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BinckBank N.V. trading update derde kwartaal 2018 
“Resultaat in lijn met de verwachting” 

• Nettowinst per aandeel 18YTD € 0,41 (17YTD: € 0,06) en in 18Q3 € 0,08 

• Aantal transacties 18YTD 29% hoger dan 17YTD 

• Het nieuwe competitieve prijsplan met service fee is naar tevredenheid uitgerold 

• Het voor klanten beheerde vermogen daalde in 18Q3 per saldo met € 12,4 miljoen 

tot € 1,013 miljard 

• Cost/income ratio per 18YTD gedaald naar 76% 

 

(bedragen in  € 000's) 18Q3 18Q2 ΔQ2 18Ytd 17Ytd Δtd

Klantgegevens

Aantal transacties 2.229.746      2.307.544      -3% 7.219.092      5.585.937      29%

Geadministreerd vermogen 27.286.352    26.806.249    2% 27.286.352    25.483.425    7%

Beheerd vermogen 1.012.687      1.025.084      -1% 1.012.687      1.139.575      -11%

F inancieel

Totale inkomsten uit operationele activiteiten 32.657           36.323           -10% 108.575         110.291         -2%

Totale operationele lasten 25.859           28.930           -11% 83.005           105.661         -21%

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 6.798             7.393             -8% 25.570           4.630             452%

Resultaat na belastingen 5.393             13.696           -61% 27.605           4.265             547%

Nettowinst per aandeel (in €) 0,08               0,20               0,41               0,06               

Cost / income ratio 79% 80% 76% 96%

Kap itaaltoereikendheid

Totaal aanwezig vermogen 254.859         253.188         1% 254.859         245.917         4%

Kapitaalratio 32,2% 31,9% 32,2% 30,7%

Leverageratio 6,2% 6,2% 6,2% 6,6%  
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ONTWIKKELINGEN Q3 2018 

Het derde kwartaal is traditioneel een rustig kwartaal. Dit kwam tot uitdrukking in iets lagere 

transactie aantallen dan in de voorgaande kwartalen. BinckBank heeft zich deze periode 

vooral gericht op ontwikkeling en verbetering van de bestaande diensten, zoals de nieuwe 

web-based versie van ProTrader voor onze zeer actieve klanten en een volledig vernieuwde 

BinckBank Academy om haar klanten nog beter te helpen bij beleggingsbeslissingen. 

In ‘Zelf Beleggen’ hebben de meeste Nederlandse klanten ondertussen de keuze voor één 

passend prijspakket in het nieuwe prijsplan gemaakt. De introductie van de verlaging van de 

transactieprijzen in combinatie met een service fee resulteert voor BinckBank in een 

stabielere inkomstenstroom, die ook beter aansluit bij de werkelijke vaste kosten. 

De transactie aantallen bij ‘Zelf Beleggen’ namen 18YTD met 29% toe ten opzichte van 17YTD. 

In de nieuwe proposities in ‘Laten Beleggen’ wordt ondertussen € 163 miljoen aan beheerd 

vermogen door onze klanten aangehouden. Het beheerd vermogen van Alex 

Vermogensbeheer kwam aan het einde van het derde kwartaal uit op € 850 miljoen. Aan het 

eind van het derde kwartaal is het geadministreerd vermogen van ‘Sparen’ opgelopen tot 

€ 19,8 miljoen. In de komende kwartalen is het onze wens om meer banken aan te sluiten 

om zo de dienstverlening attractiever te maken. 

Zoals vorig kwartaal aangekondigd, richt BinckBank zich op een vernieuwde – en bredere – 

merkpositionering, waarbij een gefaseerde re-branding van de onderliggende merken ‘Binck’ 

en ‘Alex’ naar ‘BinckBank’ is gestart. In dit kader is in augustus ook de nieuwe 

televisiecampagne uitgerold waarin BinckBank haar rol benadrukt als “partner in 

onafhankelijkheid”. Dit sluit aan bij onze nieuwe financiële diensten als ‘Laten Beleggen’ en 

‘Sparen’, waarmee BinckBank begrijpelijke en toegankelijke producten biedt. In augustus vond 

de tweede editie van de BinckBank Tour plaats. Dit heeft wederom volop aandacht gekregen 

in de (internationale) media, hetgeen goed bijdraagt aan het vergroten van onze 

naamsbekendheid onder een breder publiek. 

