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BinckBank N.V. trading update eerste kwartaal 2019 
“Voortgang van proces van openbaar bod van Saxo Bank conform verwachting” 

• Nettowinst per aandeel 19Q1 € 0,05 (18Q4: € 0,12; 18Q1: € 0,13) 

• Aantal transacties 19Q1 3% lager dan 18Q1 en 2% lager dan 18Q4 

• Het voor klanten beheerde vermogen steeg in 19Q1 ten opzichte van 18Q4 per saldo met € 69 

miljoen tot € 959 miljoen 

• Voortgang van het proces van het aanbevolen openbaar bod van Saxo Bank ad € 6,35 cum 

dividend in contanten per geplaatst en uitstaand aandeel in BinckBank (het Bod) verloopt 

volgens verwachting 

 

 

 

 

  

(bedragen in  € 000's) 19Q1 18Q4 18Q1 ΔQ4 ΔQ1

Klantgegevens

Aantal transacties 2.591.124      2.651.078      2.681.802      -2% -3%

Geadministreerd vermogen 27.019.470    24.376.808    26.033.329    11% 4%

Beheerd vermogen 958.965         890.434         1.032.531      8% -7%

F inancieel

Totale inkomsten uit operationele activiteiten 32.768           34.219           39.595           -4% -17%

Totale operationele lasten 28.084           32.363           28.216           -13% 0%

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 4.684             1.856             11.379           152% -59%

Resultaat na belastingen 3.499             7.857             8.516             -55% -59%

Nettowinst per aandeel (in €) 0,05               0,12               0,13               

Cost / income ratio 86% 95% 71%

Kap itaaltoereikendheid

Totaal aanwezig vermogen 249.815         248.998         251.043         0% 0%

Kapitaalratio 34,3% 31,8% 32,7%

Leverageratio 5,9% 6,3% 6,8%
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ONTWIKKELINGEN Q1 2019 

De voortgang van het Bod loopt conform verwachting. Op 12 maart 2019 heeft Saxo Bank het 

biedingsbericht gepubliceerd waarin de voorwaarden van het Bod zijn uiteengezet. Het Bod wordt 

volledig en unaniem gesteund door het bestuur en de raad van commissarissen van BinckBank en zij 

raden alle aandeelhouders aan het Bod te accepteren. De standpuntbepaling van het bestuur en de 

raad van commissarissen van BinckBank is gelijktijdig met het biedingsbericht gepubliceerd en is 

beschikbaar op de corporate website van BinckBank (www.binck.com/investors). De initiële 

aanmeldingsperiode waarin de aandeelhouders hun aandelen onder het Bod kunnen aanmelden 

loopt tot en met 22 mei 2019. De initiële aanmeldingsperiode zal naar verwachting door Saxo Bank 

met maximaal 10 weken worden verlengd, indien nodig zal Saxo Bank voor verdere verlenging een 

ontheffing van de AFM vragen. Het proces om de toezichtrechtelijke goedkeuringen te verkrijgen is in 

gang gezet. De verwachting is dat het Bod naar verwachting in de eerste helft van Q3 2019 zal worden 

afgerond. 

Afgelopen kwartaal was de volatiliteit op de financiële markten behoorlijk laag. Dit laat zich meteen 

voelen op de inkomstenkant. Omdat BinckBank het afgelopen jaar, onder andere door het nieuwe 

prijsplan, meer doorlopende inkomsten geniet, zijn de effecten van de aantallen transacties op de 

hoogte van het operationeel resultaat relatief minder groot. 

Het beheerd vermogen dat door de klanten in de nieuwe proposities van ‘Laten Beleggen’ wordt 

aangehouden is per eind 19Q1 € 207 miljoen, een stijging van € 37 miljoen. Het beheerd vermogen 

van ‘Binck Select’ steeg per saldo met € 32 miljoen en kwam aan het einde van 19Q1 uit op € 752 

miljoen. Deze toename is onder meer het resultaat van de positieve koersontwikkelingen op de 

beurzen. 

FINANCIEEL RESULTAAT 

Het resultaat na belastingen over 19Q1 bedroeg € 3,5 miljoen (18Q1: € 8,5 miljoen), uitkomend op een 

nettowinst per aandeel van € 0,05 (18Q1: € 0,13 per aandeel). 

