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BinckBank boekt solide resultaten in 15H1

Solide financiële resultaten door recordaantal transacties en kostenbeheersing
• Totale inkomsten uit operationele activiteiten 4% hoger in 15H1 op € 89,6 miljoen (14H1: € 86,3)
• Aantal transacties 14% hoger op 5,0 miljoen in 15H1
• Gecorrigeerde netto-resultaat 48% hoger op € 29,9 miljoen (€ 0,43 per aandeel) in 15H1
• Netto-resultaat in 15H1 134% hoger op € 16,8 miljoen
•  Netto-uitstroom beheerd vermogen Alex 15Q2 afgenomen tot € 74 miljoen (15Q1: € 241 miljoen)
•  Kapitaalpositie blijft sterk met een kapitaalratio van 37,0% (14Q4: 37,1%)
• Interim dividend 15H1 € 0,14 per aandeel (14H1: € 0,10 per aandeel)

Verbetering klantbeleving
• Klanttevredenheid Binck Zelf Beleggen op 7,9 (target: 8,0); Klanttevredenheid Alex: 6,9 (target: 8,0)
• Telefonische wachttijd in Nederland onder 30 seconden
• Ongeplande down-time van handelsplatform zeer laag in 15H1

Ambitie operational excellence begint vruchten af te werpen
• Aansturing organisatie verbeterd door uniforme indeling landen-units
• Financiële rapportage naar landen-units ingericht
• Retail Nederland en Professional Services worden samengevoegd; synergie op ICT en back office
• Cost/income ratio 15H1 63% in lijn met lange termijn doelstelling (14H1: 72%)

Vincent Germyns, bestuursvoorzitter BinckBank
“Ik ben verheugd met de financiële resultaten en de vooruitgang van onze strategie in de eerste helft van dit jaar. We 
zien een positieve ontwikkeling van onze inkomsten en door onze discipline met betrekking tot kostenbeheersing laat 
het gecorrigeerde netto-resultaat een sterke stijging zien. Dit stelt ons in staat het interim dividend te verhogen naar 
€ 0,14 per aandeel ten opzichte van € 0,10 per aandeel vorig jaar. 

Onze klantenservice is verbeterd door kortere telefonische wachttijden en ons handelsplatform is optimaal 
beschikbaar geweest, ook op de momenten dat door hoge volatiliteit op de financiële markten er veel gehandeld 
werd. De vernieuwde app voor iOS en Android is in het tweede kwartaal goed ontvangen in Nederland. Deze app is 
binnenkort ook beschikbaar in België en Italië. Wij waarderen het vertrouwen en loyaliteit van onze klanten en wij 
blijven ons inspannen om onze klanten goede waarde te bieden met ons robuuste en veilige handelsplatform, onze 
opleidings- en educatieve activiteiten en onze hoog aangeschreven klantenservice.

Door onze focus op operational excellence maken we goede stappen om de effectiviteit en efficiëntie van de 
organisatie te verbeteren en leggen we een stevig fundament voor langere termijn winstgevende groei. De 
herindeling van de organisatie naar uniforme landen-units maakt onze aansturing directer en zorgt ervoor dat we 
zowel onze particuliere klanten als de zelfstandig vermogensbeheerders in de verschillende landen beter kunnen 
bedienen, wat synergievoordelen zal opleveren en de focus op onze core activiteiten zal verhogen.” 

Kernboodschap halfjaarverslag 2015
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Kerncijfers halfjaarvergelijking (periode eindigend op 30 juni)
Geconsolideerd
x EUR 1.000 15Ytd 14Ytd*  Δ

Klantgegevens
Aantal rekeningen  602.007  590.093 2%

Beleggingsrekeningen  466.067  451.245 3%
Vermogensbeheerrekeningen  40.899  43.250 -5%
Spaarrekeningen  95.041  95.598 -1%

Aantal transacties  5.020.663  4.406.450 14%
Netto-provisiebaten per transactie  € 10,91  € 11,12 -2%
Geadministreerd vermogen  20.608.739  18.056.533 14%

Beleggingsrekeningen  20.334.627  17.728.152 15%
Spaarrekeningen  274.112  328.381 -17%

Beheerd vermogen  1.838.323  2.517.100 -27%

Winst- en verliesrekening
Netto-rentebaten  12.853  15.210 -15%
Netto-provisiebaten  70.137  65.824 7%

Transactie gerelateerde netto-provisiebaten  54.771  49.018 12%
Vermogensbeheervergoedingen  8.204  10.968 -25%
Overige netto-provisiebaten  7.162  5.838 23%

Overige baten  5.456  5.227 4%
Resultaat uit financiële instrumenten  1.085  - 100%
Bijzondere waardeveranderingen op financiële activa  63  (1) 
Totale inkomsten uit operationele activiteiten  89.594  86.260 4%
Personeelskosten  27.321  28.389 -4%
Afschrijvingen  13.491  13.957 -3%
Overige operationele lasten  26.648  30.231 -12%
Totale operationele lasten  67.460  72.577 -7%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten  22.134  13.683 62%
Belastingen  (5.127)  (4.188) 22%
Aandeel in het resultaat van  
geassocieerde deelnemingen en joint ventures  (199)  (2.298) -91%

Netto-resultaat  16.808  7.197 134%
Resultaat toe te schrijven aan aandeelhouders  
minderheidsbelangen  146  - 100%

Netto-resultaat toe te schrijven aan  
aandeelhouders BinckBank  16.954  7.197 136%

IFRS afschrijving  10.758  10.758 0%
Fiscaal voordeel uit verschillen tussen  
commerciële en fiscale afschrijving  2.204  2.204 0%

Gecorrigeerde netto-resultaat  29.916  20.159 48%
Gecorrigeerde nettowinst per aandeel (€)  0,43  0,29 48%
Cost/income ratio excl. IFRS afschrijving 63% 72%

Balans & kapitaaltoereikendheid  
Balanstotaal  3.931.893  3.389.661 16%
Eigen vermogen  433.194  422.931 2%
Totaal aanwezig vermogen  239.897  200.000 20%
Kapitaalratio 37,0% 36,5%

*  Door de beëindiging van het verkoopproces van de BPO- en software- & licentieactiviteiten handelend onder de naam “Able” voldoen de Able activa en passiva 
niet meer aan de IFRS 5 vereisten als aangehouden voor verkoop. Hierdoor zijn de posten die ultimo 14Ytd zijn gepresenteerd als aangehouden voor verkoop weer 
teruggeplaatst in de oorspronkelijke categorie op de balans en de winst- en verliesrekening.
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Kerncijfers kwartaalvergelijking 
Geconsolideerd
x EUR 1.000 15Q2 15Q1 14Q2*  ΔQ1  ΔQ2

Klantgegevens
Aantal rekeningen  602.007  598.946  590.093 1% 2%

Beleggingsrekeningen  466.067  462.205  451.245 1% 3%
Vermogensbeheerrekeningen  40.899  41.536  43.250 -2% -5%
Spaarrekeningen  95.041  95.205  95.598 0% -1%

Aantal transacties  2.275.427  2.745.236  1.878.550 -17% 21%
Netto-provisiebaten per transactie  € 10,66  € 11,12  € 11,12 -4% -4%
Geadministreerd vermogen  20.608.739  20.785.503  18.056.533 -1% 14%

Beleggingsrekeningen  20.334.627  20.506.378  17.728.152 -1% 15%
Spaarrekeningen  274.112  279.125  328.381 -2% -17%

Beheerd vermogen  1.838.323  1.971.274  2.517.100 -7% -27%

Winst- en verliesrekening
Netto-rentebaten  6.429  6.424  7.720 0% -17%
Netto-provisiebaten  31.698  38.439  29.750 -18% 7%

Transactie gerelateerde netto-provisiebaten  24.255  30.516  20.882 -21% 16%
Vermogensbeheervergoedingen  4.000  4.204  6.178 -5% -35%
Overige netto-provisiebaten  3.443  3.719  2.690 -7% 28%

Overige baten  2.591  2.865  2.368 -10% 9%
Resultaat uit financiële instrumenten  582  503  - 16% 100%
Bijzondere waardeveranderingen op financiële 
activa  86  (23) (12) -474% -817%

Totale inkomsten uit operationele activiteiten  41.386  48.208  39.826 -14% 4%
Personeelskosten  13.289  14.032  14.249 -5% -7%
Afschrijvingen  6.769  6.722  6.919 1% -2%
Overige operationele lasten  12.277  14.371  13.775 -15% -11%
Totale operationele lasten  32.335  35.125  34.943 -8% -7%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten  9.051  13.083  4.883 -31% 85%
Belastingen  (2.093)  (3.034)  (1.595) -31% 31%
Aandeel in het resultaat van  
geassocieerde deelnemingen en joint ventures  (12)  (187) (1.220) -94% -99%

Netto-resultaat  6.946  9.862  2.068 -30% 236%
Resultaat toe te schrijven aan aandeelhouders  
minderheidsbelangen  57  89  - -36% 100%

