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“BinckBank zet met Binck Forward een volgende stap in de uitvoering van de strategie’’ 
 

• BinckBank koopt fintech bedrijf Pritle en zet activiteiten verder onder de naam ‘Binck Forward’ 

• Dienstverlening aan vermogensbeheerders (B2B) groeit gestaag in geadministreerd vermogen 

• Netto-rentebaten hoger dan voorgaand jaar als gevolg van de investering in hypotheken  

• Totale inkomsten uit operationele activiteiten 17H1 stijgen met 4% 

• Inkomsten op turbo’s in 17H1 sterk gestegen 

• Gecorrigeerde netto-winst per aandeel 17Q2 € 0,11 en 17H1 € 0,23 

• Voorgesteld interim-dividend 17H1 € 0,03 per aandeel 
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Kerncijfers 

(bedragen in  € 000's) 17Q2 17Q1 ΔQ1 17H1 16H1 ΔH1
Kla nt g e g e v e ns
Aantal transacties 1.791.907      2.082.078      -14% 3.873.985      3.978.340      -3%
Geadministreerd vermogen 24.695.183    24.265.330    2% 24.695.183    20.731.406    19%
Beheerd vermogen 1.164.706      1.173.980      -1% 1.164.706      1.492.428      -22%

G e corr ig e e rd e  w ins t -  e n v e r lie s re ke ning
Netto-rentebaten 7.473             7.399             1% 14.872           12.252           21%
Netto-provisiebaten 24.674           28.803           -14% 53.477           54.691           -2%
Overige inkomsten uit operationele activiteiten 3.219             3.742             -14% 6.961             5.277             32%
T ot a le  inkom st e n uit  op e ra t ione le  a ct iv it e it e n 35. 366      39 . 944      - 11% 75 . 310      72 . 220      4%
Totale gecorrigeerde operationele lasten* 28.626           30.810           -7% 59.436           56.151           6%
G e corr ig e e rd  re sult a a t  uit  b e d r ijfsa ct iv it e it e n 6 . 740        9 . 134        - 26% 15 . 874      16 . 069      - 1%
Gecorrigeerde belastingen* 559                155                714                676                
Resultaat uit geassocieerde deelnemingen (7)                   (1.497)            (1.504)            (444)               
G e corr ig e e rd  re sult a a t  na  b e la s t ing e n 7. 292        7 . 792        - 6% 15 . 084      16 . 301      - 7%
Resultaat toe te schrijven aan 
aandeelhouders minderheidsbelangen

(1)                   (6)                   (7)                   (55)                 

G e corr ig e e rd  ne t t o- re s ult a a t  t oe  t e  schr ijv e n 
a a n a a nd e e lhoud e rs  B inckB a nk

7. 291        7 . 786        - 6% 15 . 077      16 . 246      - 7%

G e corr ig e e rd e  ne t t ow ins t  p e r a a nd e e l ( in € ) 0 ,11          0 ,12          0 ,23          0 ,23          
Cost / income ratio 81% 77% 79% 78%

Ka p it a a lt oe re ike nd he id
Totaal aanwezig vermogen 246.744         249.470         -1% 246.744         240.099         3%
Kapitaalratio 31,4% 30,3% 31,4% 36,3%
Leverageratio 6,5% 6,5% 6,5% 6,8%

* Ten opzichte van de IFRS-resultaten zijn 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. Op pagina 7 van dit bericht is de reconciliatie van het gecorrigeerde resultaat naar het IFRS resultaat 
opgenomen.

 

 

Highlights eerste halfjaar 2017  

Financiële highlights  
• In 17H1 werd in Nederland “Binck Forward” geïntroduceerd 
• Netto-rentebaten in 17H1 met 21% gestegen door de bijdrage van de belegging in hypotheken 
• Netto-provisiebaten 17H1 daalden met 2% met name als gevolg van de daling van het beheerd vermogen 
• Transactie gerelateerde netto-provisiebaten 17H1 3,5% hoger door 6% hogere gemiddelde opbrengst per 

transactie (17H1: € 10,44; 16H1: € 9,82) 
• Inkomsten uit Binck turbo’s in 17H1 met 230% gestegen door significant hogere uitstaande posities 

 

Highlights resultaat en dividend 
• Gecorrigeerd netto-resultaat 17H1 € 15,1 miljoen (16H1: € 16,2 miljoen) 
• Gecorrigeerde netto-winst per aandeel 17H1 € 0,23 (16H1: € 0,23) 
• Voorgesteld interim dividend 17H1 € 0,03 per aandeel (HY16: € 0,04) 
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Bericht van de bestuursvoorzitter 

Vincent Germyns: “BinckBank zet met Binck Forward een volgende stap in de uitvoering van de strategie” 
 

 “Vooreerst wil ik beginnen met het bedanken van onze klanten voor hun loyaliteit. Ook in de 
afgelopen periode hebben wij ons weer mogen verheugen op een brede en trouwe klantenbasis 
en hebben we het genoegen gehad om veel nieuwe klanten te mogen verwelkomen. Wij hebben 
afgelopen periode eveneens goede stappen gezet met de strategische transformatie. Zoals 
eerder aangegeven staat de strategische transformatie zeer hoog op onze agenda. Wij menen 
dat we in de afgelopen periode weer een aantal goede stappen gezet hebben, zowel met 
betrekking tot nieuwe producten/diensten als met de interne organisatie.  

 
BinckBank sluit het eerste halfjaar af met een gecorrigeerd netto-resultaat van € 15,1 miljoen  
(16H1: € 16,2 miljoen). Weliswaar toonden de markten over deze periode een stabiel beeld  
maar dit impliceerde ook een lagere volatiliteit waardoor klanten minder handelsactiviteit 
toonden. Met name juni was heel rustig, in vergelijking met juni vorig jaar, waarbij het Brexit effect 
de markten volop in beweging zette en ook voor grote activiteit onder onze klanten zorgde. De 
totale inkomsten over het eerste halfjaar van 2017 kwamen uiteindelijk 4% hoger uit op € 75,3 
miljoen. Over het eerste halfjaar van 2017 komen de totaal gecorrigeerde operationele lasten ad 
€ 59,4 miljoen, 6% hoger uit ten opzichte van dezelfde periode in 2016.  

Conform het dividendbeleid hanteert BinckBank een pay-out ratio van 50% van het gecorrigeerde netto-resultaat, waarbij 
het interim-dividend is gemaximaliseerd tot de IFRS-winst uit het lopende boekjaar en zodoende is vastgesteld op € 0,03 per 
aandeel. 
 
In het eerste halfjaar van 2017 heeft BinckBank met de lancering van “Binck Forward” versneld concreet vorm gegeven 
aan de uitrol van de strategie. Het “Binck Forward” platform geeft de mogelijkheid om nieuwe diensten, zoals het 
aangekondigde “Binck Pensioenbeleggen”, in meerdere landen waar BinckBank aanwezig is te introduceren. In Nederland 
is in juli de marketingcampagne voor “Binck Forward” gestart, die in nauwe combinatie met de campagne voor zelf 
beleggen is opgezet. Deze combinatie laat zien dat we door het huidige aanbod van producten in de ‘9 grid’ op een 
effectieve en kostenefficiënte wijze meerdere doelgroepen naar de juiste producten kunnen navigeren. 
 
BinckBank stapt in sponsoring van topwielrennen. De Eneco tour gaat de komende jaren verder als BinckBank tour. Door 
deze sponsoring wordt ons merk op een onderscheidende wijze onder de aandacht gebracht bij een groter publiek. De 
kosten van de sponsoring worden gefinancierd uit een her-allocatie van het bestaande marketingbudget van Nederland en 
België.  
 
Zoals eerder aangegeven kost de strategische transformatie tijd, maar er worden goede stappen gezet. We hebben er alle 
vertrouwen in dat de uitrol van de strategie op termijn zal leiden tot een betere cost/income-ratio en dus waarde zal creëren 
voor het bedrijf. Dat de mix van enerzijds zwaardere wet- en regelgeving en anderzijds investeringen in de transformatie 
resulteert in licht hogere kosten is geen verrassing. Dat heeft voor ons als bestuur bijzondere aandacht en is eigen aan de 
fase die we doormaken, maar deze kosten moeten in de toekomst terug afgebouwd worden. 

 
Amsterdam, 24 juli 2017  
 
 
BinckBank N.V. 
Vincent Germyns, Bestuursvoorzitter 
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Ontwikkelingen eerste halfjaar 2017 

De strategische transformatie van BinckBank die is ingezet, bestaat uit drie fasen. De eerste fase Rethink Binck betreft het 
identificeren van groeimogelijkheden voor de komende 5-7 jaar. Deze fase is eind 2015 afgerond. In 2016 en 2017 ligt de focus 
op de tweede fase: Redesign Binck. Redesign Binck betreft het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten gericht op de 
geïdentificeerde kansen in de markt. De derde fase betreft Relaunch Binck. In deze derde fase (vanaf 2018) moeten de nieuwe 
producten en diensten gaan bijdragen aan de resultaten teneinde de beoogde nieuwe groeifase te realiseren. 
In België is het eind 2016 geïntroduceerde “Binck Laten Beleggen” met een reclamecampagne en roadshows onder de aandacht 
gebracht om onze merkbekendheid onder de doelgroep van “Binck Laten Beleggen” te vergroten. BinckBank is in België vooral 
bekend bij de zelf beleggende klant, maar nog redelijk onbekend voor haar discretionair beheer. BinckBank is voornemens om 
“Binck Laten Beleggen” uit te rollen naar de andere landen en de voorbereiding voor de uitbreiding naar Nederland is volop aan 
de gang.  
 
