutaties in bestaande claims en
voorzieningen voor operationele verliezen worden meegenomen.

SPECIFIEKE OPERATIONELE RISICO’ S
ICT risico

Doordat de bedrijfsactiviteiten van BinckBank sterk afhankelijk zijn van ICT bestaat een belangrijk deel van de operationele
risico’s uit ICTrisico’s. Tekortkomingen op ICTgebied kunnen resulteren in een significante bedreiging voor de kritieke
bedrijfsprocessen en de dienstverlening aan de klanten. Om dit risico te reduceren zijn specifieke beheersingsmaatregelen
ingericht. Dit betreft maatregelen op het gebied van ICT-beheer, softwareontwikkeling en cybersecurity.

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging wordt gezien als een bedrijfsbrede verantwoordelijkheid ter bescherming van de klant- en
bedrijfsinformatie. De tweede lijn is verantwoordelijk voor het vaststellen van het strategisch informatiebeveiligingsbeleid en
het risicomanagement raamwerk en controleert de juiste uitvoering van dit beleid. De eerste lijn is verantwoordelijk voor de
beveiliging van de systemen, applicaties en data van BinckBank. Door op basis van gerichte risicoanalyses voor
bedrijfsprocessen en ITprocessen de juiste maatregelen te treffen, wordt gewaarborgd dat zowel de gegevens van onze
klanten als onze bedrijfsgegevens op de juiste wijze zijn beschermd.

Business Continuity Management (BCM)
De beschikbaarheid van kritische services en de veiligheid van klanten, bezoekers en medewerkers zijn voor BinckBank van
groot belang. Om de beschikbaarheid van kritische services te waarborgen heeft BinckBank een BCM-proces ingericht. BCM is
onderdeel van het risicomanagement raamwerk. De business continuity council komt ten minste eenmaal per kwartaal bijeen.
In geval van een calamiteit fungeert deze council ook als crisisteam en opereert op basis van een helder gedefinieerd en
getest crisismanagement proces. Verder heeft BinckBank een financieel herstelplan. Hierin staat beschreven welke
maatregelen BinckBank kan treffen om op eigen kracht te herstellen vanuit een (financiële) crisissituatie. Voor de
berekeningen van het operationeel risico onder Pilaar 1 hanteert BinckBank de standardised approach (SA). Onder de SA
worden de operationele baten van de voorgaande drie boekjaren ingedeeld in verschillende ‘business lines’ met
voorgeschreven kapitaaleisen tussen de 12% en 18%. Onderstaande tabel geeft inzicht in de berekening van de kapitaalseis
uit hoofde van het operationeel risico.

100

S TAN DARDIS E D APPROACH PE R 31 DE CE MB E R 2019
Ope r ati one l e bate n
2017

(bedragen in € 000's)

2018

2019

G e m i dde l d

Ri s i c ow e gi ng

Kapi taal e i s

B e dr i j f s ac ti v i te i t
Courtage diensten

93.949

99.254

93.808

95.670

12%

11.480

Bankdiensten

29.975

32.093

31.525

31.198

12%

3.744

4.584

1.397

829

2.270

15%

340

11.720

8.375

13.149

11.081

12%

1.330

140.228

141.119

139.311

140.219

Bemiddelingsdiensten
Vermogensbeheer
Totaal

16.894

S TAN DARDIS E D APPROACH PE R 31 DE CE MB E R 2018
Ope r ati one l e bate n
2016

(bedragen in € 000's)

2017

2018

G e m i dde l d

Ri s i c ow e gi ng

Kapi taal e i s

B e dr i j f s ac ti v i te i t
Courtage diensten

89.996

93.949

99.254

94.400

12%

11.328

Bankdiensten

26.133

29.975

32.093

29.400

12%

3.528

7.951

4.584

1.397

4.644

15%

697

12.987

11.720

8.375

11.027

12%

1.323

137.067

140.228

141.119

139.471

Bemiddelingsdiensten
Vermogensbeheer
Totaal

35.10.

16.876

BUSINESSRISICO

Businessrisico kan worden gedefinieerd als de bedreiging van de resultaten of eigen vermogen van BinckBank als gevolg van
het niet (adequaat) reageren op veranderingen in omgevingsfactoren of van onjuiste strategische beslissingen.
Omgevingsfactoren zijn de acties van concurrenten, klanten, potentiële nieuwkomers op de markt en overheidsinstanties. Het
businessrisico van BinckBank komt voornamelijk tot uiting in de afhankelijkheid van het transactievolume in de financiële
markten. Dit maakt de winstgevendheid van BinckBank sterk afhankelijk van het sentiment en de volatiliteit van de beurs.
BinckBank streeft naar een gezonde balans tussen operationele lasten versus inkomsten. Met de acquisitie door Saxo Bank is
BinckBank daarnaast onderdeel geworden van een internationaal opererend concern met mogelijkheden om schaal- en
concurrentievoordelen te realiseren. BinckBank en Saxo Bank zijn niet alleen complementair op het geografisch gebied, maar
ook op productaanbod en klantendoelgroep.

35.11.

FINANCIEEL VERSLAGGEVINGSRISICO

Het financieel verslaggevingsrisico is het risico dat BinckBank niet voldoet aan wet en regelgeving met betrekking tot de
rapportages uit hoofde van financiële verslaggeving en informatieverschaffing aan de markt, overheden en toezichthouders.
BinckBank onderschrijft het belang van juiste, tijdige en volledige rapportages aan de markt, overheden en toezichthouders.
Op alle vlakken van externe rapportages, zowel toezichthouder rapportages, jaarrekeningen als belastingen is de vraag naar
informatie, datapunten en detaillering van de rapportages de afgelopen jaren toegenomen en dit zal de komende jaren naar
verwachting nog verder toenemen. BinckBank maakt voor elk gebied in de rapportagefunctie gebruik van interne specialisten.
Daarnaast wordt, waar nodig voor specialistische gebieden, gebruik gemaakt van externe adviseurs die de interne specialisten
ondersteunen. BinckBank heeft strenge normen opgesteld betreffende de tijdigheid en juistheid van de rapportages om
tegemoet te komen aan de extern opgelegde eisen. Naleving van deze normen wordt maandelijks gemonitord. Het toezicht op
de adequaatheid van de externe financiële rapportages vindt plaats in de accountingcommissie en auditcommissie.

35.12.