De totale inkomsten uit operationele activiteiten over de eerste 3 maanden van 2019 kwamen uit op 

€ 32,8 miljoen, 17% lager dan in de vergelijkbare periode vorig jaar (18Q1: € 39,6 miljoen). De netto-

rentebaten over 19Q1 bleven in lijn met 18Q1 en kwamen uit op € 8,0 miljoen (18Q1: € 7,9 miljoen). 

De netto-provisiebaten daalden ten opzichte van 18Q1 met 20% tot € 23,5 miljoen (18Q1: € 29,3 

miljoen). Dit was vooral als gevolg van lagere vermogensbeheer-vergoedingen door een lager 

gemiddeld beheerd vermogen en het in 2018 ingevoerde nieuwe prijsplan. Het resultaat uit financiële 

instrumenten daalde met 42% tot € 1,2 miljoen (18Q1: € 2,1 miljoen) onder andere door lagere 

inkomsten uit de Binck turbo’s als gevolg van een lager gemiddelde uitstaande positie. 

De operationele lasten over 19Q1 bedroegen € 28,1 miljoen, en bleven per saldo in lijn met dezelfde 

periode in 2018 (18Q1: € 28,2 miljoen). 

Sinds 1 januari 2019 is de standaard IFRS 16 – Leases van toepassing. De invloed hiervan op het 

financiële resultaat en vermogen over 19Q1 is niet materieel.   
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VOORUITZICHTEN 

Update aandeelhoudersvergadering BinckBank 

Vandaag, 23 april 2019, vindt in de middag onze jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders 

plaats. Op deze vergadering wordt onder andere het aanbevolen openbaar bod van Saxo Bank 

besproken. Het bestuur en de raad van commissarissen steunen de transactie unaniem en raden de 

aandeelhouders aan het bod te aanvaarden en op de algemene vergadering vóór de besluiten te 

stemmen die verband houden met het bod. Het bod van Saxo Bank wordt niet in stemming gebracht. 

Aandeelhouders kunnen het bod aanvaarden gedurende de aanmeldingstermijn die, behoudens in 

geval van verlenging, eindigt op 22 mei 2019.  

Beloningsbeleid 

De raad van commissarissen van BinckBank streeft naar een beloningsbeleid voor het bestuur 

waarmee een balans wordt gevonden tussen enerzijds de wens van aandeelhouders om met de 

beloning van het bestuur voldoende ‘shareholder alignment’ te creëren en anderzijds de 

maatschappelijke kritiek op variabele beloningen bij financiële instellingen. Uit feedback van 

aandeelhouders is gebleken dat het voorstel tot wijzing van het beloningsbeleid op dit punt verdere 

verduidelijking en mogelijk aanpassing behoeft. De raad van commissarissen heeft besloten het 

voorstel  tot wijziging van het beloningsbeleid van het bestuur in te trekken en zich te beraden. Het 

voorstel zal niet in stemming worden gebracht. Mogelijk zal op een latere datum een nieuw voorstel 

aan de aandeelhoudersvergadering worden voorgelegd. Tot die tijd blijft het huidige beloningsbeleid 

voor het bestuur ongewijzigd van kracht.  

Bod Saxo Bank 

De komende periode zal met name in het teken staan van de ontwikkelingen rond het Bod. De initiële 

aanmeldingsperiode voor aandeelhouders om hun aandelen onder het Bod aan te melden eindigt op 

22 mei 2019 en zal naar verwachting door Saxo Bank met maximaal 10 weken worden verlengd, zoals 

verder uiteengezet in het biedingsbericht.  

Financiële toekomstverwachting 2019 

Voor de lopende operationele activiteiten is het resultaat van BinckBank sterk afhankelijk van de 

activiteit van haar klanten op de beurs. Naast de volatiliteit en de richting van de beurs zijn ook de 

rentestanden op de geld- en kapitaalmarkten sterk bepalende factoren voor de financiële resultaten. 

Al deze factoren laten zich op dit moment niet voorspellen en om die reden geeft BinckBank geen 

concrete toekomstverwachting voor de resterende periode over 2019 af. 

BELANGRIJKE DATA 2019* 

• Algemene vergadering   23 april 2019 

• Einde van initiële aanmeldingsperiode voor aandeelhouders onder het Bod  22 mei 2019 

• Publicatie halfjaarbericht 2019   22 juli 2019 

* Data onder voorbehoud 



 

4 

 Op dit document is geen accountantscontrole toegepast 
  

BINCKBANK N.V. 