Netto-resultaat toe te schrijven aan  
aandeelhouders BinckBank  7.003  9.951  2.068 -30% 239%

IFRS afschrijving  5.379  5.379  5.379 0% 0%
Fiscaal voordeel uit verschillen tussen  
commerciële en fiscale afschrijving  1.102  1.102  1.102 0% 0%

Gecorrigeerde netto-resultaat  13.484  16.432  8.549 -18% 58%
Gecorrigeerde nettowinst per aandeel (€)  0,20  0,23  0,12 -13% 67%
Cost/income ratio excl. IFRS afschrijving 65% 62% 74%

Balans & kapitaaltoereikendheid   
Balanstotaal  3.931.893  4.007.645  3.389.661 -2% 16%
Eigen vermogen  433.194  450.502  422.931 -4% 2%
Totaal aanwezig vermogen  239.897  233.053  200.000 3% 20%
Kapitaalratio 37,0% 37,2% 36,5%

*  Door de beëindiging van het verkoopproces van de BPO- en software- & licentieactiviteiten handelend onder de naam “Able” voldoen de Able activa en passiva 
niet meer aan de IFRS 5 vereisten als aangehouden voor verkoop. Hierdoor zijn de posten die ultimo 14Q2 zijn gepresenteerd als aangehouden voor verkoop weer 
teruggeplaatst in de oorspronkelijke categorie op de balans en de winst- en verliesrekening.
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Verslag van het bestuur
Algemeen
BinckBank kan terugkijken op een succesvol eerste halfjaar. De financiële markten hadden een duidelijke richting 
en de AEX steeg met 12% van 424 punten per 31 december 2014 naar 473 punten per 30 juni 2015. De volatiliteit 
nam toe en als gevolg daarvan steeg het handelsvolume. In het eerste halfjaar verrichtten onze klanten 5,0 miljoen 
transacties, dat is 14% meer dan in het eerste halfjaar van 2014 (4,4 miljoen transacties). Het aantal transacties lag 
in het afgelopen kwartaal met 2,3 miljoen transacties 21% hoger dan in het tweede kwartaal van 2014. Alle landen 
lieten een stijging zien in de transactieaantallen in een sterk competitieve omgeving. Italië realiseerde met 39% 
opnieuw de grootste groei, maar ook Nederland (+22%) en België (+32%) toonden een goed resultaat. In Frankrijk 
steeg het aantal transacties in het tweede kwartaal met 5%. 

In de eerste helft van 2015 is er veel aandacht geweest voor de (her)inrichting van de organisatie. De business unit 
Professional Services zal worden geïntegreerd in de Nederlandse organisatie. Tevens is in de Nederlandse branch 
het management versterkt teneinde onze leidende positie in de Nederlandse markt verder uit te bouwen; er is 
een nieuwe landenmanager benoemd en ook zijn op een aantal sleutelposities nieuwe managers aangesteld. 
Daarnaast werd de landenstructuur definitief geïmplementeerd waarbij de vier landenmanagers nu rechtstreeks 
door de bestuursvoorzitter worden aangestuurd. Ieder land kent nu dezelfde organisatiestructuur met daarin een 
eindverantwoordelijke landenmanager. Deze landenmanager heeft zijn eigen business management, marketing & 
verkoop, klantenservice & orderdesk en legal & compliance functies. Informatie technologie en product management 
functies zijn centraal in de organisatie opgehangen. Deze functies werken voor meerdere landen en vallen nu 
nog onder aansturing van de bestuursvoorzitter. Later dit jaar zullen deze functies onder aansturing van de Chief 
Operating Officer (COO) worden gebracht waardoor de focus op operational excellence en kostenbeheersing verder 
zal toenemen. De bestuursvoorzitter kan hierdoor meer focus houden op de strategie en omzetgroei. Er is goede 
voortgang gemaakt met de zoektocht naar de derde nieuwe bestuurder. Er is een geschikte kandidaat gevonden en 
deze is ter goedkeuring voorgelegd aan de toezichthouders. BinckBank verwacht het benoemingsproces eind derde 
kwartaal/begin vierde kwartaal 2015 te kunnen afronden. 

Verder heeft BinckBank in het afgelopen halfjaar veel aandacht besteed aan het verbeteren van de interne 
bedrijfsprocessen en zijn investeringen gedaan in de stabiliteit van het handelsplatform. Het handelsplatform van 
BinckBank bewees zichzelf door in de afgelopen periode zonder noemenswaardige problemen de pieken in drukte 
aan te kunnen op de momenten die ertoe deden. De komende perioden zal BinckBank verder blijven investeren 
in de stabiliteit en kwaliteit van het platform. Daarnaast heeft BinckBank zowel in kwantitatief als in kwalitatief 
opzicht stevig geïnvesteerd in de klantenservice. Vragen van klanten worden nu sneller beantwoord dan vorig jaar. 
Dit vertaalt zich in hogere klanttevredenheid. Verder is vooruitgang geboekt op een aantal strategische initiatieven. 
De interne systeemmigratie van Frankrijk ligt op schema. Er zijn stappen gezet met de verdere uitbreiding van het 
beleggingsuniversum van Alex Vermogensbeheer. De vernieuwde mobiele app voor IOS en Android is gelanceerd in 
15Q2 en is in Nederland bijzonder goed ontvangen. Binnenkort is de app ook beschikbaar in België en Italië. De korte 
doorlooptijd toont aan dat wij dankzij ons centrale ICT platform er in slagen om diensten steeds sneller uit te rollen in 
de verschillende landen.

Eind 2014 hebben wij strakkere plannings-en budgetteringssystemen ingevoerd, mede hierdoor waren de kosten 
in het eerste halfjaar goed onder controle. De totale operationele lasten namen af met 7%. Gecorrigeerd voor 
eenmalige effecten van de SNS resolutieheffing, welke in het eerste halfjaar van 2014 zijn verantwoord ten bedrage 
van € 2,7 miljoen, bedroeg de effectieve kostenbesparing ongeveer 3%. 

Het gecorrigeerde netto-resultaat over het eerste halfjaar van 2015 bedroeg € 29,9 miljoen. BinckBank stelt een 
interim dividend vast van € 9,9 miljoen (€ 0,14 per aandeel) dat betaalbaar wordt gesteld op 3 augustus 2015.
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Verslag van het bestuur
Toelichting op het geconsolideerde resultaat 15H1
Gecorrigeerde netto-resultaat
Het gecorrigeerde netto-resultaat over het eerste halfjaar van 2015 bedroeg € 29,9 miljoen, uitkomend op een 
resultaat van € 0,43 per aandeel. Dit is een stijging van 48% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2014  
(14H1: € 20,2 miljoen, € 0,29 per aandeel). De stijging van het gecorrigeerde netto-resultaat is vooral het gevolg 
van hogere transactie gerelateerde provisiebaten, welke het gevolg waren van een verbeterd sentiment onder 
beleggers en toegenomen activiteit op de financiële markten, gecombineerd met gedaalde operationele lasten. 
De operationele lasten over het eerste halfjaar 2015 waren 7% lager dan in de vergelijkbare periode 2014. 

Het gecorrigeerde netto-resultaat over het tweede kwartaal bedroeg € 13,5 miljoen (€ 0,20 per aandeel) 
en lag 58% hoger dan in het tweede kwartaal van 2014 (€ 8,5 miljoen). Het tweede kwartaal van 2015 
kende hogere netto-provisiebaten door 21% hogere transactieaantallen. Daarentegen daalden de 
vermogensbeheervergoedingen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2014 als gevolg van een lager 
gemiddeld beheerd vermogen. De daling van de operationele lasten in het tweede kwartaal van 2015 kwam met 
name door de in 14Q2 verantwoorde tweede tranche van de SNS resolutieheffing (€ 1,3 miljoen).

Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015 daalde het gecorrigeerde netto-resultaat met 18% van € 16,4 
miljoen naar € 13,5 miljoen. De daling is vooral het gevolg van de 17% lagere transactieaantallen in het tweede 
kwartaal. Daarnaast daalden de operationele lasten in het tweede kwartaal van 2015 met 8% voornamelijk door 
lagere personeelskosten en lagere marketinguitgaven. 

Het gecorrigeerde netto-resultaat is het netto-resultaat toe te schrijven aan aandeelhouders BinckBank 
gecorrigeerd voor IFRS afschrijvingen en de belastingbesparing op het verschil tussen fiscale en commerciële 
afschrijving van de bij de acquisitie van Alex verworven immateriële activa en betaalde goodwill. Het 
gecorrigeerde netto-resultaat vormt de basis voor de bepaling van het jaarlijkse dividend. 