LEGAL‐ EN COMPLIANCE RISICO

Het legal- en compliance risico is het risico dat niet wordt voldaan aan de op BinckBank van toepassing zijnde wet- en
regelgeving als gevolg waarvan schade kan worden geleden. BinckBank heeft waarden als integriteit en betrouwbaarheid hoog
in het vaandel staan en benadrukt dit via haar gedragscode, huisregels, insider trading reglement en klokkenluidersregeling.
BinckBank streeft ernaar om op een bedrijfseconomisch verantwoorde manier tijdig aan alle bestaande en nieuwe wet- en
regelgeving te voldoen.
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35.13. REËLE WAARDE
FINANCIËLE INSTRUMENTEN TEGEN REËLE WAARDE
BinckBank heeft haar financiële instrumenten, die in de balans worden gewaardeerd op reële waarde, onderverdeeld in een
hiërarchie van drie niveaus gebaseerd op de prioriteit van de input van de waardering. De reële waarde hiërarchie geeft de
hoogste prioriteit aan gepubliceerde noteringen in een actieve markt voor vergelijkbare activa en verplichtingen en de laagste
prioriteit aan waarderingstechnieken gebaseerd op niet op de markt waarneembare input. Een actieve markt voor activa en
verplichtingen is een markt waar transacties voor activa en verplichtingen plaatsvinden met voldoende frequentie en omvang
om in betrouwbare prijsinformatie te voorzien op een doorlopende basis.
De reële waarde hiërarchie bestaat uit drie niveaus:
•
•
•

Niveau 1: de reële waarde wordt bepaald op basis van gepubliceerde noteringen in een actieve markt
Niveau 2: waarderingsmethoden met in de markt waarneembare parameters
Niveau 3: waarderingsmethoden die input betrekken die niet-waarneembaar is in de markt en die een meer dan
insignificante impact heeft op de reële waarde van het instrument.

Waarneembare input geeft marktgegevens weer die verkregen zijn van onafhankelijke bronnen. Niet-waarneembare input is
input die gebaseerd is op eigen veronderstellingen van BinckBank met betrekking tot factoren die marktpartijen zouden
gebruiken bij het bepalen van de prijs van een actief of verplichting, ontwikkeld op basis van de meest juiste informatie
beschikbaar in die omstandigheden. Niet waarneembare input kan bestaan uit volatiliteit, correlatie, spreiding van
disconteringspercentages, mate van in gebreke blijven, realisatiepercentages, vervroegde aflossing percentages en bepaalde
credit spreads. Waarderingstechnieken die afhankelijk zijn van een grotere mate van niet-waarneembare input vereisen een
hoger niveau van de bijdrage van het management om een reële waarde te bepalen.
Waar waarderingstechnieken of modellen worden gebruikt om de reële waarde te bepalen, worden zij periodiek beoordeeld
en gevalideerd door gekwalificeerd personeel onafhankelijk van degenen die de technieken of modellen hebben opgesteld.
Modellen zijn gekalibreerd om ervoor te zorgen dat de uitkomsten een afspiegeling zijn van feitelijke gegevens en vergelijkbare
marktprijzen. Modellen gebruiken, indien beschikbaar, waarneembare gegevens om het gebruik van niet-waarneembare input
te minimaliseren. BinckBank gebruikt alleen waarderingsmodellen van derde partijen en maakt geen eigen inschattingen
betreffende de gebruikte input. Alle gebruikte waarderingstechnieken worden intern beoordeeld en goedgekeurd. De meeste
gegevens die in deze waarderingstechnieken worden gebruikt worden periodiek gevalideerd. Waarderingstechnieken zijn van
nature subjectief. Het vaststellen van de reële waarde van bepaalde financiële activa en passiva is dan ook in belangrijke mate
afhankelijk van inschattingen. Het gebruik van andere waarderingstechnieken en aannames zou tot schattingen van reële
waarden kunnen leiden die materieel afwijken.
De reële waarde hiërarchie van financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde is als volgt bepaald:
(bedragen in € 000's)

N i v e au 1

N i v e au 2

N i v e au 3

Totaal

51.699

173

-

51.872

16.368

-

-

16.368

31 de c e m be r 2 019
Derivaten
Financiële activa tegen reële waarde via de winst- en
verliesrekening
Totaal ac ti v a

Derivaten
Financiële passiva tegen reële waarde via de winst- en
verliesrekening
Totaal pas s i v a

6 8.06 7

1 73

51.642

6.635

-

58.277

1.063

-

-

1.063

5 2.70 5

6.6 35

24.229

48

-

68.2 40

-

59.3 40

31 de c e m be r 2 018
Derivaten
Financiële activa tegen reële waarde via de winst- en
verliesrekening
Totaal ac ti v a

Derivaten
Financiële passiva tegen reële waarde via de winst- en
verliesrekening
Totaal pas s i v a

102

13.721

-

-

24.277

-

13.721

3 7.95 0

48

24.266

2.493

-

26.759

-

-

161

161
2 4.42 7

2.4 93

-

-

37.9 98

26.9 20

In 2019 en 2018 zijn geen financiële activa gereclassificeerd naar een ander niveau.

FINANCIELE INSTRUMENTEN DIE NIET TEGEN REELE WAARDE WORDEN GEWAARDEERD
De reële waarde van de balansposten die na initiële opname niet tegen reële waarde in de balans worden opgenomen zijn als
volgt:
(bedragen in € 000's)

B oe k w aar de

Re ë l e w aar de

31 de c e m be r 2019
Beleggingen tegen geamortiseerde kostprijs

446.797

446.109

1.313.929

1.340.539

Beleggingen tegen geamortiseerde kostprijs

1.033.590

1.032.298

Leningen en vorderingen

1.409.649

1.418.646

Leningen en vorderingen
31 de c e m be r 2018

De beleggingen tegen geamortiseerde kostprijs bestaat uit een beleggingsportefeuille van courante obligaties die
voornamelijk zonder tussenkomst van een beurs worden verhandeld tussen professionele marktpartijen. Prijsopgaven zijn op
aanvraag verkrijgbaar bij effectenmakelaars. Transacties in deze obligaties worden niet centraal geregistreerd of gepubliceerd
door een effectenbeurs en BinckBank is daarom van mening dat er geen aantoonbaar actieve markt is en heeft deze
instrumenten geclassificeerd als niveau 2.