BinckBank heeft met de acquisitie van de activiteiten van fintech bedrijf Pritle haar online dienstverlening met een robo-adviseur 
versterkt naast de bestaande discretionaire beheerdiensten. Met de aanhoudend lage spaarrente ligt het in lijn der verwachting 
dat mensen op zoek gaan naar nieuwe vormen van vermogensopbouw. Vlak na de acquisitie van Pritle lanceerde BinckBank in 
april “Binck Forward”. Vrij recent werd “Binck Pensioen” gelanceerd, een geautomatiseerde online vermogensopbouwdienst met 
een fiscale component. BinckBank beschikt hierdoor over een laagdrempelige beleggingsoplossing voor klanten die beleggen juist 
willen uitbesteden. In het derde kwartaal is reeds gestart met de eerste televisiecampagne voor “Binck Forward”. Daarnaast is 
BinckBank bezig met de voorbereiding van de uitrol van diensten op het platform van “Binck Forward” naar de andere landen 
binnen de huidige geografische footprint. 
 
BinckBank heeft voor “Binck Sparen” op basis van de ervaringen van gebruikers tijdens de pilot technische verbeteringen 
doorgevoerd zoals de beschikbaarheid in de mobiele app. Het product is technisch gereed voor een marktintroductie maar het 
aansluiten van partnerbanken uit Noordwest Europa verloopt moeizaam. Dit hangt vooral samen met het ruime liquiditeitsbeleid 
vanuit de ECB. De commerciële lancering van het product is uitgesteld naar het 4e kwartaal 2017. 
 
In de brokerage activiteiten ziet BinckBank over het geheel een lichte daling van de transactievolumes. In België heeft de 
afschaffing van de in 2016 ingevoerde speculatietaks echter geleid tot een herstel van de transactieaantallen (+23%). In een zeer 
competitief klimaat is de gemiddelde omzet per transactie in alle landen hoger. De dienstverlening aan vermogensbeheerders 
(B2B) groeit evenwel hard in het geadministreerd vermogen (+28%) en aantallen transacties.  
 
De Binck turbo’s blijven onverminderd populair bij onze klanten. In 2017 is het Binck turbo segment uitgebreid met turbo’s op 
valuta’s en edelmetalen en organiseerde BinckBank de turbo weken waarbij diverse specialisten inzicht gaven in het product en 
hoe deze te integreren in een beleggingsstrategie. Over het eerste halfjaar laat de positie in Binck turbo’s een duidelijke groei 
zien, wat een positief effect heeft op de resultaten. 
 
BinckBank ontplooide in de eerste helft van 2017 diverse activiteiten om de klant te assisteren bij de vermogensopbouw. In 
samenwerking met FD Mediagroep organiseerde BinckBank in Nederland, op succesvolle wijze, de eerste Personal Finance dag. 
Daarnaast werden de nieuwe trading websites goed ontvangen. Voor het komende kwartaal zal voor klanten een volledig 
vernieuwd Binck360 als state-of-the art handelsapplicatie beschikbaar komen.  
 
Op het gebied van media-aandacht behaalde BinckBank de prijs van beste broker vanuit een survey door IEX en Netprofiler 
waarbij vooral het platform en de app geprezen werden. Dit is het negende jaar dat Netprofiler het Internet Brokeronderzoek 
uitvoert en dit is het achtste jaar dat Binck de titel ‘best broker overall’ wint. Zowel Binck Fundcoach als Binck Forward kwam goed 
uit de survey op portefeuillemanagement door Beleggingsmatch en Binck Italië presenteerde zich daarnaast uitstekend op het 
Investing & Trading Forum in Rimini. 
 
Bij Alex Vermogensbeheer is nog steeds sprake van een netto-uitstroom. Echter, in 17Q2 is een duidelijke vertraging van de 
uitstroom zichtbaar. De ontwikkelingen bij Alex Vermogensbeheer hebben onverkort onze aandacht. 
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Toelichting op het geconsolideerde resultaat eerste halfjaar 2017 

Stabiel halfjaarresultaat 2017  
 
Het gecorrigeerde netto-resultaat over 17H1 bedroeg € 15,1 miljoen, uitkomend op een gecorrigeerde nettowinst van € 0,23 per 
aandeel. Het gecorrigeerde netto-resultaat lag lager dan het resultaat in de vergelijkbare periode vorig jaar (16H1: € 16,2 miljoen), 
maar kende een vergelijkbaar resultaat per aandeel (16H1 € 0,23) als gevolg van het aandelen inkoopprogramma in 2016.  
 
In 17H1 heeft BinckBank de activiteiten van fintech bedrijf Pritle overgenomen. Met de overname van deze robo-advisor biedt 
BinckBank een antwoord op een groeiende klantbehoefte en versnelt de uitrol van haar strategie. De overgenomen activiteit 
wordt voortgezet onder de naam “Binck Forward”. Voor de overname van de bedrijfsactiviteiten heeft BinckBank een 
overnameprijs van in totaal € 12,0 miljoen betaald, waarvan € 7,5 miljoen in contanten en 957.121 aandelen BinckBank. Pritle had 
bij overname circa 6.500 klanten en € 60 miljoen onder beheer met een team van 28 medewerkers dat geheel bij BinckBank in 
dienst is gekomen. In het tweede kwartaal zijn de nieuwe medewerkers verhuisd naar het kantoor van BinckBank en is goede 
voortgang gemaakt met de integratie van de systemen en activiteiten. De nieuwe medewerkers worden volledig geïntegreerd in 
de bestaande BinckBank organisatie. De marketingkosten voor “Binck Forward” worden bekostigd uit het reeds bestaande 
marketingbudget en derhalve heeft de acquisitie van Pritle op de middellange termijn geen materiële toename van de 
operationele lasten tot gevolg.  
 
De inkomsten uit operationele activiteiten in 17H1 stegen ten opzichte van 16H1 met 4% vooral door hogere transactie-
gerelateerde provisiebaten, de hogere rentebaten uit de hypothekenportefeuille en een stijging van de overige baten uit de Binck 
turbo’s. De hypotheekportefeuille bedroeg ultimo 17H1 € 731 miljoen (16H1 € 12 miljoen), welke in 2017 naar verwachting zal 
doorgroeien naar maximaal € 800 miljoen. De netto-provisiebaten daalden licht met 2% in vergelijking met dezelfde periode vorig 
jaar als gevolg van lagere inkomsten uit vermogensbeheeractiviteiten. Ten opzichte van 16H1 daalde het aantal transacties met 
3%, maar dit effect werd ruimschoots gecompenseerd door een hogere gemiddelde bate per transactie. De gemiddelde 
opbrengst per transactie in het eerste halfjaar van 2017 lag 6% hoger dan in het eerste halfjaar van 2016 en bedroeg € 10,44. 
Door de afschaffing van de speculatietaks zagen we in België de transactieaantallen zich herstellen naar het niveau van voor de 
invoering van de transactietaks. In België stegen de transactieaantallen met 23%. 
 
De totale gecorrigeerde operationele lasten stegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met 6% van € 56,2 miljoen tot 
€ 59,4 miljoen. De personeelskosten stegen met 3% door de jaarlijkse loonindexatie, en een gemiddeld iets groter 
personeelsbestand. De gecorrigeerde afschrijvingen bleven in lijn met vorig jaar. De overige kosten stegen ten opzichte van 16H1 
met € 2,5 miljoen. Dit is met name gerelateerd aan de servicekosten van de gegroeide hypothekenportefeuilles (€ 1,2 miljoen) en 
additionele kosten met betrekking tot de uitrol van de nieuwe strategie en het implementeren van wet- en regelgeving, zoals 
externe ondersteuning in projecten en de organisatie. Daarnaast namen de kosten vanuit het bancaire toezicht en de bijdragen 
aan het depositogarantiestelsel en resolutiefonds met € 0,4 miljoen toe. 
 
Eind maart 2017 heeft het management van de deelneming TOM Holding N.V. aangegeven haar diensten af te gaan bouwen.  
Per 29 juni is de migratie van de open-interestposities in derivaten van TOM MTF naar Euronext succesvol afgerond. Hiermee zijn 
de diensten van TOM Holding. N.V. nagenoeg geheel afgebouwd. Het resultaat uit geassocieerde deelnemingen over het eerste 
halfjaar van 2017 kwam uit op € 1,5 miljoen negatief (16H1: € 0,4 miljoen) en betreft voornamelijk aanvullende kosten in verband 
met de afbouw van de dienstverlening van TOM. 
 