Netto-rentebaten
De netto-rentebaten kwamen in het eerste halfjaar van 2015 uit op € 12,9 miljoen. Dit is 15% lager 
dan de vergelijkbare periode in 2014 (14H1: € 15,2 miljoen) voornamelijk door lagere rentebaten uit de 
beleggingsportefeuille. De lagere rentebaten uit de beleggingsportefeuille zijn het gevolg van herbeleggingen 
tegen lagere rentestanden op de geld- en kapitaalmarkten. 

In het tweede kwartaal van 2015 zijn de netto-rentebaten met € 6,4 miljoen gelijk gebleven aan het eerste 
kwartaal. De terugval aan netto-rentebaten op de beleggingsportefeuille en geldmiddelen werd gecompenseerd 
door een toename van de rentebaten op effectenkredieten. Het niveau van de rente op de kapitaalmarkten leek 
zich in het tweede kwartaal te stabiliseren of zelfs iets te verbeteren waardoor de daling van het rendement 
op de beleggingsportefeuille beperkt bleef tot 0,07%. Het gemiddelde rendement op de beleggingsportefeuille 
bedroeg aan het einde van het tweede kwartaal van 2015 0,48% (15Q1: 0,55%). In het tweede kwartaal van 2015 
is € 140,6 miljoen aan obligaties in de beleggingsportefeuille afgelost met een gemiddeld rendement van 0,64% 
en heeft BinckBank € 388,1 miljoen herbelegd in obligaties met een gemiddeld rendement van 0,23%. De totale 
omvang van de beleggingsportefeuille eind 15Q2 steeg ten opzichte van 15Q1 van € 1,9 miljard naar € 2,1 miljard. 

De rentebaten op effectenkredieten stegen vooral door een hoger gemiddeld openstaand saldo aan 
effectenkredieten. De effectenkredieten stegen ten opzichte van 15Q1 in totaal met 18% van € 394 naar € 464 
miljoen. Dit is het hoogste niveau sinds 2011. 
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Netto-provisiebaten
Het positieve sentiment op de effectenbeurzen in het eerste halfjaar van 2015 heeft een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de stijging van de netto-provisiebaten met 7% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2014. De 
netto-provisiebaten stegen van € 65,8 miljoen naar € 70,1 miljoen. De transactie gerelateerde netto-provisiebaten 
stegen in het eerste halfjaar 2015 met 12% van € 49,0 miljoen naar € 54,8 miljoen vooral als gevolg van de met 
14% toegenomen transactieaantallen. De vermogensbeheervergoeding vertoont ten opzichte van het eerste 
halfjaar 2014 een negatieve ontwikkeling voornamelijk als gevolg een sterke daling van het beheerd vermogen bij 
Alex Vermogensbeheer. Het beheerd vermogen daalde met 27% naar € 1,8 miljard ten opzichte van 14Q2  
(€ 2,5 miljard). De netto vermogensbeheervergoedingen daalden over het eerste halfjaar 2015 met 25% van  
€ 11,0 miljoen (14H1) naar € 8,2 miljoen. De overige netto-provisiebaten stegen in het eerste halfjaar van 2015 met 
23%, van € 5,8 miljoen (14H1) naar € 7,2 miljoen onder andere als gevolg van de toegenomen opbrengsten uit 
bewaarloon en de service fees uit Binck Fundcoach.

De netto-provisiebaten over het tweede kwartaal van 2015 stegen ten opzichte van het tweede kwartaal van 
2014 met 7% van € 29,8 miljoen naar € 31,7 miljoen. De stijging werd voornamelijk veroorzaakt door de transactie 
gerelateerde netto-provisiebaten. Deze stegen met 16% van € 20,9 miljoen naar € 24,3 miljoen, als gevolg van een 
toename van het aantal transacties met 21%. 

Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015 daalden de netto-provisiebaten in het tweede kwartaal met 18% 
als gevolg van een daling van het aantal transacties met 17%. In het tweede kwartaal heeft vermogensbeheer 
een dalend beheerd vermogen gekend door enerzijds een negatieve ontwikkeling van waarden op de financiële 
markten en anderzijds door netto onttrekkingen van klanten. Het beheerd vermogen daalde in het tweede 
kwartaal 2015 met 7%, de vermogensbeheervergoedingen daalden met 5% (€ 0,2 miljoen) ten opzichte van 15Q1. 

Overige baten
De overige baten betreft vooral de opbrengsten uit de activiteiten van Able. De ontwikkeling van de baten van 
dit bedrijfsonderdeel is in lijn met de voorgaande perioden.

Resultaat uit financiële instrumenten
Het resultaat uit financiële instrumenten betreft de baten van Binck turbo’s, waarbij BinckBank sinds het derde 
kwartaal van 2014 eigen turbo’s aan klanten in Nederland aanbiedt. De gemiddeld uitstaande positie van de 
turbo’s ten opzichte van het voorgaande kwartaal is met 12% toegenomen tot € 146,0 miljoen (15Q1: € 130,3) en  
de opbrengsten zijn met € 0,6 miljoen voor dit kwartaal iets hoger dan in het eerste kwartaal van 2015  
(15Q1: € 0,5 miljoen). 

Totale operationele lasten
In het eerste halfjaar van 2015 daalden de totale operationele lasten ten opzichte van het eerste halfjaar van 2014 
met 7% van € 72,6 miljoen naar € 67,5 miljoen. Personeelskosten, afschrijvingen en overige operationele lasten 
vielen lager uit. Gecorrigeerd voor het gedeelte van de SNS resolutieheffing dat in het eerste halfjaar van 2014 
verantwoord is (€ 2,7 miljoen), bedroeg de effectieve kostenbesparing ongeveer 3%. 
 
In 15Q2 daalden de totale operationele lasten ten opzichte van 15Q1 met 8% van € 35,1 miljoen naar € 32,3 
miljoen. De personeelskosten daalden met 5% en dit komt met name voort uit de eind vorig jaar ingezette 
herstructurering van de Nederlandse organisatie waarbij de personeelskosten van het senior management 
zijn teruggebracht. De afschrijvingslasten bleven nagenoeg gelijk aan het voorgaande kwartaal. De overige 
operationele lasten daalden met 15% van € 14,4 miljoen naar € 12,3 miljoen dat per saldo voortkomt uit lagere 
uitgaven voor marketing.
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Kerncijfers kwartaalvergelijking 
Nederland
x EUR 1.000 15Q2 15Q1 14Q2  ΔQ1  ΔQ2

Klantgegevens
Aantal rekeningen  472.317  470.649  466.546 0% 1%

Beleggingsrekeningen  346.779  344.350  338.395 1% 2%
Vermogensbeheerrekeningen  40.899  41.536  43.250 -2% -5%
Spaarrekeningen  84.639  84.763  84.901 0% 0%

Aantal transacties  1.614.984  1.964.815  1.309.778 -18% 23%
Netto-provisiebaten per transactie  € 11,74  € 12,26  € 12,45 -4% -6%
Geadministreerd vermogen  16.745.238  16.904.582  14.758.670 -1% 13%

Beleggingsrekeningen  16.485.310  16.639.305  14.447.801 -1% 14%
Spaarrekeningen  259.928  265.277  310.869 -2% -16%

Beheerd vermogen  1.838.323  1.971.274  2.517.100 -7% -27%

Winst- en verliesrekening
Netto-rentebaten  5.049  5.169  6.254 -2% -19%
Netto-provisiebaten  25.569  31.164  24.655 -18% 4%

Transactie gerelateerde netto-provisiebaten  18.952  24.080  16.308 -21% 16%
Vermogensbeheervergoedingen  3.453  3.692  5.780 -6% -40%
Overige netto-provisiebaten  3.164  3.392  2.567 -7% 23%

Overige baten  494  617  592 -20% -17%
Resultaat uit financiële instrumenten  582  503  - 16% 100%
Bijzondere waardeveranderingen op financiële 
activa  126  (71)  (3) -277% -4300%

Totale inkomsten uit operationele activiteiten  31.820  37.382  31.498 -15% 1%
Personeelskosten  2.361  2.583  2.843 -9% -17%
Afschrijvingen  5.456  5.462  5.412 0% 1%
Overige operationele lasten  3.354  4.034  5.685 -17% -41%
Totale operationele lasten  11.171  12.079  13.940 -8% -20%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten  20.649  25.303  17.558 -18% 18%
Interne kostenallocatie  (11.431)  (11.459)  (10.667) 0% 7%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten na interne 
kostenallocatie  9.218  13.844  6.891 -33% 34%

Het resultaat uit bedrijfsactiviteiten voor Nederland in 15Q2 steeg ten opzichte van 14Q2 met 18% van  
€ 17,6 miljoen naar € 20,6 miljoen. De periode 15Q2 werd gekenmerkt door een terugkeer van de volatiliteit op de 
beurs, wat resulteerde in hoge transactievolumes. Hierdoor steeg het aantal transacties dat onze Nederlandse 
klanten verrichtten in FY15 Q2 met 23% naar 1,6 miljoen transacties (14Q2: 1,3 miljoen). Dit resulteerde in 16% 
hogere transactie gerelateerde netto-provisiebaten tot € 19,0 miljoen. Deze stijging werd deels tenietgedaan door 
de daling in de vermogensbeheervergoedingen tot € 3,5 miljoen (14Q2: € 5,8 miljoen). Dit was het gevolg van het 
lagere gemiddeld beheerd vermogen ten opzichte van 14Q2. Daarnaast zorgde de daling van de rente op de geld- en 
kapitaalmarkten voor 19% lagere netto-renteopbrengsten in 15Q2 ten bedrage van € 5,0 miljoen (14Q2: € 6,3 miljoen). 