103

ENKELVOUDIGE
JAARREKENING

104

JAARREKENING

Enkelvoudige balans (voor resultaatbestemming)
(bedragen in € 000's)

Toe l i c hti ng

31 de c e m be r 2019

31 de c e m be r 2018

ACTIVA
Kasmiddelen

5

2.662.555

1.096.838

Bankiers

6

261.541

134.675

1.313.929

1.409.649

Leningen en vorderingen

10

Obligaties en andere vastrentende waardepapieren

9

446.797

1.033.590

Aandelen en andere niet vastrentende waardepapieren

8

16.368

13.721

Deelnemingen in groepsaatschappijen

c

125

125

Immateriële activa

11

154.837

157.214

Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

12

33.359

32.006

Vennootschapsbelasting

13

9.796

16.622

Uitgestelde belastingvorderingen

14

-

Overige activa
Overlopende activa

468

d

150.090

162.802

16

18.885

13.407

5.068.282

4.071.117

5.092

5.274

Totaal ac ti v a

PAS S IVA
Bankiers

6

Toevertrouwde middelen

17

4.435.793

3.562.200

Vennootschapsbelasting

13

26

12

Uitgestelde belastingverplichtingen

14

32.306

29.996

e

156.506

55.084

Overige passiva
Overlopende passiva

20

9.809

11.773

Voorzieningen

18

9.218

3.394

4.648.750

3.667.733

6.681

6.750

340.048

343.565

Totaal v e r pl i c hti nge n

Geplaatst aandelenkapitaal
Agio
Ingekochte eigen aandelen

-

(4.081)

Overige reserves

56.655

30.650

Onverdeeld resultaat

16.148

26.500

419.532

403.384

5.068.282

4.071.117

E i ge n v e r m oge n
Totaal pas s i v a

f
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Enkelvoudige winst- en verliesrekening
(bedragen in € 000's)

Toe l i c hti ng

2019

2018

B ATE N
Rentebaten

40.485

41.241

Rentelasten

(12.440)

(9.171)

Netto-rentebaten

22

28.045

32.070

Provisiebaten

118.327

117.770

Provisielasten

(17.353)

(16.470)

Netto-provisiebaten

23

100.974

101.300

Resultaat uit financiële instrumenten

24

9.335

7.013

Kredietverliezen op financiële activa

25

(57)

(207)

Overige baten

26

1.014

943

139.311

141.119

Totale i nkom s te n uit ope r ati one l e ac ti v i te i te n

LAS TE N
Personeelskosten

27

58.608

48.383

Afschrijvingen

28

6.715

5.118

Overige operationele lasten

29

50.020

61.880

Totale ope r ati one l e l as te n

Re s ul taat ui t be dr i j f s ac tiv i te i te n

Resultaat (geassocieerde) deelnemingen

N e tto-r e s ul taat

106

115.381

23.968

25.738

-

Re s ul taat v oor be l as ti nge n

Belastingen

115.343

23.968

13

(7.820)
16.148

9.842
35.580

(400)
35.180

TOELICHTING OP DE
ENKELVOUDIGE JAARREKENING
a. ALGEMEEN
BEDRIJFSINFORMATIE
BinckBank N.V., opgericht en gevestigd in Nederland, is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht. BinckBank N.V. is
statutair gevestigd aan de Barbara Strozzilaan 310, 1083 HN te Amsterdam. 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 spaardiensten. Hierna zal de naam
‘BinckBank’ worden gebruikt ter aanduiding van BinckBank N.V. en haar dochterondernemingen.
De enkelvoudige jaarrekening van BinckBank voor het boekjaar eindigend op 31 december 2019 is opgesteld door het bestuur
van BinckBank en goedgekeurd voor publicatie ingevolge het besluit van het bestuur en de raad van commissarissen van
19 maart 2020.

Amsterdam,
Bestuur:
Dhr. V.J.J. Germyns (bestuursvoorzitter)
Dhr. E.J.M. Kooistra (CFRO)

Commissarissen:
Dhr. J.W.T. van der Steen (voorzitter)
Dhr. J. G. Princen (vicevoorzitter)
Dhr. S. Kyhl
Dhr. S. Blaafalk
Dhr. F. Reisbøl

b. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
De enkelvoudige jaarrekening van BinckBank N.V. is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Er is gebruik gemaakt van de mogelijkheid, zoals beschreven in artikel 2:362 van het
Burgerlijk Wetboek, om in de enkelvoudige jaarrekening dezelfde grondslagen toe te passen als in de geconsolideerde
jaarrekening. Derhalve zijn de grondslagen in de enkelvoudige jaarrekening dezelfde als vermeld voor de geconsolideerde
jaarrekening, met uitzondering van de verwerking van de deelnemingen.
De deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde. De verslagdata van de
groepsmaatschappijen zijn gelijk en de grondslagen voor financiële verslaggeving zijn in overeenstemming met die van
BinckBank voor soortgelijke transacties en gebeurtenissen in vergelijkbare omstandigheden.
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Omdat in de enkelvoudige jaarrekening diverse posten volledig identiek zijn aan de posten in de geconsolideerde jaarrekening
worden in de toelichting bij de enkelvoudige jaarrekening slechts die toelichtingen opgenomen waarvoor deze anders is dan in
de geconsolideerde jaarrekening. Voor de andere posten vindt een referentie naar de geconsolideerde jaarrekening plaats.

31 de c e m be r 2019

(bedragen in € 000's)

c . DE E LN E MIN G E N IN G ROE PS MAATS CH APPIJE N

31 de c e m be r 2018

125

125

Het verloop van de deelnemingen is als volgt:

Balanswaarde per 1 januari

125

1.721

Investeringen en acquisities

45

-

Desinvesteringen

(45)

(1.727)

Resultaat deelnemingen

-

131

Balanswaarde per 31 december

125

125

De post investeringen heeft betrekking op de entiteit BinckBank HoldCo B.V. die in 2019 is opgericht in het kader van de
acquisitie door Saxo Bank. Deze entiteit heeft geen activiteiten en geen resultaten in 2019 en is in december 2019
geliquideerd. De post desinvesteringen in 2018 heeft betrekking op de verkoop van het belang in Think ETF Asset
Management B.V in april 2018 en Able Holding B.V. in oktober 2017.

OVERZICHT GROEPMAATSCHAPPIJEN
In onderstaand overzicht zijn de groepsmaatschappijen vermeld.
B e l ang ul ti m o
Bewaarbedrijf BinckBank B.V.

(bedragen in € 000's)

Pl aats

Land

2019

2018

Amsterdam

Nederland

100%

100%

31 de c e m be r 2019

d. OVE RIG E ACTIVA

31 de c e m be r 2018

150. 090

162. 802

Deze post bestaat uit:
Handelsvorderingen
Vorderingen uit hoofde van verkochte maar nog niet geleverde
effecten
Afgeleide financiële instrumenten
Nog te verrekenen kasstromen hypotheekrechten
Overige vorderingen

233

1.013

75.125

121.817

51.872

24.277

9.734

6.997

13.126

8.698

150.090

162.802

De handelsvorderingen, de vorderingen uit hoofde van verkochte maar nog niet geleverde effecten en de overige vorderingen
hebben een looptijd korter dan 1 jaar. De post vorderingen uit hoofde van verkochte maar nog niet geleverde effecten kan op
dagbasis fluctueren met de beweging van de markt en de totale omvang van het aantal transacties. De afgeleide financiële
instrumenten bevatten de marktwaarde van de door BinckBank gekochte turbo’s, die ter afdekking van het koersrisico op de
uitgegeven Binck turbo’s zijn aangegaan. In de waardering van deze afgeleide instrumenten is een afslag voor kredietrisico op
de tegenpartij van de afgeleide instrumenten opgenomen.