BinckBank N.V. (BinckBank) is een online financiële dienstverlener, opgericht in 2000 en sinds 2003 in 

bezit van een bankvergunning onder toezicht van De Nederlandsche Bank. De bank heeft een 

beursnotering aan Euronext Amsterdam en maakt deel uit van de Amsterdam SmallCap Index (AScX). 

BinckBank richt zich met haar dienstverlening op particulieren en zelfstandig vermogensbeheerders. 

BinckBank biedt diensten aan op het gebied van Trading (actief beleggen), Investing (passief beleggen) 

en Saving (sparen), waarbij zij gebruikmaakt van een centraal Europees basis IT-platform. BinckBank 

heeft kantoren in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje. 

 

BinckBank N.V. 

Barbara Strozzilaan 310 

1083 HN Amsterdam 

www.binck.com 

+31 (0)20 522 0378 (Investor Relations/ Pers & Media) 
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FINANCIËLE OVERZICHTEN BIJ 

TRADING UPDATE  

31 MAART 2019 
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A. VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS 

 

  

(bedragen in € 000's) 31 maart 2019 31 december 2018

ACTIVA

Kasmiddelen 1.386.681                             1.096.838                             

Bankiers 116.675                                134.675                                

Derivaten 37.126                                  24.277                                  

Financiële activa tegen reële waarde via de winst- en verliesrekening 18.546                                  13.721                                  

Financiële activa tegen geamortiseerde kostprijs 976.289                                1.033.590                             

Leningen en vorderingen 1.377.324                             1.409.649                             

Immateriële activa 156.916                                157.214                                

Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen 35.147                                  32.006                                  

Vennootschapsbelasting 23.157                                  16.622                                  

Uitgestelde belastingvorderingen -                                        468                                       

Overige activa 182.500                                138.526                                

Overlopende activa 12.829                                  13.407                                  

Totaal act iva 4.323.191                   4.070.993                   

PASSIVA

Bankiers 2.649                                    5.274                                    

Derivaten 42.723                                  26.759                                  

Financiële passiva tegen reële waarde via de winst- en verliesrekening 1.037                                    161                                       

Toevertrouwde middelen 3.760.582                             3.562.200                             

Voorzieningen 1.879                                    3.394                                    

Vennootschapsbelasting 17                                         12                                         

Uitgestelde belastingverplichtingen 30.001                                  29.996                                  

Overige passiva 67.974                                  28.040                                  

Overlopende passiva 9.446                                    11.773                                  

Totaal verp licht ingen 3.916.308                   3.667.609                   

Eigen vermogen toe te rekenen aan:

Aandeelhouders BinckBank N.V. 406.883                                403.384                                

Aandeelhouders minderheidsbelangen -                                        -                                        

Totaal eigen vermogen 406.883                      403.384                      

Totaal passiva 4.323.191                   4.070.993                   
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B. VERKORTE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING 

 

(bedragen in € 000's) 19Q1 18Q1

BATEN

Rentebaten 10.405                                  9.882                                    

Rentelasten (2.358)                                   (1.952)                                   

Netto-rentebaten 8.047                                    7.930                                    

Provisiebaten 27.476                                  33.809                                  

Provisielasten (4.025)                                   (4.519)                                   

Netto-provisiebaten 23.451                                  29.290                                  

Resultaat uit financiële instrumenten 1.195                                    2.061                                    

Kredietverliezen op financiële activa 71                                         (130)                                      

Overige baten 3                                           444                                       

Totale inkomsten uit  operat ionele act iviteiten 32.767                        39.595                        

LASTEN

Personeelskosten 12.103                                  12.666                                  

Afschrijvingen 1.365                                    1.308                                    

Overige operationele lasten 14.617                                  14.242                                  

Totale operat ionele lasten 28.085                        28.216                        

R esultaat  uit  bedrijfsact iviteiten 4.682                          11.379                        

Resultaat uit geassocieerde deelnemingen -                                        -                                        

Resultaat  voor belast ingen 4.682                          11.379                        

Belastingen (1.184)                                   (2.863)                                   

Net to- resultaat 3.498                          8.516                          

Resultaat toe te schrijven aan:

Aandeelhouders van BinckBank N.V. 3.498                                    8.400                                    

Aandeelhouders minderheidsbelangen -                                        116                                       

Net to- resultaat 3.498                          8.516                          

Gewone en verwaterde winst per aandeel 0,05                                       0,13                                       