Ten opzichte van 15Q1 nam het resultaat uit bedrijfsactiviteiten in 15Q2 met 18% af tot € 20,6 miljoen 
(15Q1: € 25,3 miljoen). In het tweede kwartaal zorgden de 18% lagere transactieaantallen ten opzichte van het zeer 
goede 15Q1, voor een daling van de transactie gerelateerde netto-provisieopbrengsten van 21% tot € 19,0 miljoen 
(15Q1: € 24,1 miljoen). Daarnaast daalden voor Retail Nederland de operationele lasten met 8% tot € 11,2 miljoen 
(15Q1: € 12,1 miljoen). 
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Online brokerage
 Ter ere van het 15-jarige bestaan van BinckBank werd op 29 mei 2015 voor de eerste keer de Binck Beleggersdag 
georganiseerd. In de RAI bezochten ruim 1.000 klanten het evenement, waarbij internationale beleggingsgoeroe 
Marc Faber de key note speech voor zijn rekening nam. Het evenement werd door de deelnemers gewaardeerd met 
een 8+. 

Belangrijk voor klanten van BinckBank is dat de stabiliteit van het handelsplatform verder is verbeterd. In de 
afgelopen periode wist het handelsplatform van BinckBank zichzelf te bewijzen door zonder noemenswaardige 
problemen de pieken in drukte aan te kunnen. In het tweede kwartaal werd de uitrol van de zogenaamde 
tweestapsverificatie afgerond. Op deze wijze moeten klanten met een extra beveiliging inloggen op hun rekening.
In het tweede kwartaal van 2015 werd tevens de nieuwe mobiele app gelanceerd. Uit de feedback is gebleken dat 
onze klanten de app positief hebben ontvangen. 

Binck Fundcoach en Binck turbo’s ontwikkelden zich in lijn met de markt. Over de afgelopen zes maanden groeide 
de turbo-omzet gestaag en namen het aantal Fundcoach klanten toe. Bij Binck Fundcoach blijven ETF’s (trackers) 
marktaandeel winnen ten opzichte van de actief beheerde fondsen. Na de zomer wordt het aanbod uitgebreid met 
hulpmiddelen die klanten in staat stellen om makkelijker een keuze uit het grote aanbod van fondsen te kunnen 
maken. De inkomsten uit Binck turbo’s liepen in het tweede kwartaal op tot € 582.000. Gemeten naar omzet was het 
marktaandeel van Binck turbo’s in het tweede kwartaal 66% (15Q1: 53%). 

Alex Vermogensbeheer
De rendementen bij Alex Vermogensbeheer hebben zich over de eerste helft van 2015 positief ontwikkeld. Ondanks 
de teruggang van de Europese en Amerikaanse markten ten opzichte van de toppen in het eerste kwartaal laat het 
model van Alex Vermogensbeheer goede rendementen zien. Het behoedzame profiel behaalde over het eerste 
halfjaar een rendement van 16,6% (14H1: -3,1%). De AuM komt 7% lager uit op een niveau van € 1,84 miljard. De 
totale netto uitstroom in het tweede kwartaal bedroeg € 74 miljoen terwijl sprake was van € 58 miljoen aan nieuw 
vermogen van zowel bestaande alsook nieuwe klanten.

Dienstverlening aan zelfstandig vermogensbeheerders
De dienstverlening aan zelfstandig vermogensbeheerders zal als gevolg van de integratie van Professional Services 
onder aansturing van de directeur van de Nederlandse organisatie worden gebracht.

De dienstverlening aan zelfstandig vermogensbeheerders blijft onderdeel van de strategie voor Binck Nederland en 
België. Per 30 juni 2015 bediende Binck Nederland ruim 100 zelfstandig vermogensbeheerders met een totaal beheerd 
vermogen van € 6,4 miljard. 
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Kerncijfers kwartaalvergelijking 
België
x EUR 1.000 15Q2 15Q1 14Q2  ΔQ1  ΔQ2

Klantgegevens
Aantal rekeningen  63.204  62.468  59.979 1% 5%

Beleggingsrekeningen  63.204  62.468  59.979 1% 5%
Vermogensbeheerrekeningen  -  -  - 
Spaarrekeningen  -  -  - 

Aantal transacties  229.032  288.880  186.139 -21% 23%
Netto-provisiebaten per transactie  € 12,51  € 12,88  € 13,30 -3% -6%
Geadministreerd vermogen  2.555.141  2.578.257  2.217.003 -1% 15%

Beleggingsrekeningen  2.555.141  2.578.257  2.217.003 -1% 15%
Spaarrekeningen  -  -  - 

Beheerd vermogen  -  -  - 

Winst- en verliesrekening
Netto-rentebaten  338  367  461 -8% -27%
Netto-provisiebaten  3.091  4.026  2.591 -23% 19%

Transactie gerelateerde netto-provisiebaten  2.865  3.720  2.475 -23% 16%
Vermogensbeheervergoedingen  -  -  - 
Overige netto-provisiebaten  226  306  116 -26% 95%

Overige baten  1  1  - 0% 100%
Resultaat uit financiële instrumenten  -  -  - 
Bijzondere waardeveranderingen op financiële 
activa  (1)  -  - -100% -100%

Totale inkomsten uit operationele activiteiten  3.429  4.394  3.052 -22% 12%
Personeelskosten  619  674  674 -8% -8%
Afschrijvingen  -  -  5 0% -100%
Overige operationele lasten  951  1.259  1.235 -24% -23%
Totale operationele lasten  1.570  1.933  1.914 -19% -18%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten  1.859  2.461  1.138 -24% 63%
Interne kostenallocatie (1.257)  (1.258)  (981) 0% 28%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten na interne 
kostenallocatie  602  1.203  157 -50% 283%

Voor BinckBank België steeg het resultaat uit bedrijfsactiviteiten in 15Q2 met 63% van € 1,1 miljoen (14Q2) naar  
€ 1,9 miljoen. Ook voor België gold dat de volatiliteit op de beurs in het afgelopen kwartaal resulteerde in hogere 
transactievolumes. Ten opzichte van 14Q2 steeg het aantal transacties dat onze klanten verrichtten in 15Q2 met 23% 
naar 229.032 (14Q2: 186.139). Het hogere transactievolume resulteerde in 16% hogere transactie gerelateerde netto-
provisiebaten van € 2,9 miljoen (14Q2: € 2,5 miljoen). België realiseerde daarnaast ook een daling in de operationele 
lasten van 18% voornamelijk als gevolg van extra lasten in 14Q2 voortvloeiend uit dubbele huisvestingskosten als 
gevolg van de verhuizing en de SNS resolutieheffing. 

Ten opzichte van 15Q1 nam het resultaat uit bedrijfsactiviteiten in 15Q2 met 24% af tot € 1,9 miljoen (15Q1: € 2,5 
miljoen). De transactie gerelateerde netto-provisiebaten namen ten opzichte van 15Q1 met 23% af tot € 2,9 miljoen 
(15Q1: € 3,7 miljoen). Deze daling is in lijn met de 21% daling van de aantallen transacties. De operationele lasten 
daalden ten opzichte van 15Q1 met 19% tot € 1,6 miljoen (15Q1: € 1,9 miljoen), voornamelijk door lagere uitgaven aan 
marketing.
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Kerncijfers kwartaalvergelijking 
Frankrijk
x EUR 1.000 15Q2 15Q1 14Q2  ΔQ1  ΔQ2

Klantgegevens
Aantal rekeningen  61.697  61.271  59.968 1% 3%

Beleggingsrekeningen  51.295  50.829  49.271 1% 4%
Vermogensbeheerrekeningen  -  -  - 
Spaarrekeningen  10.402  10.442  10.697 0% -3%

Aantal transacties  307.119  365.416  292.962 -16% 5%
Netto-provisiebaten per transactie  € 6,23  € 5,98  € 6,19 4% 1%
Geadministreerd vermogen  776.729  777.980  710.341 0% 9%

Beleggingsrekeningen  762.545  764.132  692.829 0% 10%
Spaarrekeningen  14.184  13.848  17.512 2% -19%

Beheerd vermogen  -  -  - 

Winst- en verliesrekening
Netto-rentebaten  749  653  894 15% -16%
Netto-provisiebaten  2.067  2.365  1.941 -13% 6%