108

31 de c e m be r 2019

(bedragen in € 000's)

e . OVE RIG E PAS S IVA

31 de c e m be r 2018

156. 506

55. 084

Deze post bestaat uit:
Afgeleide financiële instrumenten

58.277

26.759

1.063

161

78.259

16.683

4.072

5.012

124

124

Handelscrediteuren

5.363

4.216

Overige passiva

9.348

2.129

156.506

55.084

Aandelenposities
Verplichtingen inzake nog af te wikkelen effectentransacties
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden aan groepsmaatschappijen

De afgeleide financiële instrumenten bevatten de reële waarde van de door BinckBank uitgegeven turbo’s, de renteswaps en
de overige derivaten. De post verplichtingen inzake nog af te wikkelen effectentransacties kan op dagbasis fluctueren met de
beweging van de markt en de totale omvang van het aantal transacties.
31 de c e m be r 2019

(bedragen in € 000's)

f . E IG E N VE RMOG E N

G e pl aats t aande l e nkapi taal

Aantal
Balanswaarde per 1 januari
Intrekking ingekochte aandelen
Omzetting prioriteitsaandelen in gewone aandelen
Balanswaarde per 31 december

31 de c e m be r 2018

419.532

403.384

6.681

6.750

B e dr ag

Aantal

B e dr ag

67.500.000

6.750

(690.991)

(69)

-

-

-

-

-

50
66.809.059

6.681

67.500.000

67.500.000

6.750

6.750

In 2019 zijn als onderdeel van de acquisitie van BinckBank door Saxo Bank de 50 prioriteitsaandelen (nominaal € 0,10 per
aandeel) omgezet in gewone aandelen en 690.991 aandelen ingetrokken. Na deze mutaties is het aantal geplaatste gewone
aandelen 66.809.059 (nominaal € 0,10 per aandeel). Het aandelenkapitaal is volledig gestort.
(bedragen in € 000's)

31 de c e m be r 2019

Agi or e s e r v e
Balanswaarde per 1 januari
Intrekking ingekochte aandelen
Balanswaarde per 31 december

31 de c e m be r 2018

340.048
343.565
(3.517)
340.048

343. 565
343.565
343.565

De agioreserve is fiscaal erkend.
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(bedragen in € 000's)

31 de c e m be r 2019

Inge koc hte e i ge n aande l e n

Stand begin boekjaar
Uitgifte aan bestuur en medewerkers
Intrekking ingekochte aandelen

31 de c e m be r 2018

-

(4. 081)

Aantal

B e dr ag

Aantal

B e dr ag

731.484

(4.081)

767.419

(4.282)

(40.492)

226

(35.935)

201

(690.991)

3.855

Stand einde boekjaar

1

-

731.484

(4.081)

De ultimo 2019 ingekochte aandelen worden gewaardeerd tegen de gemiddelde aankoopkoers van € 5,58. De eigen aandelen
worden tegen de aankoopbedragen gemuteerd op het eigen vermogen.
(bedragen in € 000's)

31 de c e m be r 2019

Ov e r i ge r e s e r v e s

Balanswaarde per 31 december voorgaand jaar
Aanpassing volgend uit IFRS 9 transitie
Balanswaarde per 1 januari
Toegekende rechten op aandelen

31 de c e m be r 2018

56.655

30.650

40.462

-

(1.440)

30.650

39.022

-

Aandelen verstrekt aan bestuur en medewerkers

(226)

Ingetrokken aandelen

(269)

30. 650

216
(201)
-

Resultaatverdeling vorig boekjaar

26.500

(8.387)

Balanswaarde per 31 december

56.655

30.650

(bedragen in € 000's)

31 de c e m be r 2019

Onv e r de e l d r e s ul taat

31 de c e m be r 2018

16.148

26.500

Balanswaarde per 1 januari

26.500

6.969

(Toevoeging)/onttrekking overige reserves

(26.500)

8.387

-

(15.356)

16.148

35.180

Uitkering slotdividend
Resultaat boekjaar
Interimdividend uit resultaat lopend boekjaar
Balanswaarde per 31 december
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16.148

(8.680)
26.500
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Aantal personeelsleden (inclusief bestuursleden)

Gemiddeld gedurende het boekjaar
waarvan werkzaam in Nederland

Ultimo boekjaar (in aantal personeelsleden)
waarvan werkzaam in Nederland

2019

2018

576

604

472

497

548

597

445

486

g. TOELICHTING ACCOUNTANTSKOSTEN
In het boekjaar zijn de volgende honoraria aan accountants en overige diensten ten laste gebracht van de onderneming, haar
dochtermaatschappijen en andere maatschappijen die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW:

(bedragen in € 000's)

De l oi tte

De l oi tte ov e r i g

Ac c ountants B .V.

ne tw e r k

Totaal

201 9
Onderzoek jaarrekening, waaronder controle van statutaire
jaarekeningen en overige statutaire controles van

365

48

413

Andere controleopdrachten

108

18

126

Adviesdiensten op fiscaal terrein

-

-

-

Andere niet controlediensten

-

-

-

dochtervennootschappen en geconsolideerde maatschappijen

473

66

539

367

28

395

46

18

64

201 8
Onderzoek jaarrekening, waaronder controle van statutaire
jaarekeningen en overige statutaire controles van
dochtervennootschappen en geconsolideerde maatschappijen
Andere controleopdrachten
Adviesdiensten op fiscaal terrein

-

-

-

Andere niet controlediensten

-

-

-

413

46

459

h. NIET UIT DE ENKELVOUDIGE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
(bedragen in € 000's)

31 de c e m be r 2019

31 de c e m be r 2018

103

106

1.812

10.795

Voorwaardelijke verplichtingen
Verplichtingen wegens verstrekte borgtochten en garanties
Onherroepelijke faciliteiten
Niet-opgenomen kredietfaciliteiten
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BORGTOCHTEN EN GARANTIES
Om tegemoet te komen aan de wensen van haar klanten biedt BinckBank aan leningen gerelateerde producten aan, zoals
borgtochten en garanties. De onderliggende waarden van deze producten worden niet als activa of passiva in de balans
opgenomen. Voor deze producten geeft het hierboven genoemde bedrag het maximale potentiële kredietrisico van BinckBank
aan, indien wordt verondersteld dat al haar tegenpartijen hun contractuele verplichtingen niet meer nakomen en alle
bestaande zekerheden geen waarde zouden hebben. Garanties betreffen zowel kredietvervangende als
nietkredietvervangende garanties. Naar verwachting zullen de meeste garanties aflopen zonder dat daarop aanspraak wordt
gemaakt en zullen zij ook geen toekomstige kasstromen veroorzaken.