Conform het dividendbeleid hanteert BinckBank een pay-out ratio van 50% van het gecorrigeerde netto-resultaat. Het interim- 
dividend is echter gemaximaliseerd tot de IFRS-winst over het lopende boekjaar en is vastgesteld op € 0,03 per aandeel. 
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Reconciliatie gecorrigeerd netto-resultaat met IFRS-resultaat 

De onderstaande tabel geeft de reconciliatie van het gecorrigeerd netto-resultaat met het IFRS-resultaat. Ten opzichte van de 
IFRS-resultaten zijn de totale operationele lasten en belastingen gecorrigeerd voor IFRS-afschrijvingen en de belastingbesparing 
op het verschil tussen fiscale en commerciële afschrijvingen van de bij de acquisitie van Alex verworven immateriële activa en 
betaalde goodwill. 
 
(bedragen in  € 000's) 17Q2 17Q1 17H1 16H1
Gecorrigeerd  resultaat  na belast ingen 7.292        7. 792        15.084      16.301      
Aanpassing IFRS-afschrijving (5.379)            (5.379)            (10.758)          (10.758)          
Aanpassing fiscaal voordeel uit verschillen tussen 
commerciële en fiscale afschrijvingen

(1.102)            (1.102)            (2.204)            (2.204)            

IF R S- resultaat 811           1. 311        2.122        3.339         
 
De immateriële activa, met uitzondering van goodwill voortkomend uit de acquisitie van Alex Beleggersbank zullen eind 2017 
volledig zijn afgeschreven. Als gevolg hiervan zal na 2017 de correctie op het IFRS-resultaat om tot het gecorrigeerd resultaat 
te komen nagenoeg geheel zijn verdwenen. Tevens zal dit gevolgen hebben voor het fiscale resultaat, waarbij de afschrijving 
van de immateriële activa inclusief goodwill tot verschillen leidde tussen de IFRS - en de fiscale verslaggeving. Als gevolg 
hiervan zal de aftrekpost uit hoofde van afschrijving van immateriële activa verdwijnen en zal de belastinglast ten opzichte 
van het IFRS-resultaat relatief stijgen. 

Financiële positie en risicobeheer 

Berekening aanwezig vermogen en kapitaalratio 
Aan het eind van het eerste halfjaar 2017 beschikt BinckBank over een solide vermogens- en liquiditeitspositie. Het totaal 
eigen vermogen van BinckBank bedroeg € 391,0 miljoen. Ten opzichte van 31 december 2016 steeg het Tier 1-kernkapitaal 
met € 1,2 miljoen naar € 246,7 miljoen. Per 30 juni 2017 is de kapitaalratio ten opzichte van eind 2016 gedaald en 
uitgekomen op 31,4% (16Q4: 31,9%). De leverage ratio kwam uit op 6,5% (16Q4: 6,7%).  
 
(bedragen in  € 000's) 17H1 2016
Totaal eigen vermogen 391.015             396.952             

Af: goodwill (153.865)                    (144.882)                    
Bij: Uitgestelde belastingverplichtingen geassocieerd met goodwill 34.141                       32.273                       
Af: overige immateriële vaste activa (14.923)                      (23.204)                      
Af: reële waarde aanpassing (696)                           (724)                           
Af: minderheidsbelangen (1.390)                        (1.383)                        
Af: dividendreservering, conform normaal dividendbeleid (7.538)                        (13.490)                      

T ier 1 -  Kernkap itaal (CET1) (A ) 246.744             245.542             

Totaal risicogewogen p osten -  Pilaar I  (B) 786.763             768.722             
Kapitaalratio (=A/B) 31,4% 31,9%

Ongewogen activa (balanstotaal) 3.992.861                  3.800.261                  
Prudentiële aanpassingen (175.398)                    (139.791)                    
R isico maatstaf conform d e CR R  (C) 3.817.463           3.660.470           
Leverage ratio (=A/C) 6,5% 6,7%  

De bovenstaande tabel geeft de berekening van Tier 1-kernkapitaal en kapitaalratio op basis van de verordening kapitaalvereisten 
(Capital Requirements Regulation), met volledige toepassing van prudentiële aanpassingen. BinckBank heeft geen aanvullend Tier 
1- of Tier 2- kapitaal en derhalve is de totale kapitaalratio gelijk aan de Tier 1-kernkapitaalratio. 
 
Ten opzichte van de stand per 31 december 2016 is het totaal van risicogewogen posten gestegen van € 768,7 miljoen naar  
€ 786,8 miljoen, voornamelijk veroorzaakt door de uitbreiding van de portefeuille hypotheken en de daarmee gerelateerde 
risicoweging. 
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Vooruitzichten 

Strategie 
De ambitie van de nieuwe strategie is om binnen onze Europese footprint een bredere en groeiende groep particulieren te gaan 
bedienen. Namelijk die klantengroepen die op zoek zijn naar het beste alternatief om op een vertrouwde, transparante, simpele 
en goedkope wijze zelf, of met onze hulp, hun vermogen te behouden en/of verder op te bouwen voor de toekomst. Teneinde dit 
te realiseren levert BinckBank een diversiteit aan diensten en producten binnen een zo volledig mogelijk digitaal gedreven 
klantomgeving. In het geheel van diensten en producten vervult BinckBank straks de navigatorrol om klanten te helpen de keuzes 
te maken die het beste bij hen passen. Met de recente ontwikkeling en de uitbreiding van onze diensten, worden momenteel de 
voorbereidingen getroffen voor de gefaseerde invoer van de nieuwe diensten in de verschillende landen. BinckBank kan hierin 
een belangrijke rol vervullen en kijkt vol vertrouwen naar de toekomst. 
 
Balanssamenstelling 
BinckBank heeft in 2016 en 2017 de balanssamenstelling veranderd, waarbij er een hypotheekportefeuille opgebouwd is van 
€ 731 miljoen, welke in 2017 naar verwachting zal doorgroeien naar maximaal € 800 miljoen. De hypotheekportefeuille heeft 
echter gemiddeld een langere rente-typische looptijd dan de beleggingen in de obligatieportefeuille. Hierdoor is de rente-
typische looptijd van de balans van BinckBank veranderd en is het renterisico gestegen. BinckBank gaat naar verwachting in de 
2de helft van 2017 renteswaps afsluiten om het toegenomen renterisico te mitigeren. Per saldo wordt voor een gedeelte van de 
hypotheekportefeuille de relatief lange rente omgeruild voor een kortere variabele rente.  
 
Fiscale amortisatie Alex vermogensbank 
In 2008 heeft BinckBank ‘Alex vermogensbank’ van Rabobank gekocht voor € 391,4 miljoen. Fiscaal wordt dit bedrag sinds 2008 
jaarlijks lineair geamortiseerd in 10 jaar. Hierdoor kon BinckBank voor haar aandeelhouders een fiscaal voordeel voortvloeiend uit 
de activa-passivatransactie realiseren. In de periode 2008 t/m 2017 zal BinckBank in totaal een fiscaal voordeel genieten van € 
97,8 miljoen (25% van € 391,4 miljoen), € 9,8 miljoen per jaar. 2017 is het laatste jaar dat BinckBank nog amortisatielasten 
voortvloeiend uit de overname van ‘Alex vermogensbank’ ten laste van het fiscale resultaat kan boeken en een fiscaal voordeel 
kan genieten. 
 
Financiële toekomstverwachting 2017 
Het resultaat van BinckBank is sterk afhankelijk van de activiteit van haar klanten op de beurs. De volatiliteit en richting van de 
beurs zijn hierbij sterk bepalende factoren. Deze laten zich niet voorspellen en om die reden geeft BinckBank geen concrete 
toekomstverwachting af. 

 

Verklaring ingevolge artikel 5:25d Wet op het financieel toezicht ('Wft') 

Hierbij verklaart het bestuur dat, voor zover het bestuur bekend: 

1) het halfjaarverslag 2017, dat is opgenomen op pagina 3 tot en met 8, een getrouw overzicht geeft omtrent de toestand 
op de balansdatum, de gang van zaken gedurende het halve boekjaar van BinckBank N.V. en van de met haar 
verbonden ondernemingen waarvan de gegevens in haar financieel halfjaarverslag zijn opgenomen en de verwachte 
gang van zaken, waarbij, voor zover gewichtige belangen zich hiertegen niet verzetten, in het bijzonder aandacht wordt 
besteed aan de omstandigheden waarvan de ontwikkeling van de omzet en van de rentabiliteit afhankelijk is; en 

2) het financieel halfjaarverslag 2017, dat is opgenomen op pagina 9 tot en met 23, een getrouw beeld geeft van de activa, 
de passiva, de financiële positie en het resultaat van BinckBank N.V. en de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen 
ondernemingen. 