Transactie gerelateerde netto-provisiebaten  1.914  2.187  1.814 -12% 6%
Vermogensbeheervergoedingen  -  -  - 
Overige netto-provisiebaten  153  178  127 -14% 20%

Overige baten  6  6  6 0% 0%
Resultaat uit financiële instrumenten  -  -  - 
Bijzondere waardeveranderingen op financiële 
activa  (1 )  7  (10) -114% -90%

Totale inkomsten uit operationele activiteiten  2.821  3.031  2.831 -7% 0%
Personeelskosten  646  648  768 0% -16%
Afschrijvingen  1  1  2 0% -50%
Overige operationele lasten  890  1.018  1.086 -13% -18%
Totale operationele lasten  1.537  1.667  1.856 -8% -17%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten  1.284  1.364  975 -6% 32%
Interne kostenallocatie  (1.352)  (1.358)  (805) 0% 68%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten na interne 
kostenallocatie  (68)  6  170 -1233% -140%

BinckBank Frankrijk realiseerde in 15Q2 een resultaat uit bedrijfsactiviteiten van € 1,3 miljoen. Dit is 32% hoger dan in 
14Q2. In Frankrijk nam het aantal transacties met 5% toe tot 307.119 waarmee € 1,9 miljoen transactie gerelateerde 
netto-provisiebaten werden behaald (14Q2: € 1,8 miljoen). In 15Q2 daalden de operationele lasten ten opzichte van 
14Q2 met 17%. Dit kwam door een daling van zowel de personeelskosten als de overige operationele lasten. 

Ten opzichte van 15Q1 nam het resultaat uit bedrijfsactiviteiten in 15Q2 met 6% af tot € 1,3 miljoen (15Q1: € 1,4 miljoen). 
De daling is voornamelijk toe te schrijven aan de lagere transactie gerelateerde netto-provisiebaten van € 1,9 miljoen 
(15Q1: € 2,2 miljoen), als gevolg van een 16% lager transactievolume. Daarentegen namen de operationele lasten voor 
BinckBank Frankrijk met 8% af tot € 1,5 miljoen (15Q1: € 1,7 miljoen), vooral door lagere marketingactiviteiten. 

In Frankrijk introduceerde BinckBank ProRealTime voor de meest actieve klanten. Dit biedt hoogwaardige technische 
analyse tools en is extern ontwikkeld. Op deze wijze slagen wij erin hoogwaardige handelsfunctionaliteiten aan 
ons platform toe te voegen voor onze klanten. In het vierde kwartaal van 2015 verwacht BinckBank haar Franse 
particuliere klanten te kunnen migreren naar het Europese basisplatform. Hierdoor valt de interne kostenallocatie 
in 2015 hoger uit. Als zij gemigreerd zijn naar het Europese basisplatform dan maken alle Europese Retail klanten 
van hetzelfde platform gebruik, wat betekent dat alle productontwikkelingen direct ten goede komen aan al onze 
particuliere klanten in de vier Europese landen waar wij actief zijn.
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Kerncijfers kwartaalvergelijking 
Italië
x EUR 1.000 15Q2 15Q1 14Q2  ΔQ1  ΔQ2

Klantgegevens
Aantal rekeningen  4.789  4.558  3.600 5% 33%

Beleggingsrekeningen  4.789  4.558  3.600 5% 33%
Vermogensbeheerrekeningen  -  -  - 
Spaarrekeningen  -  -  - 

Aantal transacties  124.292  126.125  89.671 -1% 39%
Netto-provisiebaten per transactie  € 4,21  € 4,19  € 3,18 0% 32%
Geadministreerd vermogen  531.631  524.684  370.519 1% 43%

Beleggingsrekeningen  531.631  524.684  370.519 1% 43%
Spaarrekeningen  -  -  - 

Beheerd vermogen  -  -  - 

Winst- en verliesrekening
Netto-rentebaten  291  235  109 24% 167%
Netto-provisiebaten  463  370  165 25% 181%

Transactie gerelateerde netto-provisiebaten  523  529  285 -1% 84%
Vermogensbeheervergoedingen  -  -  - 
Overige netto-provisiebaten  (60)  (159)  (120) -62% -50%

Overige baten  -  -  - 
Resultaat uit financiële instrumenten  -  -  - 
Bijzondere waardeveranderingen op financiële 
activa  -  3  1 -100% -100%

Totale inkomsten uit operationele activiteiten  754  608  275 24% 174%
Personeelskosten  337  338  321 0% 5%
Afschrijvingen  20  19  20 5% 0%
Overige operationele lasten  432  757  621 -43% -30%
Totale operationele lasten  789  1.114  962 -29% -18%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten  (35)  (506)  (687) -93% -95%
Interne kostenallocatie  (850) (850) (746) 0% 14%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten na interne 
kostenallocatie  (885)  (1.356) (1.433) -35% -38%

BinckBank Italië behaalde een resultaat uit bedrijfsactiviteiten van € 35 duizend negatief en ontwikkelt zich daarmee 
richting breakeven. De stijging van het resultaat uit bedrijfsactiviteiten is het gevolg van de continue groei van 
het aantal klanten met beleggingsrekeningen en daarmee gerelateerde groei in aantallen transacties. De stijging 
van 39% van het aantal transacties in 15Q2 ten opzichte van 14Q2 resulteerde in een 181% stijging in de netto-
provisiebaten tot € 463 duizend (14Q2: € 165 duizend). 

Ten opzichte van 15Q1 verbeterde het resultaat uit bedrijfsactiviteiten in 15Q2 met 93% tot € 35 duizend negatief 
(15Q1: € 506 duizend negatief). De stijging in het resultaat uit bedrijfsactiviteiten komt voornamelijk uit de hogere 
netto-provisiebaten. De overige provisiebaten kwamen de afgelopen periode negatief uit. Dit wordt veroorzaakt 
doordat BinckBank in Italië voor een gedeelte van haar klanten het jaarlijkse zegelrecht op de lopende rekening 
betaalt ,“Imposta annua di bollo su conto corrente”, als onderdeel van de commerciële propositie. BinckBank Italië 
wist de operationele lasten met 29% te laten dalen tot € 789 duizend (15Q1: € 1.114 duizend), voornamelijk door minder 
marketingactiviteiten in het tweede kwartaal. De verwachting is dat de marketingkosten in de tweede helft van het 
jaar weer zullen toenemen als gevolg van de introductie van de nieuwe mobiele app na de zomerperiode.
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Eigen vermogen, aanwezig Tier 1 vermogen en kapitaalratio
Eind juni 2015 beschikt BinckBank over een solide vermogens- en liquiditeitspositie. Het totaal eigen vermogen 
van BinckBank eind juni 2015 bedroeg € 433 miljoen en daalde ten opzichte van 15Q1 hoofdzakelijk als gevolg 
van de uitkering van het slotdividend over 2014 (€ 21,8 miljoen). Ten opzichte van jaareinde 2014 steeg het totaal 
aanwezig vermogen met 6% naar € 239,9 miljoen. In het eerste halfjaar van 2015 is de kapitaalratio nagenoeg 
onveranderd uitgekomen op 37,0% (15Q1: 37,2%; 14Q4: 37,1%).

De onderstaande tabel geeft de berekening van het eigen vermogen, aanwezige Tier 1 vermogen en kapitaalratio 
op basis van de CRR, met volledige toepassing van prudentiële aanpassingen.

Berekening eigen vermogen en aanwezige Tier 1 vermogen 
x EUR 1.000 15Q2 15Q1 14Q4

Gestort en geplaatst kapitaal  7.100  7.100  7.100 
Agioreserve  361.379  361.379  361.379 
Ingekochte eigen aandelen  (4.981) (5.570)  (5.570) 
Reserve reële waarde  1.473  4.123  3.777 
Ingehouden winsten  68.149  83.339  73.341 
Minderheidsbelangen  74  131  220 
Totaal eigen vermogen  433.194  450.502  440.247 

Af: goodwill  (144.882)  (144.882)  (144.882) 
Bij: Uitgestelde belastingverplichtingen geassocieerd  
met goodwill  26.840  25.935  25.029 

Af: overige immateriële vaste activa (56.901) (62.642)  (68.353) 
Af: reële waarde aanpassing  (1.326) (1.244)  (1.389) 
Af: minderheidsbelangen (74)  (131)  (220) 
Af: dividendreservering, conform normaal dividendbeleid  (14.958)  (30.226)  (22.010) 
Af: onverdeelde resultaten gecorrigeerd voor het normale 
dividendbeleid  (1.996)  (4.259)  (2.524) 

Totaal aanwezig vermogen - Tier 1 (A)  239.897  233.053  225.898 

Risico gewogen activa - Pilaar I (B)  647.689  626.745  609.103 

Kapitaalratio (=A/B) 37,0% 37,2% 37,1%

Verslag van het bestuur
Financiële positie en risicobeheer 
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Risico’s en onzekerheden
Ten opzichte van de stand per 31 december 2014 zijn de Risicogewogen activa onder Pilaar I gestegen van € 609,1 
miljoen naar € 647,7 miljoen. Dit is een gevolg van de toename van de Risicogewogen activa voor kredietrisico ś 
onder Pilaar I, voornamelijk veroorzaakt door een toename van de korte termijn exposures op kredietinstellingen. 