ALEX BOTTOM‐LINE
BinckBank heeft bij de overname van Alex Beleggersbank eind 2007 tevens het product Alex Bottom-Line overgenomen. Het
Alex Bottom-Line product betreft een overeenkomst met VEB. Indien BinckBank deze overeenkomst zal beëindigen, dan zal
zij een bedrag betalen dat gelijk is aan het bewaarloon en dividendprovisie die elke klant van Alex Bottom-Line heeft betaald
bij het aangaan van de overeenkomst, alsmede een bedrag aan bewaarloon en dividendprovisies die elke klant aanvullend
heeft betaald bij overschrijding van vastgestelde limieten.

OVERIGE VERPLICHTINGEN
BinckBank heeft contracten afgesloten voor een periode van maximaal 5 jaar. Voor die contracten die niet zijn opgenomen als
leasing sinds de implementatie van IFRS 16 - Lease per 1 januari 2019, worden de potentiële toekomstige betalingen
hieronder uiteengezet:
(bedragen in € 000's)

31 de c e m be r 20 1 9

Korter dan één jaar

1.791

Eén tot vijf jaar

227

JURIDISCHE PROCEDURES
BinckBank is betrokken bij 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, met uitzondering van de zaken die zijn gemeld onder de
toelichting van de voorzieningen.

INTERNATIONALE DIENSTEN ONDER BUITENLANDS RECHT
BinckBank betrekt internationaal diensten van leveranciers, welke onderworpen kunnen zijn aan buitenlands recht, wat als
inherent risico heeft dat dit kan leiden tot interpretatieverschillen. Het bestuur is van mening dat wanneer zulke
interpretatieverschillen zouden ontstaan de uitkomst van de gesprekken daarover ongewis kan zijn en dat er momenteel geen
aanleiding is te veronderstellen dat dit materiële nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor de financiële positie of
bedrijfsresultaten van BinckBank.
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i. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
CORONAVIRUS PANDEMIE
De huidige pandemie van coronavirusziekte 2019 (COVID-19) wordt veroorzaakt door ernstig acuut respiratoir syndroom
coronavirus 2 (SARS-CoV-2). De uitbraak werd voor het eerst vastgesteld in Wuhan, Hubei, China, in december 2019 en op 11
maart 2020 door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) erkend als een pandemie. Vanaf 16 maart zijn er meer dan
170.000 gevallen van COVID-19 gemeld in meer dan 150 landen en gebieden, met grote uitbraken op onder meer het
vasteland van China, Europa, Iran en Zuid-Korea.
Tot de volksgezondheidsreacties behoorden onder meer nationale voorbereidings- en reactieplannen voor pandemieën,
reisbeperkingen, quarantaines, uitgaansverboden, uitstel en annulering van evenementen en sluitingen van faciliteiten. Deze
omvatten een quarantaine van Hubei, China; de landelijke quarantaine van zowel Italië als Spanje, verschillende sluitingen aan
de landsgrens of inkomende passagiersbeperkingen; screeningmethoden op luchthavens en treinstations; en reisadviezen
met betrekking tot getroffen regio's. Scholen en universiteiten zijn landelijk of lokaal gesloten in ten minste 61 landen, met
gevolgen voor ongeveer 600 miljoen studenten.
Effecten van de pandemie zijn onder meer sociale en economische instabiliteit, en de online verspreiding van verkeerde
informatie en complottheorieën over het virus.
BinckBank volgt alle ontwikkelingen met betrekking tot de pandemie op de voet en neemt alle nodige maatregelen om de
continuïteit van de dienstverlening aan cliënten te waarborgen en neemt daarbij alle beschikbare voorzorgsmaatregelen om
de verspreiding van de ziekte onder haar medewerkers en cliënten te beperken. We hebben ook nauw contact met de
toezichthouders om de ontwikkelingen in de financiële sector te volgen.
Hoewel de pandemie heeft geleid tot recordhandelsniveaus en een daaropvolgende toename van de commissie-inkomsten
voor BinckBank, hadden we liever gezien dat dit onder andere omstandigheden zou gebeuren. De lange termijn effecten van
de pandemie kunnen de korte termijn stijging van de commissie inkomsten tenietdoen. Op dit moment kan niemand deze
effecten exact voorspellen, maar we zijn er wel zeker van dat er extra verliezen zullen voortvloeien uit bijvoorbeeld de
kredietactiviteiten. De dalende beurs zorgt er ook voor dat de waarde van de klantportefeuilles afneemt, waardoor
toekomstige inkomsten, zoals beheersvergoedingen en service fee, lager zullen uitvallen. Daarnaast heeft de snel dalende
beurs als gevolg dat veel Binck turbo’s het stop-loss niveau geraakt hebben, waardoor de inkomsten uit dit product eveneens
zullen dalen. We volgen de impact op de effectenmarkten en het domino-effect van dalende aandelenkoersen op de waarde
van het onderpand in onze effectenkrediet-activiteiten nauwlettend. In overleg met onze klanten nemen we alle nodige
maatregelen om de effecten voor zowel klanten als de bank te mitigeren. We realiseren ons dat er op lange termijn effecten
zullen zijn op de werkgelegenheid en het inkomen die zouden kunnen leiden tot hogere verliezen door kredietverliezen op
hypotheken, die op hun beurt zouden kunnen worden verzacht door overheidsmaatregelen en tussenkomst.
Om de effecten van de pandemie te bestrijden heeft BinckBank de volgende concrete maatregelen genomen:





Bedrijfscontinuïteitsbeheerplannen zijn geactiveerd en verhoogde bewaking van de capaciteit en continuïteit van ITsystemen is ingesteld.
Extra protocollen om het hygiëneniveau zeer hoog te houden (veelvuldige desinfectie, handwas etc.).
Alle buitenlandse reizen zijn beëindigd.
Werken vanuit huis is gestart met het personeel verdeeld in twee teams die vanuit huis zullen werken volgens een
afwisselend schema van twee weken. Er is IT-assistentie beschikbaar om videoconferenties en andere technologische
oplossingen mogelijk te maken.