 

Amsterdam, 24 juli 2017 

Vincent Germyns (bestuursvoorzitter) 
Evert-Jan Kooistra (bestuurslid en CFRO) 
Steven Clausing (bestuurslid en COO) 
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I. Verkorte geconsolideerde balans 
 

(bedragen in € 000's) 30 juni 2017 31 december 2016
ACTIVA
Kasmiddelen 1.058.696               854.230                  
Bankiers 133.958                  127.755                  
Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden 28.670                    20.393                    
Financiële activa aangemerkt als tegen reële waarde via de winst- en verliesrekening 17.735                    9.499                      
Financiële activa beschikbaar voor verkoop 695.902                  724.398                  
Financiële activa aangehouden tot einde looptijd 506.611                  790.021                  
Leningen en vorderingen 1.242.570               958.329                  
Geassocieerde deelnemingen -                          -                          
Immateriële activa 168.934                  168.260                  
Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen 35.765                    35.128                    
Vennootschapsbelasting 16.646                    12.270                    
Uitgestelde belastingvorderingen 2.559                      1.048                      
Overige activa 54.847                    63.451                    
Overlopende activa 29.968                    35.479                    
Totaal act iva 3.992.861         3.800.261         

PA SSIVA
Bankiers 2.827                      2.017                      
Financiële passiva aangehouden voor handelsdoeleinden 28.181                    20.428                    
Financiële passiva aangemerkt als tegen reële waarde via de winst- en verliesrekening 726                         1.018                      
Toevertrouwde middelen 3.468.096               3.308.829               
Voorzieningen 6.307                      8.891                      
Belastingen 17                           10                           
Uitgestelde belastingverplichtingen 34.643                    31.982                    
Overige passiva 52.035                    19.841                    
Overlopende passiva 9.014                      10.293                    
Totaal verp licht ingen 3.601.846         3.403.309         

Eigen vermogen toe te rekenen aan:
Aandeelhouders BinckBank N.V. 389.625                  395.569                  
Aandeelhouders minderheidsbelangen 1.390                      1.383                      
Totaal eigen vermogen 391.015            396.952            
Totaal p assiva 3.992.861         3.800.261          
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II. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 
 

(bedragen in € 000's) 17Q2 16Q2 17H1 16H1
B A T E N

Rentebaten 8.962             6.663             17.684           13.731           
Rentelasten (1.489)            (814)               (2.812)            (1.479)            

Netto-rentebaten 7.473             5.849             14.872           12.252           
Provisiebaten 29.608           31.814           63.680           64.869           
Provisielasten (4.934)            (4.909)            (10.203)          (10.178)          

Netto-provisiebaten 24.674           26.905           53.477           54.691           
Overige baten 2.139             2.346             4.621             4.565             
Resultaat uit financiële instrumenten 1.152             407                2.453             744                
Bijzondere waardeveranderingen op financiële activa (72)                 (36)                 (113)               (32)                 
T ot a le  inkom st e n uit  op e ra t ione le  a ct iv it e it e n 35 . 366      35 . 471      75 . 310      72 . 220      

L A S T E N
Personeelskosten 13.611           12.518           26.886           25.986           
Afschrijvingen 6.745             6.576             13.200           13.284           
Overige operationele lasten 13.649           14.064           30.108           27.639           
T ot a le  op e ra t ione le  la s t e n 34. 005      33 . 158      70 . 194      66 . 909      

R e sult a a t  uit  b e d rijfsa ct iv it e it e n 1 . 361        2 . 313        5 . 116        5 . 311        

Resultaat uit geassocieerde deelnemingen (7)                   (359)               (1.504)            (444)               
R e sult a a t  v oor b e la s t ing e n 1. 354        1 . 954        3 . 612        4 . 867        
Belastingen (543)               (696)               (1.490)            (1.528)            
N e t t o- re sult a a t 811           1 . 258        2 . 122        3 . 339        

Resultaat toe te schrijven aan:
Aandeelhouders van BinckBank N.V. 810                1.256             2.115             3.284             
Aandeelhouders minderheidsbelangen 1                    2                    7                    55                  
N e t t o- re sult a a t 811           1 . 258        2 . 122        3 . 339        

Gewone en verwaterde winst per aandeel 0,01               0,02               0,03               0,05                
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III. Verkort geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 
 

(bedragen in € 000's) 17Q2 16Q2 17H1 16H1
Netto-resultaat winst- en verliesrekening 811                1.258             2.122             3.339             

Reële waardemutatie financiële activa beschikbaar voor ve (20)                   4                      (29)                   407                 

Belasting over resultaten via het vermogen 5                      -                  7                      (88)                   

Niet-gerealiseerde resultaten, na belasting (15)                 4                     (22)                 319                

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, 
na belasting

796                1.262             2.100             3.658             

Resultaat toe te schrijven aan:
Aandeelhouders van BinckBank N.V. 795                 1.260              2.093              3.603              
Aandeelhouders minderheidsbelangen 1                      2                      7                      55                    
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, 
na belasting

796                1.262             2.100             3.658             

Niet-gerealiseerde resultaten die bij realisatie via de 
winst- en verliesrekening worden verwerkt

BinckBank heeft geen gerealiseerde en niet-gerealiseerde 
resultaten die bij realisatie niet meer via de winst- en 
verliesrekening zullen worden verwerkt.

 

 

IV. Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht 
 

(bedragen in € 000's)

Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (66.834)          464.924         
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten 286.313         157.829         
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten (8.145)            (35.372)          
N e t t o ka ss t room 211. 334     587 . 381     

Geldmiddelen en kasequivalenten begin periode 977.853         352.532         
Netto Kasstroom 211.334         587.381         
Effect van valutakoersverschillen op gehouden 
geldmiddelen

(665)               (553)               

G e ld m id d e le n e n ka se q uiv a le nt e n e ind e  
p e r iod e

1 . 188 . 522  939 . 360     

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 1.058.696      763.793         
Bankiers 133.958         179.644         
Bankiers - niet kasequivalenten (4.132)            (4.077)            
T ot a a l ka se q uiv a le nt e n 1 . 188 . 522  939 . 360     

17H1 16H 1
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V. Verkort geconsolideerd overzicht van mutaties in het eigen vermogen 
 

Geplaatst Ingekochte Reserve Totaal
aandelen Agio- eigen reële Ingehouden Minderheids eigen 

(bedragen in € 000's) kapitaal reserve aandelen waarde winsten belangen vermogen
1 januari 2017 7.100        361.379     (29.468)     1.021        55.537      1.383        396.952     

Netto-resultaat boekjaar -                 -                 -                 -                 2.115             7                    2.122             
Niet-gerealiseerde resultaten via het 
vermogen

-                 -                 -                 (22)                 -                 -                 (22)                 

Totaal resultaat -                 -                 -                 (22)                 2.115             7                    2.100             
Uitkering slotdividend 2016 -                 -                 -                 -                 (12.679)          -                 (12.679)          
Toegekende rechten op aandelen -                 -                 -                 -                 108                -                 108                
Uitgifte aandelen aan bestuur en 
medewerkers

-                 -                 318                -                 (318)               -                 -                 

Uitgifte aandelen aan derden -                 -                 5.340             -                 (806)               -                 4.534             
Ingekochte aandelen -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
30 juni 2017 7.100        361.379     (23.810)     999           43.957      1.390        391.015     

Geplaatst Ingekochte Reserve Totaal
aandelen Agio- eigen reële Ingehouden Minderheids eigen 

(bedragen in € 000's) kapitaal reserve aandelen waarde winsten belangen vermogen
1 januari 2016 7.100        361.379     (4.979)       1.526        71.158      1.296        437.480     

Netto-resultaat boekjaar -                 -                 -                 -                 3.284             55                  3.339             
Niet-gerealiseerde resultaten via het 
vermogen

-                 -                 -                 319                -                 -                 319                

Totaal resultaat -                 -                 -                 319                3.284             55                  3.658             
Uitkering slotdividend 2015 -                 -                 -                 -                 (17.199)          -                 (17.199)          
Toegekende rechten op aandelen -                 -                 -                 -                 58                  -                 58                  
Uitgifte aandelen aan bestuur en 
medewerkers

-                 -                 461                -                 (461)               -                 -                 

Ingekochte aandelen -                 -                 (18.173)          -                 -                 -                 (18.173)          
30 juni 2016 7.100        361.379     (22.691)     1.845        56.840      1.351        405.824      
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VI. Geselecteerde toelichtingen 
 

1. Algemene informatie 

BinckBank N.V., opgericht en gevestigd in Nederland, is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht waarvan de 
aandelen openbaar worden verhandeld. BinckBank N.V. is statutair gevestigd aan de Barbara Strozzilaan 310, 1083 HN te 
Amsterdam en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33162223. BinckBank N.V. bemiddelt als online 
broker in transacties in financiële instrumenten ten behoeve van zowel particuliere als professionele beleggers. Naast de 
brokerdiensten richt BinckBank N.V. zich op het aanbieden van vermogensbeheer en spaarproducten. Hierna zal de naam 
‘BinckBank’ worden gebruikt ter aanduiding van BinckBank N.V. en haar dochterondernemingen. 

De verkorte geconsolideerde cijfers voor de periode eindigend op 30 juni 2017 zijn opgesteld door het bestuur van 
BinckBank en goedgekeurd voor publicatie ingevolge het besluit van het bestuur en de raad van commissarissen van 24 juli 
2017. 

2. Grondslagen voor financiële verslaglegging 

Presentatie van de halfjaarcijfers en grondslag voor de waardering  

BinckBank past de International Financial Reporting Standards toe zoals bekrachtigd door de Europese Unie, ‘IFRS-EU’.  
De verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers zijn opgesteld in overeenstemming met IAS 34 Interim Financial Reporting, zoals 
aanvaard binnen de EU. De verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers luiden in euro’s en alle bedragen zijn afgerond naar 
duizendtallen (€ ’000), tenzij anders is vermeld. In overeenstemming met standaard IAS 34 bevat deze rapportage niet alle 
informatie die is vereist voor een volledige jaarrekening en dient daarom in combinatie met de geconsolideerde jaarrekening 
2016 te worden gelezen. De geconsolideerde jaarrekening van BinckBank over het boekjaar 2016 is op aanvraag beschikbaar 
via de afdeling Investor Relations op +31 (0)20 522 0392 of via www.binck.com. 