BinckBank heeft eind juni 2015 de toereikendheid van haar kapitaal- en liquiditeitspositie herbeoordeeld met 
als conclusie dat het totaal aanwezig vermogen en de aanwezige liquiditeiten toereikend zijn om de risico’s in 
de bedrijfsvoering af te dekken. Voor een uitgebreide uiteenzetting over risicobeheer en kapitaalmanagement 
verwijzen wij naar het BinckBank jaarverslag 2014 dat op 12 maart 2015 is gepubliceerd.

Leverage ratio
x EUR 1.000 15Q2 15Q1 14Q4

Aanwezig Tier 1 vermogen (A)  239.897  233.053  225.898 

Risicomaatstaf
Ongewogen activa (balanstotaal)  3.931.893  4.007.645  3.311.664 
Prudentiële aanpassingen  151.587  129.429  78.421 
Risicomaatstaf (B)  4.083.480  4.137.074  3.390.085 

Leverage ratio (=A/B) 5,9% 5,6% 6,7%

De verordening kapitaalvereisten (Capital Requirement Regulation - CRR) introduceerde een niet-risicogebaseerde 
leverage ratio die gemonitord wordt tot 2017, en verder verfijnd en gekalibreerd zal worden voordat het een 
bindende maatregel wordt met ingang van 2018. Publicatie van de leverage ratio is verplicht vanaf 2015.

De Gedelegeerde Verordening (Commission Delegated Regulation - CDR) wijzigde de leverage ratio definitie om 
de vergelijkbaarheid van de leverage ratio onthullingen te verbeteren. Volgens de CDR, wordt de leverage ratio 
berekend als aan het einde van de verslagperiode in plaats van als een rekenkundig gemiddelde van maandelijkse 
leverage ratio’s over een kwartaal zoals bepaald in de CRR. Bovendien introduceert de CDR wijzigingen in de 
berekening van de blootstelling met betrekking tot de effectenfinancieringstransacties, derivaten en niet uit de 
balans blijkende posten.

Berekend op de CDR grondslagen naar de stand ultimo halfjaar verslechterde de CRR leverage ratio van 6,7% 
(14Q4) naar 5,9% op 30 juni 2015. De daling van de leverage ratio werd met name veroorzaakt door de aanzienlijke 
stijging van de toevertrouwde middelen van klanten in het eerste halfjaar van 2015.
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Verslag van het bestuur
Verklaring ingevolge artikel 5:25d Wet op financieel toezicht ‘Wft’ 
Hierbij verklaart het bestuur dat, voor zover hen bekend:
1) het halfjaarverslag 2015, welke is opgenomen op pagina 2 tot en met 17 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 2015, welke is opgenomen op pagina 18 tot en met 31 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, 27 juli 2015

Vincent Germyns (bestuursvoorzitter)
Evert-Jan Kooistra (bestuurslid en CFRO)
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Verslag van het bestuur
Vooruitzichten 2015 
Bestuur
De raad van commissarissen heeft in het bestuur de functie van Chief Operations Officer (COO) gecreëerd. 
Deze functie zal naar verwachting eind derde kwartaal/begin vierde kwartaal van 2015 worden vervuld. Vanaf dat 
moment zal de heer Leo Deuzeman terugtreden als gedelegeerd commissaris.

Claims Alex Vermogensbeheer
BinckBank heeft in het eerste halfjaar van 2015 wederom nieuwe claims ontvangen van klanten die stellen verlies 
te hebben geleden op hun beleggingen via het product Alex Vermogensbeheer. Als gevolg hiervan is de dreiging 
van juridische procedures van klanten van Alex Vermogensbeheer nog steeds reëel. Momenteel lopen er 86 
claims met een totaalbedrag van € 2,1 miljoen. 

Rechtszaak TOM
De rechtbank Den Haag heeft op 22 juli 2015 uitspraak gedaan in de zaak die Euronext N.V. en Euronext 
Amsterdam N.V. hebben aangespannen tegen TOM Holding N.V, TOM Broker B.V., TOM B.V. en BinckBank N.V. 
De rechtbank heeft een aantal vorderingen van Euronext toegewezen. BinckBank dient een aantal gedragingen 
te staken, te weten: een inbreuk op databankrechten van Euronext met betrekking tot optieseries, misleidende 
uitingen over Smart Execution en het gebruik van bepaalde ticker-symbolen en data van Euronext. BinckBank 
dient tot slot een door de rechtbank vastgestelde tekst op een aantal van haar websites te plaatsen. BinckBank 
is voorts veroordeeld tot vergoeding van door Euronext geleden schade te bepalen in een schadestaatprocedure. 
BinckBank heeft de afgelopen periode reeds een aantal aanpassingen doorgevoerd waardoor een deel van de 
bevelen van de rechtbank al zijn uitgevoerd. BinckBank zal resterende aanpassingen die voortvloeien uit de 
bevelen van de rechtbank binnen de gestelde termijn uitvoeren. BinckBank onderzoekt de wenselijkheid van 
hoger beroep.

Stijgende kosten van het bankwezen en bankentoezicht
In de toekomst zal BinckBank worden geconfronteerd met stijgende kosten van het bankwezen en banken 
toezicht. Hierbij valt te denken aan de toegenomen kosten van het doorlopend toezicht door De Nederlandsche 
Bank (DNB) en de kosten van het toezicht door de Europese Centrale Bank (ECB). Verder verwachten wij in het 
tweede halfjaar van 2015 dat de bijdrage aan de ex-ante financiering van het depositogarantiestelsel (DGS) 
van start zal gaan. De definitieve hoogte van de bijdrage moet nog aan de banken worden gecommuniceerd. 
Voortvloeiend uit het nieuwe Europese resolutieregime is het Nationaal Resolutiefonds opgericht dat zal worden 
gefinancierd door bijdragen vanuit de banken. De hoogte van deze bijdrage per instelling zal in het vierde 
kwartaal van 2015 door DNB worden vastgesteld. Ter uitvoering van het Nationaal Resolutiefonds is bij DNB 
de Nationaal Resolutieautoriteit ingericht waarvoor de banken een jaarlijkse bijdrage zullen betalen. In totaal 
verwachten wij dat de kosten van BinckBank op jaarbasis kunnen oplopen tot € 3 miljoen.

Financiële toekomstverwachting 2015
Ons resultaat is sterk afhankelijk van de activiteit van onze 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.



Financieel 
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x EUR 1.000 30 juni 2015 31 december 2014

Activa
Kasmiddelen  460.835  72.427 
Bankiers  220.204  156.013 
Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden  13.273  8.209 
Financiële activa aangemerkt als tegen reële waarde via de winst- en 
verliesrekening  21.750  15.942 

Financiële activa beschikbaar voor verkoop  1.325.505  1.389.146 
Financiële activa aangehouden tot einde looptijd  788.437  545.108 
Leningen en vorderingen  522.475  498.908 
Geassocieerde deelnemingen en joint ventures  1.093  1.293 
Immateriële activa  202.094  213.558 
Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen  36.553  38.374 
Vennootschapsbelasting  9.476  7.011 
Overige activa  25.690  100.598 
Overlopende activa  40.457  46.970 
Derivatenposities voor rekening en risico van cliënten  264.051  218.107 
Totaal activa  3.931.893  3.311.664 

Passiva
Bankiers  24.169  25.587 
Financiële passiva aangehouden voor handelsdoeleinden  12.362  8.290 
Financiële passiva aangemerkt als tegen reële waarde via de winst- 
en verliesrekening  81  139 

Toevertrouwde middelen  3.090.700  2.545.420 
Voorzieningen  6.449  7.885 
Belastingen  40  71 
Uitgestelde belastingverplichtingen  25.845  24.404 
Overige passiva  63.103  30.547 
Overlopende passiva  11.899  10.967 
Derivatenposities voor rekening en risico van cliënten  264.051  218.107 
Totaal verplichtingen  3.498.699  2.871.417 

Eigen vermogen toe te rekenen aan:
Aandeelhouders BinckBank N.V.  433.120  440.027 
Aandeelhouders minderheidsbelangen  74  220 
Totaal eigen vermogen  433.194  440.247 
Totaal passiva  3.931.893  3.311.664 

Financieel halfjaarverslag 2015 
I. Verkorte geconsolideerde balans
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x EUR 1.000 15Q2 14Q2 15H1 14H1
Baten

Rentebaten  7.266  8.630  14.609  16.949 
Rentelasten  (837)  (910)  (1.756)  (1.739)

Netto-rentebaten  6.429  7.720  12.853  15.210 
Provisiebaten  37.817  35.831  83.903  78.711 
Provisielasten  (6.119)  (6.081)  (13.766)  (12.887)