De uitstekende kapitaal- en liquiditeitsratio's van BinckBank zijn onze belangrijkste buffer om de dreigende crisis het hoofd te
bieden. BinckBank heeft er alle vertrouwen in dat we met een gezamenlijke inspanning deze crisis kunnen doorstaan en
spreken de hoop uit dat dit het geval zal zijn voor al onze medewerkers, klanten en andere stakeholders.
Er hebben zich geen andere gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die tot materiële wijzigingen leiden.

j. VOORSTEL VOOR VERWERKING VAN HET RESULTAAT
(bedragen in € 000's)

Vennootschappelijke winst over 2019
Af: uitgekeerd interim dividend
Ter beschikking van aandeelhouders

2019
16.148
16.148

Af: toevoeging aan de algemene reserves

(8.131)

Voorgesteld dividend

8.017
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OVERIGE GEGEVENS
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de aandeelhouder en de raad van commissarissen van BinckBank N.V.

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2019
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van BinckBank N.V. te Amsterdam gecontroleerd. De jaarrekening omvat de
geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening.
Naar ons oordeel:




Geeft de in dit jaarverslag opgenomen geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van
het vermogen van BinckBank N.V. op 31 december 2019 en van het resultaat en de kasstromen over 2019 in overeenstemming
met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie (IFRS-EU) en met Titel 9 Boek 2 BW.
Geeft de in dit jaarverslag opgenomen enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van
het vermogen van BinckBank N.V. op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met Titel 9 Boek
2 BW.

De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit:
1.
2.
3.

De geconsolideerde balans per 31 december 2019.
De volgende overzichten over 2019: de geconsolideerde winst-en-verliesrekening, het geconsolideerde
mutatieoverzicht eigen vermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht.
De toelichting met een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige
toelichtingen.

De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit:
1.
2.
3.

De enkelvoudige balans per 31 december 2019.
De enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2019.
De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van BinckBank N.V. zoals vereist in de Europese verordening betreffende specifieke eisen voor de
wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang, de Wet toezicht accountantsorganisaties
(Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op
€ 2.000.000. De materialiteit is gebaseerd op 0,5% van het aanwezige eigen vermogen. Wij houden ook rekening met
afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen
materieel zijn.
Wij zijn met de raad van commissarissen overeengekomen dat wij aan de raad tijdens onze controle geconstateerde
afwijkingen boven € 100.000 rapporteren, alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen
relevant zijn.
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Reikwijdte van de groepscontrole
BinckBank N.V. staat aan het hoofd van een groep van buitenlandse branches. De financiële informatie van deze branches is
opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van BinckBank N.V.
De groepscontrole heeft zich met name gericht op de significante onderdelen. Bij de branches van de groep hebben wij zelf
controlewerkzaamheden uitgevoerd. Wij hebben gebruik gemaakt van andere accountants uit het Deloitte netwerk om
specifieke controlewerkzaamheden uit te voeren voor de branches in België, Frankrijk en Italië. Bij andere onderdelen hebben
wij beoordelingswerkzaamheden of specifieke controlewerkzaamheden uitgevoerd.
Door bovengenoemde werkzaamheden bij (groeps)onderdelen, gecombineerd met aanvullende werkzaamheden op
groepsniveau, hebben wij voldoende en geschikte controle-informatie met betrekking tot de financiële informatie van de groep
verkregen om een oordeel te geven over de geconsolideerde jaarrekening.
Onze werkzaamheden met betrekking tot fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving
Volgens de Nederlandse controlestandaarden zijn wij verantwoordelijk voor het verkrijgen van een redelijke mate van
zekerheid dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Inherent aan de verantwoordelijkheden voor het uitvoeren van een controle van de jaarrekening, bestaat er een
onvermijdbaar risico dat er zelfs indien een controle naar behoren is gepland en uitgevoerd in overeenstemming met de
Nederlandse wet- en regelgeving een afwijking van materieel belang onontdekt blijft. Het risico dat een afwijking van materieel
belang niet ontdekt wordt als gevolg van fraude is groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning,
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing. Daarnaast zijn we niet verantwoordelijk voor het voorkomen en detecteren van nietnaleving van wet- en regelgeving. Onze controlewerkzaamheden wijken af van de controlewerkzaamheden zoals uitgevoerd als
onderdeel van een specifiek forensisch of juridisch onderzoek, wat vaak een hogere mate van detail betreft.
Bij het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van
fraude of niet-naleving van wet- en regelgeving, hebben we de risicoanalyse op groepsniveau geëvalueerd, verzocht om
inlichtingen bij het management, personen belast met governance en anderen binnen BinckBank, inclusief maar niet
gelimiteerd tot het hoofd van Governance, Risk & Compliance en het hoofd van de interne accountantsdienst.
Overwegingen met betrekking tot fraude
Gebaseerd op deze werkzaamheden en de veronderstelde frauderisico’s onder de Nederlandse controlestandaarden hebben
we het frauderisico in aanmerking genomen betreffende het doorbreken van interne beheersingsmaatregelen door het
management.
Om deze frauderisico’s te adresseren als onderdeel van onze controlewerkzaamheden, hebben we de interne
beheersingsmaatregelen geëvalueerd die relevant zijn voor het mitigeren van deze risico’s en hebben we aanvullende
gegevensgerichte controlewerkzaamheden uitgevoerd, inclusief detailcontroles op handmatige journaalboekingen en
onderliggende documentatie voor memoriaalboekingen. Data-analyse, inclusief het toetsen van journaalboekingen gebaseerd
op risico-specifieke karakteristieken, is onderdeel van de controlewerkzaamheden om frauderisico’s te adresseren.
Overwegingen met betrekking tot niet naleving van wet- en regelgeving
Als gevolg van onze risicoanalyse en realiserend dat de potentiële effecten van het niet-naleven van wet- en regelgeving
kunnen variëren, hebben we procedures betreffende naleving van wet- en regelgeving die een direct effect hebben op de
jaarrekening inclusief vennootschapsbelasting, vereisten financiële verslaggeving en de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW
geïntegreerd in onze controlewerkzaamheden, voor zover materieel geacht voor de jaarrekening.
Naast deze wet- en regelgeving zijn op BinckBank N.V. overige wet- en regelgeving van toepassing waar de gevolgen van nietnaleving van deze wetten een materiële impact kan hebben op bedragen en/of toelichtingen in de jaarrekening, bijvoorbeeld
door hoge boetes of potentiele rechtszaken. Gezien de aard van BinckBank’s activiteiten, bestaat een risico van niet-naleving
van de betreffende wet- en regelgeving. We hebben de vierde en vijfde richtlijn inzake de voorkoming van het gebruik van het
financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en de data en privacywetgeving geïdentificeerd en
hierbij in aanmerking genomen.
Zoals vereist in de Nederlandse controlestandaarden hebben we controlewerkzaamheden bepaald en uitgevoerd die het
risico van niet-naleving met wet- en regelgeving adresseren. Onze controlewerkzaamheden betroffen verzoeken om
inlichtingen bij het bestuur, de met governance belaste personen, het hoofd van Governance, Risk & Compliance en het hoofd
van de interne accountantsdienst, inspectie van notulen van vergaderingen van onder andere de raad van bestuur,
correspondentie met relevante autoriteiten en externe bevestigingen van advocaten. We waren daarnaast alert op indicaties
voor (vermoedelijk) niet-naleving van wet- en regelgeving gedurende de controle, zowel op het niveau van groepsonderdelen
als op groepsniveau. Tenslotte hebben we schriftelijke bevestigingen verkregen dat alle (vermoedelijke) overtredingen aan ons
zijn gemeld.
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De kernpunten van onze controle
In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het meest belangrijk waren
tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle hebben wij met de raad van commissarissen
gecommuniceerd, maar vormen geen volledige weergave van alles wat is besproken.
Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader van de
jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele kernpunten moeten in dat kader worden
bezien en niet als afzonderlijke oordelen over deze kernpunten.
Kernpunten van de controle
Reorganisatievoorziening
Beschrijving