Effect van nieuwe, gewijzigde en verbeterde standaarden 

In het huidige jaar heeft BinckBank de nieuwe of gewijzigde IFRS-standaarden en IFRIC-interpretaties toegepast die van kracht zijn 
voor boekjaren beginnende op of na 1 januari 2017. Nieuwe of gewijzigde standaarden worden effectief op de datum zoals 
vermeld door IFRS en na bekrachtiging door de EU, waarbij eerdere toepassing soms wordt toegestaan. De nieuwe standaarden 
en aanpassingen in standaarden die het huidige boekjaar zijn ingegaan, zijn verwerkt in de bestaande verslaggevingsgrondslagen. 
Geen van deze standaarden en aanpassingen hadden noemenswaardige invloed op de financiële positie en resultaten van 
BinckBank. 

In de volgende tabel staan de toekomstige nieuwe of aangepaste standaarden en interpretaties, die nog niet van kracht zijn of 
nog niet door de Europese Unie zijn bekrachtigd. Deze standaarden worden door BinckBank niet vervroegd toegepast. Hieronder 
worden eerst de standaarden beschreven die naar verwachting grotere invloed op BinckBank gaan hebben. Daarna volgen de 
standaarden waarvan wordt verwacht dat deze geen of beperkte invloed op de financiële positie en het resultaat van BinckBank 
gaan hebben. 

De volgende standaarden hebben naar verwachting een grotere invloed op BinckBank. 

Nieuwe of gewijzigde standaard van kracht vanaf boekjaren beginnende op of na 1 januari 2018 
IFRS 9 - Financiële 
instrumenten, classificatie en 
waardering (en gerelateerde 
secties in IFRS 7) 

 
IFRS 9 'Financiële instrumenten' vervangt IAS 39 'Financiële instrumenten: opname en waardering' 
en bevat eisen voor de classificatie en waardering van financiële activa en passiva, bijzondere 
waardeverminderingen van financiële activa en micro hedge accounting. De nieuwe eisen zijn van 
toepassing vanaf 1 januari 2018 en zullen met terugwerkende kracht worden toegepast door het 
aanpassen van de beginbalans en het eigen vermogen per 1 januari 2018, zonder aanpassing van 
vergelijkende cijfers. 



Halfjaarverslag 2017 
 

15 
 

IFRS 9 - Financiële 
instrumenten, classificatie en 
waardering (en gerelateerde 
secties in IFRS 7) (vervolg) 

 
In november 2015 heeft de Enhanced Disclosure Task Force (EDTF) een rapport gepubliceerd over 
IFRS 9 met aanbevolen toelichtingen om belanghebbenden te helpen de gevolgen te beoordelen 
van de wijzigingen, die ontstaan bij toepassing van de verwachte kredietverliesmethode (Expected 
Credit Loss of ECL). De volledige IFRS 9-toelichtingen zullen pas verplicht zijn in de jaarrekening 
over het boekjaar eindigend op 31 december 2018. Daarom geeft de EDTF aanbevelingen gericht 
op tussentijdse toelichtingen in de periode vóór de toepassing van IFRS 9 met als doel het 
bevorderen van de samenhang en de vergelijkbaarheid tussen de internationaal actieve banken. 
BinckBank gebruikt de aanbevelingen als leidraad gericht op de tussentijdse kwalitatieve 
toelichtingen.BinckBank richtte zich de afgelopen periode in het IFRS 9-implementatieprogramma 
op de implementatie van de IFRS 9-modellen, kalibratie, systemen, processen en governance voor 
zover dit relevant is voor de verschillende portefeuilles. Deze werkzaamheden worden voortgezet 
in het tweede halfjaar van 2017 met inbegrip van de uitvoering van een parallel run. 
 
De governancestructuur van het IFRS 9-programma is op basis van de drie fasen van IFRS 9: 
Classificatie en waardering, waardeverminderingen en hedge accounting. Elke workstream wordt 
uitgevoerd door een team dat bestaat uit deskundigen van Finance, Risk Management, Treasury 
en overige relevante afdelingen. De Accounting Committee is het besluitvormende orgaan. 
 
Classificatie en waardering 
BinckBank heeft voor de classificatie en waardering van financiële activa in een van de drie 
categorieën (geamortiseerde kostprijs, reële waarde via niet gerealiseerde resultaten ('FVOCI') en 
reële waarde via de winst- en verliesrekening) de voorgeschreven twee-stappenaanpak toegepast: 
1. De Business Model test zal worden toegepast om te bepalen hoe een portefeuille van financiële 
instrumenten wordt beheerd als geheel; en 
2. De Solely Payments of Principle and Interest ('SPPI') test zal worden toegepast bij het bepalen 
van de kenmerken van de contractuele kasstromen van financiële activa in het Business Model.  
 
Op basis van het huidige beleid en de huidige financiële instrumenten zal IFRS 9 slechts tot een 
aanpassing in de classificatie en waardering van de portefeuille beleggingen beschikbaar voor 
verkoop leiden.  
Deze instrumenten zullen worden gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs waardoor de reserve 
reële waarde zal worden opgenomen in de initiële verwerking van IFRS 9 via het vermogen. De 
classificatie en waardering van de overige financiële instrumenten zal in essentie hetzelfde zijn als 
onder IAS 39.  
 
Bijzondere waardeverminderingen 
De onderkenning en bepaling van bijzondere waardeverminderingen is onder IFRS 9 meer 
toekomstgericht, op basis van een verwachte kredietverlies (ECL) model, dan op grond van IAS 39 
waar een incurred loss model wordt gehanteerd. Het ECL model is van toepassing op financiële 
activa opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs of reële waarde via niet-gerealiseerde 
resultaten ('FVOCI'), zoals leningen en vorderingen en obligaties. BinckBank is voort gegaan met de 
financiële impactanalyse van de niveaus van bijzondere waarde-verminderingen in het kader van 
de nieuwe ECL aanpak. Daarnaast is BinckBank bezig met het bepalen van de belangrijkste 
concepten en aannames, die essentieel voor het nieuwe impairment- model zullen zijn, zoals de 
definitie van de aanzienlijke verslechtering en de benadering hoe ECL te bepalen.  
 
BinckBank zal de drie fasen benadering van IFRS 9 toepassen ten behoeve van de bepaling van 
verwachte kredietverliezen: 
• Fase 1: 12 maanden ECL – presterende activa 
Financiële instrumenten waar geen aanzienlijke toename is van het kredietrisico sinds de eerste 
opname, vereist een voorziening voor verwachte kredietverliezen in verband met de kans op 
wanbetaling gedurende de komende 12 maanden (ECL '12 maand '). 
• Fase 2: Levenslange ECL - onder de maat presterende activa 
In het geval van een aanzienlijke toename van het kredietrisico sinds de eerste opname, is een 
voorziening benodigd voor verwachte kredietverliezen gerekend over de verwachte levensduur 
van het financiële instrument ( 'Lifetime ECL "). Triggers om activa in te delen in fase 2 zijn 
opgesteld en dienen te worden getest, afhankelijk van het type activa of portfolio. Zodra de ECL 
modellen klaar zijn, zal kalibratie van de triggers worden gedefinieerd en getest in de parallelle 
run. 
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IFRS 9 - Financiële instrumenten, 
classificatie en waardering (en 
gerelateerde secties in IFRS 7) 
(vervolg) 

     • Fase 3: Levenslange ECL - non-performing 

Financiële instrumenten zullen worden ingedeeld in fase 3 op het moment dat zij in gebreke zijn. Het 
doel is om de standaarddefinitie van IFRS 9 af te stemmen met de interne definitie van wanbetaling 
voor risicomanagement. Fase 3 vereist een Lifetime ECL bepaling. 

Op basis van de huidige status van het project verwacht BinckBank dat de belangrijkste impact van de 
toepassing van de ECL onder IFRS 9 zal ontstaan op de portefeuilles leningen, de obligatieportefeuille 
en de banksaldi. Op basis van de huidige status van het project van kalibratie van de modellen en 
rekening houdende met de huidige balansposities, schatten wij op basis van deze eerste 
berekeningen dat de impact van de ECL onder IFRS 9 niet hoger zal zijn dan € 4 miljoen. De initiële 
aanpassing als gevolg van IFRS 9 zal via het eigen vermogen worden verwerkt. 

Hedge accounting 

IFRS 9 heeft tot doel de algemene vereisten voor hedge accounting te vereenvoudigen. Alle micro 
hedge accounting strategieën en macro cash flow hedges zijn in scope voor IFRS 9. Macro fair value 
hedging is momenteel buiten het toepassingsgebied van deze IFRS 9. Op dit moment past 
BinckBank geen hedge accounting toe en als zodanig is dit buiten het toepassingsgebied van het 
project. 