Netto-provisiebaten  31.698  29.750  70.137  65.824 
Overige baten  2.591  2.368  5.456  5.227 
Resultaat uit financiële instrumenten  582  -  1.085  - 
Bijzondere waardeveranderingen op financiële activa  86  (12)  63  (1)
Totale inkomsten uit operationele activiteiten  41.386  39.826  89.594  86.260 

Lasten
Personeelskosten  13.289  14.249  27.321  28.389 
Afschrijvingen  6.769  6.919  13.491  13.957 
Overige operationele lasten  12.277  13.775  26.648  30.231 
Totale operationele lasten  32.335  34.943  67.460  72.577 

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten  9.051  4.883  22.134  13.683 

Aandeel in het resultaat van geassocieerde 
deelnemingen en joint ventures  (12)  (1.220)  (199)  (2.298)

Resultaat voor belastingen  9.039  3.663  21.935  11.385 
Belastingen  (2.093)  (1.595)  (5.127)  (4.188)
Netto-resultaat  6.946  2.068  16.808  7.197 

Resultaat toe te schrijven aan:
Aandeelhouders BinckBank N.V.  7.003  2.068  16.954  7.197 
Aandeelhouders minderheidsbelangen  (57)  -  (146)  - 
Netto-resultaat  6.946  2.068  16.808  7.197 
Gewone en verwaterde winst per aandeel (Wpa) in € 0,10 0,03 0,24 0,10

Financieel halfjaarverslag 2015
II. Verkorte geconsolideerde winst-en verliesrekening
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x EUR 1.000 15Q2 14Q2 15H1 14H1
Netto resultaat winst-en verliesrekening  6.946  2.068  16.808  7.197 

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

Reële waardemutatie financiële activa beschikbaar voor 
verkoop  (3.376)  1.216  (2.936)  2.737 

Belasting over resultaten via het vermogen  726  (304)  632 (684) 
Niet-gerealiseerde resultaten, na belasting  (2.650)  912 (2.304)  2.053 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, 
na belasting  4.296  2.980  14.504  9.250 

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

Resultaat toe te schrijven aan:
Aandeelhouders BinckBank N.V.  4.353  2.980  14.650  9.250 
Aandeelhouders minderheidsbelangen  (57)  -  (146)  - 
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, 
na belasting  4.296  2.980  14.504  9.250 

Financieel halfjaarverslag 2015
III.  Verkort geconsolideerd overzicht gerealiseerde en  

niet-gerealiseerde resultaten
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x EUR 1.000 15Q2 14Q2
Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten  670.875  294.001 
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten  (199.700)  (101.124) 
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten  (21.787) (18.251) 
Netto kasstroom  449.388  174.626 

Geldmiddelen en kasequivalenten begin periode  225.117  471.247 
Netto kasstroom  449.388  174.626 
Effect van valutakoersverschillen op gehouden geldmiddelen  3.211  101 
Geldmiddelen en kasequivalenten einde periode  677.716  645.974 

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  460.835  428.052 
Bankiers  220.204  225.423 
Bankiers - niet kasequivalenten  (3.323)  (7.501) 
Totaal kasequivalenten  677.716  645.974

Financieel halfjaarverslag 2015
IV.  Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht
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x EUR 1.000

Geplaatst
aandelen
kapitaal

Agio
reserve

Ingekochte 
eigen

aandelen

Reserve
reële

waarde
Ingehouden 

winsten

Minder-
heids-

belangen

Totaal
eigen 

vermogen

1 januari 2015  7.100  361.379  (5.570)  3.777  73.341  220  440.247 
Netto-resultaat boekjaar - - -  -  16.954  (146)  16.808
Niet gerealiseerde resultaten 
via het vermogen - - -  (2.304)  -  -  (2.304)

Totaalresultaat - - -  (2.304)  16.954  (146)  14.504
Uitkering slotdividend FY14 - - -  -  (21.787)  -  (21.787)
Toegekende rechten
op aandelen - - -  -  230  -  230 

Uitgifte aandelen aan bestuur 
en medewerkers - - 589  -  (589)  -  - 

30 juni 2015  7.100  361.379  (4.981) 1.473 68.149 74  433.194 

1 januari 2014  7.450  373.422  (30.340)  2.124  78.968 7  431.631 
Netto-resultaat boekjaar  -  -  -  -  7.197  -  7.197 
Niet gerealiseerde resultaten 
via het vermogen  -  -  -  2.053  -  -  2.053 

Totaalresultaat  -  -  -  2.053  7.197  -  9.250 
Uitkering slotdividend FY13  -  -  -  -  (18.251)  -  (18.251)
Toegekende rechten
op aandelen  -  -  -  -  301  -  301 

Uitgifte aandelen aan bestuur 
en medewerkers  -  -  545  -  (545)  -  - 

30 juni 2014  7.450  373.422  (29.795)  4.177  67.670  7  422.931 

Financieel halfjaarverslag 2015
V.  Verkort geconsolideerd overzicht van mutaties in het  

eigen vermogen
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1. Algemene informatie

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

De geconsolideerde jaarrekening van BinckBank over het boekjaar 2014 is op aanvraag beschikbaar via de afdeling 
Investor Relations op +31 (0)20 522 0363 / +31 (0)20 522 0372 of via www.binck.com.

De verkorte geconsolideerde cijfers voor de periode eindigend op 30 juni 2015 zijn opgesteld door het bestuur van 
BinckBank en goedgekeurd voor publicatie ingevolge het besluit van het bestuur en de raad van commissarissen 
van 27 juli 2015.

2. Grondslagen voor financiële verslaglegging

Presentatie halfjaarcijfers 2015
BinckBank past de International Financial Reporting Standards toe zoals bekrachtigd door de Europese Unie, 
‘IFRS-EU’. De verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2015 zijn opgesteld in overeenstemming met IAS 34 Interim 
Financial Reporting, zoals aanvaard binnen de EU. In overeenstemming met deze standaard bevatten deze 
halfjaarcijfers niet alle informatie die is vereist voor een volledige jaarrekening en dienen daarom in combinatie 
met de geconsolideerde jaarrekening 2014 te worden gelezen. De verkorte geconsolideerde cijfers luiden in euro’s 
en alle bedragen zijn afgerond naar duizendtallen (€ `000), tenzij anders is vermeld.

De presentatie van de geconsolideerde winst- en verliesrekening en het geconsolideerd overzicht van 
gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten is ten opzichte van het 14Q2 bericht gewijzigd, omdat 
door de beëindiging van het verkoopproces van de BPO- (Business Process Outsourcing) en software- en 
licentieactiviteiten handelend onder de naam “Able”, de activa en passiva hiervan niet meer voldoen aan de IFRS 
5 vereisten als beschikbaar voor verkoop. Hierdoor zijn de posten die in het 14Q2 bericht waren gepresenteerd 
als aangehouden voor verkoop teruggeplaatst in de oorspronkelijke categorie op de balans en winst- en 
verliesrekening. Deze reclassificatie heeft geen impact op het resultaat gehad. 

Grondslagen voor waardering
De verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers voor de periode eindigend op 30 juni 2015 zijn opgesteld in 
overeenstemming met de grondslagen toegepast in de geconsolideerde jaarrekening op 31 december 2014, 
met uitzondering van nieuwe activiteiten en de toepassing van nieuwe standaarden en interpretaties zoals 
onderstaand weergegeven. 

Financieel halfjaarverslag 2015
VI.  Geselecteerde toelichtingen



25
 H

alfjaarverslag 2015 BinckBank N
.V. 

Effect van nieuwe, gewijzigde en verbeterde standaarden

Nieuwe en gewijzigde IFRS-EU standaarden en IFRIC-interpretaties effectief voor boekjaar 2015
Nieuwe of gewijzigde standaarden worden effectief op de datum zoals vermeld in de door de EU bekrachtigde 
standaarden, waarbij eerdere toepassing soms wordt toegestaan.

Nieuwe of gewijzigde 
standaard van kracht vanaf 
het huidige boekjaar 

Significante aanpassingen

IAS 19 Voorzieningen voor 
werknemers 

De herziening is gericht op een toegezegd pensioenregeling. Aangezien BinckBank geen toegezegd pensioenre-
geling heeft zal deze herziening geen invloed hebben op BinckBank.

Jaarlijkse verbeteringen 
cyclus 2010-2012 

Verzameling kleinere wijzigingen op een aantal IFRS standaarden die betrekking hebben op de jaarlijkse verbete-
ringen cyclus 2010-2012. BinckBank heeft de wijzigingen beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat zij geen 
effect hebben op de financiële positie en resultaten.

Jaarlijkse verbeteringen 
cyclus 2011-2013

Verzameling kleinere wijzigingen op een aantal IFRS standaarden die betrekking hebben op de jaarlijkse verbete-
ringen cyclus 2011-2013. BinckBank heeft de wijzigingen beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat zij geen 
effect hebben op de financiële positie en resultaten.