Onze controleaanpak

Als gevolg van de overname van de
aandelen van BinckBank door Saxo Bank
A/S heeft BinckBank een programma
geïnitieerd om synergiën te realiseren in
de bestaande operaties. De integratie zal
synergie-effecten opleveren waarmee
arbeidsplaatsen komen te vervallen en
medewerkers boventallig raken.

Tijdens onze plannings- en risico-inschattingswerkzaamheden hebben wij
middels verzoek om inlichtingen bij het bestuur van BinckBank het sociaal plan
en de impact op de organisatie in detail beoordeeld. Onze
controlewerkzaamheden bestonden primair uit gegevensgerichte
werkzaamheden, gegeven het incidentele karakter van deze
reorganisatievoorziening.

In het openbaar bod dat gepubliceerd is
door BinckBank en Saxo Bank A/S is een
sociaal plan geïntroduceerd met een
werking van drie jaar. Dit sociaal plan is
van toepassing op alle medewerkers met
een arbeidscontract met BinckBank die
overtallig raken of te maken krijgen met
fundamentele wijzigingen in functie als
gevolg van de overname van de aandelen
door Saxo Bank A/S. De omvang van de
reorganisatievoorziening, alsmede het
feit dat deze voorziening afhankelijk is
van veronderstellingen en inschattingen
van het bestuur resulteren in het feit dat
we de reorganisatievoorziening hebben
aangemerkt als kernpunt van de controle.
Per 31 december 2019 heeft BinckBank
een reorganisatievoorziening van
EUR 7.5 miljoen verantwoord in de
geconsolideerde jaarrekening.

Als onderdeel van onze gegevensgerichte werkzaamheden hebben wij de
correspondentie tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de
ondernemingsraad geïnspecteerd. We hebben de berekening van de
reorganisatievoorziening beoordeeld en detailcontroles uitgevoerd op de
juistheid en volledigheid van deze berekening op basis van beschikbare
brondocumentatie.
De bepaling van de reorganisatievoorziening vormt een belangrijk
schattingsproces voor het bestuur. We hebben de belangrijkste
veronderstellingen en aannames in berekening van de
reorganisatievoorziening beoordeeld en in detail besproken met het bestuur.
Tevens hebben we de timing van de verantwoording van de
reorganisatievoorziening beoordeeld. Ten slotte hebben wij de juistheid en
volledigheid van de toelichting op de reorganisatievoorziening in de
geconsolideerde jaarrekening beoordeeld in overeenstemming IFRS-EU.
Onze observaties
Op basis van de door ons uitgevoerde werkzaamheden beschouwen wij de
reorganisatievoorziening als toereikend en in overeenstemming met EU-IFRS.

Hiervoor refereren wij naar toelichting 18
op de geconsolideerde jaarrekening.
Voorziening voor juridische geschillen
Beschrijving

Onze controleaanpak

BinckBank heeft een voorziening
verantwoord in de geconsolideerde
jaarrekening voor individuele juridische
geschillen. De timing en omvang van de
bedragen voor deze individuele
geschillen is onzeker en zijn bepaald op
basis van aannames en
veronderstellingen van het bestuur. Om
deze redenen is deze voorziening
aangemerkt als kernpunt van de controle.

Als onderdeel van onze controlewerkzaamheden hebben wij het proces voor
het vormen van voorzieningen voor juridische geschillen onderzocht. We
hebben een lijncontrole uitgevoerd op de opzet en bestaan van de
belangrijkste interne beheersingsmaatregelen in dit proces.

Per 31 december 2019 heeft BinckBank
een voorziening voor juridische geschillen
verantwoord van EUR 1.7 miljoen in de
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Onze controlewerkzaamheden bestonden voornamelijk uit gegevensgerichte
werkzaamheden. We hebben periodiek inlichtingen ingewonnen bij de interne
advocaat en het bestuur om ontwikkelingen in de lopende en eventuele
nieuwe juridische geschillen te bespreken. We hebben de aannames en
schattingen van het bestuur bij het vormen van deze voorziening beoordeeld.
We hebben beoordeeld of de voorzieningen voor de individuele juridische
geschillen voldoen aan de criteria in de interne beleidsdocumenten en het van
toepassing zijnde stelsel voor financiële verslaggeving (IFRS-EU). We hebben
detailcontroles uitgevoerd op de brondocumenten op basis waarvan de

geconsolideerde jaarrekening.
Hiervoor refereren wij naar toelichting 18
op de geconsolideerde jaarrekening.

voorzieningen gevormd zijn. We hebben externe bevestigingen opgevraagd en
ontvangen van de betrokken externe juristen.
Tevens hebben we beoordeeld of de toelichting met betrekking tot de
juridische geschillen in toelichting 18 op de jaarrekening voldoet aan de
verslaggevingsstandaarden (IFRS-EU).
Onze observaties
Op basis van de door ons uitgevoerde werkzaamheden beschouwen wij de
voorziening voor juridische geschillen als toereikend en in overeenstemming
met EU-IFRS.