IFRS 15 - Omzet uit hoofde van 
contracten met klanten 

     De standaard IFRS 15 bevat de nieuwe richtlijn voor de verantwoording van omzet van 
klantcontracten waarbij getracht wordt het omzetmodel eenduidig te maken en in een standaard te 
beschrijven.  
De huidige richtlijnen over omzetverantwoording zijn over diverse standaarden verdeeld en zullen 
nadat IFRS 15 van kracht wordt verdwijnen. De wijze waarop deze standaard een analyse vereist om 
voor elke opbrengstenstroom het verdienmoment te bepalen resulteert in een significante 
toename van de operationele processen en beleidsbeslissingen om dit moment te bepalen. De 
diensten van BinckBank en daarmee gerelateerde opbrengststromen komen veelal in een korte 
periode tot stand. BinckBank verwacht daarom dat de kwantitatieve invloed op het resultaat en de 
financiële positie van BinckBank niet significant zal zijn. BinckBank verwacht verder in de loop van 
2017 een meer gedetailleerde inschatting van de impact van deze nieuwe standaard te kunnen 
geven. 

 
 

Nieuwe of gewijzigde standaard van kracht vanaf boekjaren beginnende op of na 1 januari 2019 

IFRS 16 - Leases   Deze nieuwe standaard beschrijft de verwerking van zowel financiële als operationele 
lease-contracten. Onder de nieuwe standaard dient voor beide vormen een activum op de 
balans te worden opgenomen. Daarnaast dient, als de betalingen over meerdere periodes 
gaan, een financiële verplichting te worden opgenomen. Het onderzoek naar de impact 
van deze nieuwe standaard dient nog afgerond te worden. 

 

De onderstaande standaarden hebben naar verwachting minder of geen invloed op BinckBank. 

Nieuwe of gewijzigde standaard van kracht vanaf boekjaren beginnende op of na 1 januari 2017 (niet bekrachtigd door EU)

IAS 12 - Vennootschapsbelasting  Deze wijziging geeft verdere verduidelijking ten behoeve van de bepaling en opname van 
tijdelijke latente belastingvorderingen ontstaan uit ongerealiseerde verliezen op schuldpapier 
aangehouden tegen reële waarde. De verwachte impact van de aanpassingen van deze 
standaard op de financiële positie en resultaten is beperkt. 

IAS 7 - Kasstroomoverzicht   Als gevolg van het ‘disclosure initiative’ zijn aanvullingen voor het kasstroomoverzicht 
voorgesteld die nadere uitsplitsing van de mutaties in de verplichtingen uit 
financieringsactiviteiten vereisen. BinckBank zal het voorstel gaan opnemen in de toelichting 
van het kasstroomoverzicht. 

Jaarlijkse cyclus verbeteringen 
IFRS standaarden 2014 -2016 

 Dit betreft meerdere kleine aanpassingen op standaard IFRS 12 die de verwerking 
verduidelijken. De aanpassingen hebben naar verwachting geen significante invloed. 
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Nieuwe of gewijzigde standaard van kracht vanaf boekjaren beginnende op of na 1 januari 2018 

Jaarlijkse cyclus verbeteringen 
IFRS standaarden 2014-2016 

 Dit betreft meerdere kleine aanpassingen en verduidelijking op bestaande standaarden (IFRS 
1 en IAS 28) die de verwerking verduidelijken. De aanpassingen hebben naar verwachting 
geen significante invloed. 

IFRS 10, IFRS 12 en IAS 28 - 

Beleggingsentiteiten: toepassing 
van consolidatievrijstelling 

  Deze aanpassing is voornamelijk gericht op beleggingsentiteiten en aangezien BinckBank niet 
onder de definitie van een beleggingsentiteit valt, heeft deze herziening geen impact op 
BinckBank. 

IFRS 2 - Aanpassing in 
classificatie en waardering van 
op aandelen gebaseerde 
transacties 

  Deze aanpassing verduidelijkt de classificatie en waardering van de op aandelen gebaseerde 
betalingen. De verduidelijking betreft vooral de wijze hoe vestingcondities de reële waarde 
van de transactie beïnvloeden. 

IFRS 4 - Verzekeringscontracten   De aanpassing betreft een vrijstelling voor het toepassen van IFRS 9 Financiële Instrumenten 
in combinatie met IFRS 4 Verzekeringscontracten. Aangezien IFRS 4 met betrekking tot 
verzekeringscontracten voor BinckBank niet van toepassing zal zijn, is deze aanpassing 
derhalve ook niet van toepassing.

IFRIC 22 - Vreemde valuta 
transacties en behandeling 
voorschot 

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

Aanpassing IAS 40 – Transfer van 
vastgoedbeleggingen 

  Dit betreft een aanpassing van criteria voor het voldoen aan een verandering in gebruik van 
een vastgoedbelegging. Deze aanpassing heeft naar verwachting geen invloed omdat 
BinckBank geen vastgoedbeleggingen aanhoudt.  

Nieuwe of gewijzigde standaard van kracht vanaf boekjaren beginnende op of na 1 januari 2019 

IFRIC 23 - Verwerking van 
onzekerheid van 
Inkomstenbelasting 

  Deze standaard verduidelijkt de verwerking van onzekerheden in de gepresenteerde 
inkomstenbelasting op basis van de verwachting of de gehanteerde verwerking door de lokale 
belastingautoriteit geaccepteerd zal worden. De onzekerheid in het opgenomen bedrag en de 
gehanteerde aannames dienen te worden toegelicht De impact van deze IFRS op de balans 
en het resultaat van BinckBank dient nog bepaald te worden.  

Nieuwe of gewijzigde standaard van kracht vanaf boekjaren beginnende op of na 1 januari 2021 

IFRS 17 - Verzekeringscontracten  Deze nieuwe standaard zal IFRS 4 verzekeringscontracten gaan vervangen en beschrijft de 
grondslagen voor opname, waardering en presentatie van verzekeringscontracten. De 
standaard is vooral van toepassing op uitgegeven verzekeringscontracten, opgenomen 
herverzekerings-contracten. Deze standaard is gezien de scope naar verwachting voor 
BinckBank niet van toepassing.  

Nieuwe of gewijzigde standaard waarvan de datum waarop deze van kracht wordt nog niet bekend is 

IFRS 10 en IAS 28 - Aanpassing 
van standaarden om 
conflicterende vereisten weg te 
nemen 

  Deze wijziging heeft betrekking op de resultaatrealisatie bij een transactie met een 
geassocieerde deelneming of joint venture. Deze wijziging heeft geen invloed op de financiële 
positie en resultaten van BinckBank. In verband met een onderzoek naar de ‘equity’-methode 
heeft de IASB de invoeringsdatum voor onbepaalde tijd opgeschort. 

IFRS 14 - Gereguleerde 
activiteiten 

 Deze standaard geldt voor entiteiten die IFRS voor het eerst toepassen en daarmee is deze 
standaard niet van toepassing voor BinckBank. 
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3. Geselecteerde toelichtingen 

Acquisitie Pritle 

Op 3 april 2017 is de acquisitie van Pritle door BinckBank geëffectueerd. Het betreft een activa-passiva transactie. Met de 
overname van deze robo-advisor biedt BinckBank een antwoord op een groeiende klantbehoefte en versnelt de uitrol van 
haar strategie. Begin Q2 heeft de naamswijziging naar Binck Forward plaatsgevonden. Vanaf 3 april heeft BinckBank 
zeggenschap verkregen over de Pritle-activiteiten en als gevolg hiervan zijn de activa, passiva en resultaten vanaf die datum 
opgenomen in de financiële cijfers van BinckBank. De bijdrage aan de opbrengst en het resultaat van de activiteiten voor de 
periode na de overname tot aan 30 juni 2017 is niet significant en derhalve niet apart gepresenteerd.  

De definitieve aankoopprijs van Pritle ter grootte van € 12,0 miljoen is gefinancierd uit € 6,5 miljoen eigen kasmiddelen, € 1,0 
miljoen aan uitgestelde betaling en uitgifte van 957.121 aandelen BinckBank. De directe transactie-gerelateerde kosten zijn 
volledig verantwoord in het resultaat. De uitgestelde betaling is gebaseerd op een aantal voorwaarden waaraan het management 
van Pritle moet voldoen die zijn gerelateerd aan de operationele integratie van Pritle. Er zijn geen andere aanvullende 
voorwaarden voor de aankoopprijs of niet uit de balans blijkende verplichtingen overgenomen. 

Bij de bepaling van de reële waarde van de overgenomen activa en passiva zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
- De reële waarde voor BinckBank van de overgenomen geïdentificeerde immateriële activa zijn gewaardeerd.  

De geïdentificeerde activa betreft de intern ontwikkelde software. Deze is gewaardeerd op basis van de 
kostprijsmethode waarbij de reële waarde wordt benaderd door middel van bepaling van de kosten die het zou 
meebrengen om de software te ontwikkelen.  

- De reële waarde voor BinckBank van de overgenomen bestaande activa en passiva is, mede gezien de geringe waarde 
en de aard van de activa en passiva, gelijk gesteld aan de huidige boekwaarde. 