Tijdens de buitengewone algemene vergadering van 30 augustus 2018 is de heer J.G. Princen 

benoemd tot lid van de raad van commissarissen. 
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FINANCIEEL RESULTAAT 

Het resultaat na belastingen over 18YTD bedroeg € 27,6 miljoen (17YTD: € 4,3 miljoen), 

uitkomend op een nettowinst per aandeel van € 0,41 (17YTD: € 0,06 per aandeel). 

De totale inkomsten uit operationele activiteiten over de eerste 9 maanden van 2018 kwamen 

uit op € 108,6 miljoen, 2% lager dan in de vergelijkbare periode vorig jaar (17YTD: 

€ 110,3 miljoen). De netto-rentebaten stegen over 18YTD met 6,6% tot € 24,0 miljoen ten 

opzichte van een jaar eerder (17YTD: € 22,5 miljoen). De stijging komt vooral voort uit een 

hoger gemiddeld uitstaand bedrag aan effectenkredieten. 

De netto-provisiebaten stegen met 2,1% tot € 78,7 miljoen (17YTD: € 77,0 miljoen) ondanks 

het wegvallen van baten als gevolg van de verkoop van Think ETF Asset Management. 

De overige baten daalden zoals verwacht als gevolg van de verkoop van Able in 2017 en de 

beëindiging van de BPO-diensten. Daarentegen steeg het resultaat uit financiële 

instrumenten met 47% tot € 5,7 miljoen (17YTD: € 3,9 miljoen). Naast de stijging van de 

verdiensten op de Binck turbo is hierin ook een positief resultaat uit hedge accounting 

opgenomen. 

De operationele lasten over 18YTD bedroegen € 83,0 miljoen, 21% lager ten opzichte van 

dezelfde periode in 2017 (17YTD: € 105,7 miljoen). Deze daling is onder meer het gevolg van 

lagere afschrijvingslasten op immateriële activa van € 16,1 miljoen. Verder is de run rate van 

de operationele lasten gedaald door de verkoop van Able in 2017 en Think ETF Asset 

Management in 2018. Hierdoor daalde ook de cost/income ratio tot 76% (17YTD: 96%). 

FINANCIËLE TOEKOMSTVERWACHTING 

Het resultaat van BinckBank is sterk afhankelijk van marktfactoren en klantgedrag. De 

volatiliteit en de richting van de beurs zijn hierbij sterk bepalende factoren, alsmede de 

rentestanden op de geld- en kapitaalmarkt. Deze laten zich niet voorspellen en om die reden 

geeft BinckBank geen concrete toekomstverwachting af. 

De strategische transformatie ligt op schema en met onze nieuwe producten zijn we goed 

gepositioneerd voor de toekomst van BinckBank. In dit kader constateren wij dat de 

resultaten uit het transformatieproces vertraagd zichtbaar worden. Wij hebben er 

vertrouwen in dat de transformatie op termijn tot waardecreatie gaat leiden.  
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BELANGRIJKE DATA 2018/2019* 

• Publicatie jaarbericht 2018 4 februari 2019 

• Publicatie jaarverslag 2018 11 maart 2019 

• Publicatie trading update Q1 2019 23 april 2019 

• Algemene vergadering 23 april 2019 

• Ex-date dividend 25 april 2019 

• Record-date dividend 26 april 2019 

• Betaling dividend 03 mei 2019 

• Publicatie halfjaarbericht 2019 22 juli 2019 

• Ex-date interim-dividend 24 juli 2019 

• Record-date interim-dividend 25 juli 2019 

• Betaling interim-dividend 29 juli 2019 

* Data onder voorbehoud  

 

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 die de diensten aanbieden onder de merken Alex en/of Binck. 