Betrouwbaarheid en continuïteit van de
geautomatiseerde gegevensverwerking
Beschrijving

Onze controleaanpak

De activiteiten en de financiële
verslaggeving van BinckBank zijn in hoge
mate afhankelijk van de betrouwbaarheid
en continuïteit van de geautomatiseerde
gegevensverwerking. Deze
afhankelijkheid staat nader toegelicht in
het hoofdstuk “Risicobeheer” in het
jaarverslag. Op basis hiervan hebben wij
de betrouwbaarheid en continuïteit van
de geautomatiseerde
gegevensverwerking aangemerkt als
kernpunt van de controle.

IT-audit specialisten zijn een integraal onderdeel van het controleteam en
beoordelen de betrouwbaarheid en continuïteit van de IT-omgeving, voor
zover nodig voor de reikwijdte van onze controle van de jaarrekening. We
hebben de opzet en bestaan van de belangrijkste interne
beheersingsmaatregelen getest om systemen te kunnen herstellen in geval
van storing en/of uitval. Tevens hebben we de opzet, bestaan en werking van
de generieke IT en relevante applicatie beheersingsmaatregelen getest. In
onze controleaanpak steunen wij op de effectieve werking van de interne
beheersingsmaatregelen over de IT-systemen.
Met betrekking tot de logische toegangsbeveiliging hebben wij vastgesteld en
gerapporteerd dat er in bepaalde applicaties verbeteringen gerealiseerd
kunnen worden. We hebben vastgesteld dat BinckBank verschillende
mitigerende acties heeft geïmplementeerd (of aan het implementeren is) voor
deze observaties. Tevens hebben we mitigerende interne
beheersingsmaatregelen geïdentificeerd en getest. Indien noodzakelijk hebben
we aanvullende gegevensgerichte IT- werkzaamheden uitgevoerd om de
risico’s met betrekking tot deze observaties te mitigeren.
Onze observaties
We hebben vastgesteld dat de betrouwbaarheid en continuïteit van de ITomgeving op een adequaat niveau is, voor zover nodig voor de reikwijdte van
onze controle van de jaarrekening.

Wijzigingen in de kernpunten van de controle
In 2018 was de waardering van de goodwill aangemerkt als kernpunt van de controle, gegeven de hoge mate van aannames
en schattingen in de bepaling van de reële waarde van de goodwill. In 2019 is er sprake van een objectieve markttransacties
tussen twee partijen (overname van de aandelen door Saxo Bank A/S). Deze transactie zorgt ervoor dat de invloed van
aannames en schattingen lager is dan in voorgaande jaren. Om deze reden hebben wij de waardering van de goodwill in 2019
niet als kernpunt van de controle aangemerkt.
In 2018 was afgrenzing en juistheid van rente- en provisiebaten aangemerkt als kernpunt van de kerncontrole. Dit was het
gevolg van het veronderstelde frauderisico met betrekking tot de verantwoording van de opbrengsten in overeenstemming
met de van toepassing zijnde controlestandaarden. Gegeven de hoge mate van automatisering in het proces van de
totstandkoming van deze opbrengsten en de beperkte invloed van schattingen het bestuur hebben wij dit in 2019 niet langer
als kernpunt van de controle aangemerkt.
Paragraaf ter benadrukking van de impact van COVID-19
Het Coronavirus heeft ook invloed op BinckBank N.V. In de toelichting op pagina 69 in de jaarrekening heeft het management
de huidige impact en haar plannen om met deze omstandigheden om te gaan toegelicht. Ook geven zij aan dat het op dit
moment voor hen niet goed mogelijk is om in te schatten wat de invloed van het Corona-virus is op de financiële prestaties en
gezondheid van BinckBank N.V. Ons oordeel is niet aangepast met betrekking tot deze aangelegenheid.
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VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:












Kerncijfers;
Over BinckBank;
Verslag van het bestuur;
Toelichting bij het geconsolideerd resultaat 2019;
Maatschappelijk verantwoord ondernemen;
Risicobeheer;
Corporate governance;
Bericht van de voorzitter van de raad van commissarissen;
Verslag van de raad van commissarissen;
Personalia;
De overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:



Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige
gegevens, in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

VERKLARING BETREFFENDE OVERIGE DOOR WET‐ OF REGELGEVING GESTELDE VEREISTEN
Benoeming
Wij zijn door de raad van commissarissen op 22 april 2014 benoemd als accountant van BinckBank N.V. vanaf de controle van
het boekjaar 2014 en zijn sinds dat boekjaar datum tot nu toe de externe accountant.
Geen verboden diensten
Wij hebben geen verboden diensten als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Europese verordening betreffende specifieke eisen
voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang geleverd.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met EUIFRS en met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de vennootschap in staat is om haar werkzaamheden in
continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet het bestuur de jaarrekening opmaken op
basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de
bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving
van de vennootschap.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en
geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij
tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat
deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie
van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:










Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van
fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van
controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van
materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing.
Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden
te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te
spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap.
Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de
redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis
van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel
zou kunnen bestaan of de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat
er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen
op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een vennootschap
haar continuïteit niet langer kan handhaven.
Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en
de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden
voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten.
Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige
financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.
Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en
over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing. In dit kader geven wij ook een verklaring aan het auditcomité op grond van artikel 11
van de Europese verordening betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van
organisaties van openbaar belang. De in die aanvullende verklaring verstrekte informatie is consistent met ons oordeel in deze
controleverklaring.
Wij bevestigen aan de raad van commissarissen dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben
nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid
kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.
Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken die wij met de raad van
commissarissen hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze controleverklaring, tenzij dit is verboden door
wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer het niet vermelden in het belang van het
maatschappelijk verkeer is.

Amsterdam, 20 maart 2020
Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: drs. R.J.M. Maarschalk RA
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STATUTAIRE BEPALINGEN INZAKE
WINSTBESTEMMING
(ART. 27 VAN DE STATUTEN)
1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is
bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, met inachtneming van de beperkingen volgens de wet.
2. Uitkeringen op aandelen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste het bedrag van het uitkeerbare eigen vermogen
en, indien het een tussentijdse uitkering betreft, aan dit vereiste is voldaan blijkens een tussentijdse
vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:105 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. De vennootschap legt de
vermogensopstelling ten kantore van het handelsregister neer binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot
uitkering wordt bekend gemaakt.
3. De bevoegdheid van de algemene vergadering tot vaststelling van uitkeringen geldt zowel voor uitkeringen ten laste van
nog niet gereserveerde winst als voor uitkeringen ten laste van enige reserve, en zowel voor uitkeringen ter gelegenheid
van de vaststelling van de jaarrekening als voor tussentijdse uitkeringen.
4. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het
bestuur weigert slechts de goedkeuring, indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na
de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
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