 
De reële waarde van de identificeerbare activa en passiva en de goodwill per de overname datum is als volgt: 

(bedragen in € 000's)

Materiële activa - hardware en inventaris 40                  
Immateriële activa - software 3.000             
Overige activa - garantiekapitaal Stichting 125                
Overlopende passiva - kortlopende verplichtingen (114)               
R eëele waard e van d e id ent ificeerb are act iva 
en p assiva

3.051        

Koopsom 12.034           
Good will 8.983        

R eële waarde

 

Als gevolg van het verschil tussen de commerciële en de fiscale verwerking van afschrijving van de goodwill ontstaat na verloop 
van tijd een latente belastingverplichting. 

De betaalde goodwill bij de overname van Pritle is volledig toewijsbaar aan de kasstroom genererende eenheid Retail Nederland. 

Financiële activa en passiva aangehouden voor handelsdoeleinden 

Per 30 juni 2017 bedragen de financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden € 28,7 miljoen (31 december 2016: € 20,4 
miljoen). De stijging in de waarde van deze positie komt vooral door de gedurende 2017 grotere posities in de turbo’s. Tegenover 
de positie aan aangehouden turbo’s staat de positie van de uitgegeven turbo’s aan klanten onder de financiële passiva 
aangehouden voor handelsdoeleinden. De aangehouden turbo’s vormen een economische afdekking van het marktrisico van de 
positie van uitgegeven turbo’s. 

Financiële activa beschikbaar voor verkoop en financiële activa aangehouden tot einde looptijd 

Per 30 juni 2017 bedraagt de obligatieportefeuille beschikbaar voor verkoop € 695,9 miljoen (31 december 2016: € 724,4 miljoen) 
en de portefeuille aangehouden tot einde looptijd € 506,6 miljoen (31 december 2016: € 790,0 miljoen). In de periode eindigend 
op 30 juni 2017 is een bedrag van € 416,1 miljoen nominale waarde afgelost op de beleggingsportefeuilles. De herbeleggingen in 
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de portefeuilles bedragen € 132,3 miljoen. BinckBank heeft de beleggingsportefeuille per rapportagedatum beoordeeld en 
concludeert dat er geen objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen.  

Leningen en vorderingen 

Onder de leningen en vorderingen is per 30 juni 2017 een bedrag van € 511,8 miljoen aan effectenkredieten (31 december 
2016: € 437,8 miljoen) en een bedrag van € 730,8 miljoen aan hypotheekrechten (31 december 2016: € 520,6 miljoen) 
verantwoord. De stijging van deze verstrekte kredieten kent een positieve weerslag op het netto-renteresultaat. 

Geassocieerde deelnemingen 

Onder de geassocieerde deelnemingen is het aandelenbelang in TOM Holding verantwoord. Eind 2016 is de waarde van het 
belang in TOM Holding N.V. afgewaardeerd tot nihil. 

Immateriële activa 

De immateriële activa inclusief goodwill is ontstaan uit de acquisitie van Alex Beleggersbank en de acquisitie van Fundcoach. 
Daarnaast is in het eerste halfjaar 2017 uit hoofde van de acquisitie van Pritle onder de immateriële activa een bedrag van  
€ 3,0 miljoen aan software en € 9,0 miljoen aan goodwill verantwoord. Gedurende de periode eindigend op 30 juni 2017 zijn 
de immateriële activa inclusief goodwill beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen aan de hand van de 
geïdentificeerde indicatoren. Hierbij is geen indicatie gebleken van een bijzondere waardevermindering van de immateriële 
activa.  

Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen 

In het halfjaar eindigend op 30 juni 2017 heeft BinckBank onroerende zaken en bedrijfsmiddelen aangeschaft met een 
waarde van € 2.417.000 (16H1: € 256.000). In de oorspronkelijke investering in onroerende zaken zijn begrepen 
vooruitbetalingen uit hoofde van erfpacht (operationele lease) met een looptijd tot 15 april 2056. In het halfjaar eindigend op 
30 juni 2017 is een bedrag van € 128.000 betreffende amortisatie van de erfpacht in de afschrijvingen opgenomen (16H1: € 
128.000). 

Voorzieningen 

BinckBank is betrokken bij geschillen met contractpartijen en klanten. Sommige van deze geschillen leiden tot juridische 
procedures. BinckBank beoordeelt de casussen individueel en neemt een voorziening op als er een redelijke kans is op een 
verwachte uitstroom van middelen voor de juridische kosten en/of financiële afwikkeling van de casus.  

De daling van de voorziening heeft betrekking op betalingen volgend uit de in 2016 met VEB en Vermogensmonitor, ten 
behoeve van leden en cliënten, bereikte overeenstemming over de afhandeling van klachten. 

Resultaat uit geassocieerde deelnemingen 

In de periode eindigend op 30 juni 2017 zijn aanvullende kosten ten bedrage van € 1,5 miljoen verantwoord in verband met 
de aangekondigde afbouw van de dienstverlening van TOM Holding N.V. 

Belastingen 

Belastingen worden berekend op basis van de inschatting van het gemiddelde belastingtarief voor het gehele jaar 2017. In 
het verwachte gemiddelde belastingtarief wordt rekening gehouden met deelnemingsvrijstellingen en overige fiscale 
faciliteiten. De stijging van het effectieve belastingtarief naar 41,3% (16H1: 31,4%) is vooral het gevolg van het negatieve 
resultaat uit de geassocieerde deelnemingen, dat valt onder de deelnemingsvrijstelling, waardoor het resultaat voor 
belasting daalt en de effectieve belastingdruk stijgt. 
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(bedragen in € 000's) 17H1 16H1

Belast ing  volgens d e winst -  en verliesrekening 1.490        1.528        

Belasting over resultaten via het vermogen (7)                   88                  
Totaa l b elast ingen 1.483        1.616         

 

Reële waarde van financiële instrumenten 

Voor de bepaling van de reële waarde van de financiële instrumenten wordt verwezen naar de jaarrekening 2016. In 2017 
hebben zich geen wijzigingen in de toepassing van de reële waarde voorgedaan. Ook zijn er in deze periode geen financiële 
activa gereclassificeerd tussen de verschillende waarderingsniveaus. De waarderingsniveaus van de financiële instrumenten 
gewaardeerd tegen reële waarde zijn als volgt: 

(bedragen in  € 000's) Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Totaal

Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden 28.108                      562                           -                            28.670                      
Financiële activa aangemerkt als tegen reële waarde via de 
winst- en verliesrekening

17.735                      -                            -                            17.735                      

Financiële activa beschikbaar voor verkoop -                            695.902                    -                            695.902                    
Totaa l 45.843               696.464             -                            742.307             

Financiële passiva aangehouden voor handelsdoeleinden 28.125                      56                             -                            28.181                      
Financiële passiva aangemerkt als tegen reële waarde via 
de winst- en verliesrekening

726                           -                            -                            726                           

Totaa l 28.851               56                     -                            28.907               

(bedragen in  € 000's) Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Totaal

Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden 20.330                      63                             -                            20.393                      
Financiële activa aangemerkt als tegen reële waarde via de 
winst- en verliesrekening

9.499                        -                            -                            9.499                        

Financiële activa beschikbaar voor verkoop -                            724.398                    -                            724.398                    
Totaa l 29.829               724.461             -                            754.290             

Financiële passiva aangehouden voor handelsdoeleinden 20.351                      77                             -                            20.428                      
Financiële passiva aangemerkt als tegen reële waarde via 
de winst- en verliesrekening

1.018                        -                            -                            1.018                        

Totaa l 21.369               77                     -                            21.446               

30 juni 2017

31 december 2016

 

Niet uit de geconsolideerde balans blijkende verplichtingen 

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

 
Juridische procedures 
BinckBank is betrokken bij diverse rechtszaken. Hoewel het niet mogelijk is de uitkomst van lopende of dreigende 
juridische procedures te voorspellen, is het bestuur van mening - op grond van informatie die thans beschikbaar is en 
na raadpleging van juridische adviseurs - dat het onwaarschijnlijk is dat de uitkomsten hiervan materieel nadelige 
gevolgen zullen hebben voor de financiële positie of bedrijfsresultaten van BinckBank, anders dan zaken die reeds tot 
een voorziening hebben geleid. 
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Alex Vermogensbeheer 
BinckBank heeft in 2016 met de VEB en Vermogensmonitor, ten behoeve van leden en cliënten, overeenstemming 
bereikt over de afhandeling van klachten over Alex Vermogensbeheer. Hiermee heeft BinckBank de klachten zoveel 
mogelijk weten af te wikkelen. Het risico blijft echter bestaan dat andere klanten zich met nieuwe klachten over Alex 
Vermogensbeheer bij BinckBank zullen melden en daarmee blijft de dreiging van juridische procedures reëel. 

 
Rechtszaak Euronext 
In de door de rechtbank Den Haag op 22 juli 2015 gewezen uitspraak in de zaak die Euronext N.V. en Euronext 
Amsterdam N.V. hebben aangespannen tegen TOM Holding N.V. en haar deelnemingen en BinckBank N.V. over onder 
meer inbreuk op het merkenrecht van Euronext is BinckBank veroordeeld tot vergoeding van door Euronext geleden 
schade te bepalen in een schadestaatprocedure. BinckBank heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen de 
uitspraak. Het bestuur is van mening – op grond van informatie die thans beschikbaar is en na raadpleging van 
juridische adviseurs – dat de hoogte van de schade op dit moment niet betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

 

 

Verbonden partijen 

De groep van verbonden partijen omvat geconsolideerde ondernemingen, geassocieerde deelnemingen, het bestuur en de 
raad van commissarissen van BinckBank. Per 30 juni 2017 zijn de volgende verbonden partijen geïdentificeerd: TOM Holding 
N.V. en haar gelieerde entiteiten, het bestuur en de raad van commissarissen van BinckBank. 