 

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  

30 SEPTEMBER 2018 
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A. GECONSOLIDEERDE BALANS 

(bedragen in € 000's) 30 september 2018 31 december 2017

ACTIVA

Kasmiddelen 1.352.702                             1.003.537                             

Bankiers 144.889                                133.968                                

Derivaten 44.615                                  37.311                                  

Financiële activa tegen reële waarde via de winst- en verliesrekening 18.489                                  16.613                                  

Financiële activa tegen geamortiseerde kostprijs 911.174                                -                                        

Financiële activa beschikbaar voor verkoop -                                        797.294                                

Financiële activa aangehouden tot einde looptijd -                                        342.190                                

Leningen en vorderingen 1.426.253                             1.303.297                             

Geassocieerde deelnemingen -                                        485                                       

Immateriële activa 157.432                                157.950                                

Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen 33.079                                  33.969                                  

Vennootschapsbelasting 16.621                                  16.725                                  

Uitgestelde belastingvorderingen 811                                       6.279                                    

Overige activa 70.421                                  58.754                                  

Overlopende activa 15.048                                  15.446                                  

Totaal act iva 4.191.534                   3.923.818                   

PASSIVA

Bankiers 842                                       2.538                                    

Derivaten 44.356                                  37.055                                  

Financiële passiva tegen reële waarde via de winst- en verliesrekening 146                                       231                                       

Toevertrouwde middelen 3.663.207                             3.383.507                             

Voorzieningen 4.640                                    8.134                                    

Vennootschapsbelasting 12                                         10                                         

Uitgestelde belastingverplichtingen 36.466                                  36.443                                  

Overige passiva 38.309                                  52.084                                  

Overlopende passiva 8.092                                    8.927                                    

Totaal verp licht ingen 3.796.070                   3.528.929                   

Eigen vermogen toe te rekenen aan:

Aandeelhouders BinckBank N.V. 395.464                                393.956                                

Aandeelhouders minderheidsbelangen -                                        933                                       

Totaal eigen vermogen 395.464                      394.889                      

Totaal passiva 4.191.534                   3.923.818                    
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B. GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING 

(bedragen in € 000's) 18Q3 17Q3 18Ytd 17Ytd

BATEN

Rentebaten 10.560           9.355             30.609           27.039           

Rentelasten (2.541)            (1.741)            (6.631)            (4.553)            

Netto-rentebaten 8.019             7.614             23.978           22.486           

Provisiebaten 26.988           27.801           91.159           91.481           

Provisielasten (3.822)            (4.274)            (12.501)          (14.477)          

Netto-provisiebaten 23.166           23.527           78.658           77.004           

Overige baten (347)               2.349             393                6.970             

Resultaat uit financiële instrumenten 1.804             1.455             5.732             3.908             

Bijzondere waardeveranderingen op financiële activa 15                  36                  (186)               (77)                 

Totale inkomsten uit  operat ionele act iviteiten 32.657      34.981      108.575     110.291     

LASTEN

Personeelskosten 11.255           13.487           36.084           40.373           

Afschrijvingen 1.231             6.745             3.853             19.945           

Overige operationele lasten 13.373           15.235           43.068           45.343           

Totale operat ionele lasten 25.859      35.467      83.005      105.661     

Resultaat  uit  bedrijfsact iviteiten 6.798        (486)          25.570      4.630        

Resultaat uit geassocieerde deelnemingen 325                -                 8.437             (1.504)            

Resultaat  voor belast ingen 7.123        (486)          34.007      3.126        

Belastingen (1.730)            2.629             (6.402)            1.139             

Net to- resultaat 5.393        2.143        27.605      4.265        

Resultaat toe te schrijven aan:

Aandeelhouders van BinckBank N.V. 5.410             2.528             27.323           4.643             

Aandeelhouders minderheidsbelangen (17)                 (385)               282                (378)               

Net to- resultaat 5.393        2.143        27.605      4.265        

Gewone en verwaterde winst per aandeel 0,08               0,03               0,41               0,06                