Kapitaalstortingen 
In de periode eindigend op 30 juni 2017 is een bedrag van € 1.504.000 aan kapitaal gestort in TOM Holding N.V.  

Transacties met verbonden partijen 
In de periode eindigend op 30 juni 2017 heeft BinckBank uit hoofde van ICT, huisvesting en administratieve diensten een 
bedrag van € 79.000 (16H1: € 93.000) in rekening gebracht bij verbonden partijen en is de vordering € 3.000 op deze 
verbonden partijen (16H1: € 3.000). In de periode eindigend op 30 juni 2017 is daarnaast uit hoofde van verleende diensten 
€ 1.476.000 (16H1: € 1.508.000) door verbonden partijen aan BinckBank in rekening gebracht en is de schuld aan de 
verbonden partijen € 162.000 (16H1: € 289.000).  

Bestuur en Raad van Commissarissen 
In de periode eindigend op 30 juni 2017 hebben geen transacties plaatsgevonden met het bestuur en de raad van 
commissarissen anders dan voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomsten respectievelijk de overeenkomsten van opdracht. 

Gesegmenteerde informatie 

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

De bedrijfssegmenten bestaan uit:  
 Nederland 
 België 
 Frankrijk 
 Italië 
 Groepsactiviteiten 

De hierna volgende gesegmenteerde informatie is opgesteld in overeenstemming met de methodiek die is gehanteerd in de 
jaarrekening 2016.  



Halfjaarverslag 2017 
 

22 
 

(bedragen in € 000's) Nederland België Frankrijk Italië
Groeps 

activiteiten
Totaal

WINST-  EN VER LIESR EKENING
Netto-rentebaten 11.855           1.105             1.181             734                -3                   14.872           
Netto-provisiebaten 41.537           5.856             3.340             1.374             1.370             53.477           
Overige baten 776                -                 6                    -                 3.839             4.621             
Resultaat uit financiële instrumenten 2.120             333                -                 -                 -                 2.453             
Bijzondere waardeveranderingen op financiële activa (1)                   (1)                   (67)                 3                    (47)                 (113)               
Tota le inkomsten uit  op erat ionele act iviteiten 56.287      7.293        4.460        2.111        5.159        75.310      

Personeelskosten 4.767             1.438             1.857             737                18.087           26.886           
Afschrijvingen 11.030           26                  10                  13                  2.121             13.200           
Overige operationele lasten 7.542             3.256             2.370             1.130             15.810           30.108           

Tota le op erat ionele lasten 23.339      4.720        4.237        1.880        36.018      70.194      

R esultaat  uit  b ed rijfsact iviteiten 32.948      2.573        223           231           (30.859)     5.116        

Interne kostenallocatie (24.937)          (3.696)            (2.867)            (2.230)            33.730           -                 

R esultaat  uit  b ed rijfsact iviteiten na interne 
kostenallocat ie

8.011        (1.123)       (2.644)       (1.999)       2.871        5.116        

Resultaat uit geassocieerde deelnemingen (1.504)            
R esultaat  voor belast ingen 3.612        
Belastingen (1.490)            
Net to- resultaat 2.122        

1-1-2017 t/m 30-6-2017

 

(bedragen in € 000's) Nederland België Frankrijk Italië
Groeps 

activiteiten
Totaal

Winst -  en Verliesrekening
Netto-rentebaten 10.180           616                866                588                2                    12.252           
Netto-provisiebaten 44.279           4.806             3.235             840                1.531             54.691           
Overige baten 1.013             -                 7                    -                 3.545             4.565             
Resultaat uit financiële instrumenten 640                104                -                 -                 -                 744                
Bijzondere waardeveranderingen op financiële activa 9                    4                    (46)                 1                    -                 (32)                 
Tota le inkomsten uit  op erat ionele act iviteiten 56.121      5.530        4.062        1.429        5.078        72.220      

Personeelskosten 4.505             1.264             1.396             689                18.132           25.986           
Afschrijvingen 10.877           12                  5                    31                  2.359             13.284           
Overige operationele lasten 9.241             2.079             2.263             1.193             12.863           27.639           

Tota le op erat ionele lasten 24.623      3.355        3.664        1.913        33.354      66.909      

R esultaat  uit  b ed rijfsact iviteiten 31.498      2.175        398           (484)          (28.276)     5.311        

Interne kostenallocatie (24.085)          (3.204)            (2.767)            (2.064)            32.120           -                 

R esultaat  uit  b ed rijfsact iviteiten na interne 
kostenallocat ie

7.413        (1.029)       (2.369)       (2.548)       3.844        5.311        

Resultaat uit geassocieerde deelnemingen (444)               
R esultaat  voor belast ingen 4.867        
Belastingen (1.528)            
Net to- resultaat 3.339        

1-1-2016 t/m 30-6-2016
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VII. Betaalde en voorgestelde dividenden 

(bedragen in € 000's) 17H1 16H1

Vastgesteld en uitgekeerd gedurende het jaar
Dividend op gewone aandelen:
Slotd ivid end  voor 2016:  € 0,19 (2015:  € 0,25) 12.679      17.199      
Interim-dividend 2017 goedgekeurd door de Stichting 
Prioriteit op 21 juli 2017
Dividend op gewone aandelen
Interim- d ivid end  voor 2017:  € 0,03 (2016:  € 
0,04)

2.025        2.657        
 

 
 
VIII. Gebeurtenissen na balansdatum  

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die tot materiële wijzigingen leiden. 
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Overige informatie 

Beoordelingsverklaring 

Aan de aandeelhouders en de raad van commissarissen van BinckBank N.V. 

Opdracht 

Wij hebben de in dit “Halfjaarverslag 2017” van BinckBank N.V. te Amsterdam, opgenomen verkorte geconsolideerde 
tussentijdse financiële informatie zoals verantwoord in sectie “Financieel halfjaarverslag 2017”, beoordeeld. De 
verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie bestaat uit de verkorte geconsolideerde balans per 30 juni 
2017, de verkorte geconsolideerde winst-en-verliesrekening, het verkort geconsolideerd overzicht gerealiseerde en 
niet-gerealiseerde resultaten, het verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht en het verkort geconsolideerd overzicht 
van mutaties in het eigen vermogen over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 en de geselecteerde 
toelichtingen. Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opstellen en het weergeven van de 
verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie in overeenstemming met IAS 34 “Tussentijdse Financiële 
Verslaggeving”, zoals aanvaard binnen de Europese Unie. Het is onze verantwoordelijkheid een conclusie te 
formuleren bij de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie op basis van onze beoordeling. 

Werkzaamheden 

Wij hebben onze beoordeling van de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie verricht in 
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2410, “Het beoordelen van 
tussentijdse financiële informatie door de accountant van de entiteit”. Een beoordeling van tussentijdse financiële 
informatie bestaat uit het inwinnen van inlichtingen, met name bij personen die verantwoordelijk zijn voor financiën 
en verslaggeving, en het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een 
beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle die is uitgevoerd in overeenstemming met de 
Nederlandse controlestandaarden en stelt ons niet in staat zekerheid te verkrijgen dat wij kennis hebben genomen 
van alle aangelegenheden van materieel belang die bij een controle onderkend zouden worden. Om die reden geven 
wij geen controleverklaring af. 

Conclusie 

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de 
verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie zoals verantwoord in sectie “Financieel halfjaarverslag 
2017”, over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 niet, in alle van materieel belang zijnde opzichten, is 
opgesteld in overeenstemming met IAS 34, “Tussentijdse Financiële Verslaggeving”, zoals aanvaard binnen de 
Europese Unie. 

 

Amsterdam, 24 juli 2017 

 

Deloitte Accountants B.V. 

Was getekend drs. R.J.M. Maarschalk RA 

  



Halfjaarverslag 2017 
 

25 
 

Belangrijke data BinckBank N.V.  

Belangrijke data 2017/2018*  

 Publicatie halfjaarbericht 24 juli 2017 
 Ex-date interim-dividend 26 juli 2017 
 Record-date interim-dividend 27 juli 2017 
 Betaling interim-dividend 31 juli 2017 
 Publicatie trading update derde kwartaal 23 oktober 2017 
 Publicatie jaarbericht 2017 2 februari 2018 
 Publicatie jaarverslag 2017 12 maart 2018 
 Algemene vergadering 24 april 2018 
 Ex-date dividend 26 april 2018 
 Record-date dividend 27 april 2018 
 Betaling dividend 3 mei 2018 

* Data onder voorbehoud  

Webcast 

Vandaag, 24 juli 2017, zal om 10.00 uur een audio webcast plaatsvinden. De bijgaande presentatie vindt u op 
www.binck.com onder Investor Relations/Financiële resultaten. Het transcript van de audio webcast zal uiterlijk 
vanaf 25 juli 2017 beschikbaar zijn op www.binck.com onder Investor Relations/Financiële resultaten. 

Over BinckBank N.V. 

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