De volgende standaarden, aanpassingen van standaarden en interpretaties, die nog niet van kracht zijn, of nog 
niet door de Europese Unie zijn bekrachtigd, worden door BinckBank niet vervroegd toegepast: 

Nieuwe of gewijzigde 
standaard van kracht vanaf 
boekjaren beginnende op 
of na 1 januari 2016

Significante aanpassingen

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.

IFRS 11 – Verslaggeving van 
een aandeel in gezamenlijke 
activiteiten (aanpas sing) 

Deze herziening beschrijft hoe gezamenlijke activiteiten moeten worden verantwoord bij aanschaf van een 
aandeel in de operatie, in geval de operatie een business betreft. Op basis van de huidige situatie bij BinckBank 
heeft deze aanpassing geen invloed op de financiële positie en resultaten.

IAS 16 en IAS 38 – Verdui-
delijking van acceptabele 
methodes van af schrijving en 
amortisatie

Deze herziening geeft aanvullende richtlijnen voor de verwerking van acceptabele afschrijvingsmethodes. 
BinckBank heeft de wijzigingen beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat de gehanteerde methodes van 
afschrijving acceptabel zijn en dat de aanpassing geen effect heeft op de financiële positie en resultaten.

IAS 16 en IAS 41 – Wijziging 
Agricultuur: dragende 
planten

Deze wijziging is gerelateerd aan verwerking van dragende planten in de agricultuur en is daarmee niet van 
toepassing voor BinckBank. 

IAS 27: Geconsolideerde en 
enkelvoudige jaar rekeningen

Door deze wijziging in de standaard IAS 27 wordt toegestaan om de equity methode toe te passen voor de waar-
dering van het aandeel in deelnemingen, joint ventures, en geassocieerde deelnemingen. Deze wijziging heeft 
geen invloed op de financiële positie en resultaten van BinckBank. 

IFRS 10 en IAS 28  – Aanpas-
sing van standaarden om 
conflicterende vereisten weg 
te nemen 

Door de wijziging in IFRS 10 en IAS 28 zijn de conflicterende vereisten met betrekking tot het moment van, en 
het deel van de resultaatrealisatie bij een transactie met een geassocieerde deelneming of joint venture weg-
genomen. Deze wijziging heeft geen invloed op de financiële positie en resultaten van BinckBank.

Jaarlijkse verbeteringen 
cyclus 2012-2014 

Op 26 september 2014 is een verzameling kleinere wijzigingen en aanvullende begeleiding op een aantal IFRS 
standaarden gepubliceerd op basis van de jaarlijkse verbeteringen cyclus 2012-2014. De EU heeft de herzieningen 
nog niet bekrachtigd en verwacht de aanpassingen in Q4 2015 te kunnen bekrachtigen. BinckBank heeft de wij-
zigingen beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat deze verbeteringen naar verwachting geen effect zullen 
hebben op de financiële positie en resultaten.

IFRS 10, IFRS 12 en IAS 28 
– Beleggingsentiteiten: 
toepassing van consolidatie-
vrijstelling

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.

IAS 1 – Herziening op basis 
van het ‘disclosure’ initiatief

Op basis van het ‘disclosure initiatief’ is besloten om IAS 1 te herzien om waargenomen belemmeringen bij 
de oordeelsvorming door opstellers van de financiële rapportages weg te nemen. Belangrijkste aanpassingen 
betreffen verduidelijking van het hanteren van materialiteitsbegrip, aggregeren van informatie en voorbeelden 
voor indeling van de toelichtingen. BinckBank zal deze aanpassing, na bekrachtiging door de EU, vanaf 1 januari 
2016 gaan toepassen bij het opstellen van de toelichtingen. De aanpassing zal naar verwachting invloed hebben 
op de hoeveelheid en inhoud van de toelichtingen die worden gepresenteerd.
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Nieuwe of gewijzigde 
standaard van kracht vanaf 
boekjaren beginnende op of 
na 1 januari 2018

Significante aanpassingen

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 IASB heeft in juli 2015 besloten om de datum waarop IFRS 15 effectief moet worden met een jaar 
uit te stellen tot 1 januari 2018. Het onderzoek naar de impact van deze nieuwe standaard dient nog afgerond te 
worden.

IFRS 9 Financiële instrumen-
ten, classificatie en waarde-
ring (en gerelateerde secties 
in IFRS 7)

Deze regelgeving is een herziening van IAS 39 Financiële instrumenten. BinckBank verwacht dat deze standaard 
gevolgen zal hebben voor de classificatie en waardering van de financiële activa en passiva. Het onderzoek naar 
de impact van deze nieuwe standaard dient nog afgerond te worden.

3.  Toelichtingen op de verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2015

Financiële activa beschikbaar voor verkoop en financiële activa aangehouden tot einde looptijd
In het halfjaar eindigend op 30 juni 2015 is een bedrag van € 140,6 miljoen nominale waarde afgelost op de 
beleggingsportefeuille, bestaande uit de financiële activa beschikbaar voor verkoop en financiële activa 
aangehouden tot einde looptijd, en € 388,1 miljoen nominale waarde herbelegd. 

BinckBank heeft de beleggingsportefeuille per rapportagedatum beoordeeld en concludeert dat er geen 
objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen. De marktwaarde per 30 juni 2015 van de 
portefeuille beleggingen aangehouden tot einde looptijd is € 791,8 miljoen, wat in lijn met de geamortiseerde 
kostprijs van € 788,4 miljoen ligt. Alle beleggingen in de beleggingsportefeuilles worden, net als de voorgaande 
perioden, in de reële waarde hiërarchie geclassificeerd als niveau 2 waarderingen. 

Immateriële activa
De immateriële activa (inclusief goodwill) worden jaarlijks getoetst op bijzondere waardevermindering, 
of vaker indien gebeurtenissen of veranderingen in de omstandigheden erop wijzen dat de boekwaarde, 
met inachtneming van de jaarlijkse daarop van toepassing zijnde afschrijving, mogelijk een bijzondere 
waardevermindering hebben ondergaan. 

Gedurende het halfjaar eindigend op 30 juni 2015 zijn de immateriële activa inclusief goodwill beoordeeld op 
bijzondere waardeverminderingen aan de hand van de geïdentificeerde indicatoren. Hierbij zijn geen bijzondere 
gebeurtenissen en omstandigheden geïdentificeerd en is geen indicatie gebleken van enige bijzondere 
waardevermindering van de immateriële activa. 

Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen
In het halfjaar eindigend op 30 juni 2015 heeft BinckBank onroerende zaken en bedrijfsmiddelen aangeschaft 
met een waarde van € 337.000 (14H1: € 2.866.000). 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 2015 is een bedrag van € 128.000 betreffende amortisatie van de erfpacht in de 
afschrijvingen opgenomen (14H1: € 128.000).

Overige activa en overige passiva
De overige activa en overige passiva bevatten vooral significante posten die gerelateerd zijn aan de af te wikkelen 
transacties van klanten. Deze post is daarmee afhankelijk van de klanttransactievolumes rond het einde van de 
periode en kan daarom fluctueren. 
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Toevertrouwde middelen
In het halfjaar eindigend op 30 juni 2015 zijn de toevertrouwde middelen ten opzichte van het einde van 2014 
gestegen tot € 3,1 miljard. Omdat de toename van het saldo van de toevertrouwde middelen afhankelijk is van 
klantactiviteiten en naar verwachting deels een kortlopend karakter zal hebben, houdt BinckBank een deel van 
deze middelen aan in liquide activa zoals kasmiddelen en kortlopende leningen.

Belastingen
Belastingen worden berekend op basis van de inschatting van het gemiddelde belastingtarief voor het gehele 
jaar 2015. Het gemiddelde belastingtarief, rekening houdend met deelnemingsvrijstellingen en overige fiscale 
faciliteiten, is 23,5 % (14H1: 36,6%). 

x EUR 1.000 15H1 14H1
Acute belastingen  4.759  4.072 
Uitgestelde belastingen  368  116 
Belasting volgens de winst- en verliesrekening  5.127  4.188 
Belasting over resultaten via het vermogen  (632)  684 
Totaal belastingen  4.495  4.872 
 
Reële waarde van financiële instrumenten
Voor de bepaling van de reële waarde van de financiële instrumenten wordt verwezen naar de jaarrekening 2014. 
In het eerste halfjaar van 2015 hebben zich geen wijzigingen in de toepassing voor 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:

x EUR 1.000 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Totaal
30 juni 2015
Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden  12.315  958  -  13.273 
Financiële activa aangemerkt als tegen reële waarde via de 
winst- en verliesrekening  21.750  -  -  21.750 

Financiële activa beschikbaar voor verkoop  -  1.325.505  -  1.325.505 
Totale activa  34.065  1.326.463  -  1.360.528 

Financiële passiva aangehouden voor handelsdoeleinden  12.318  44  -  12.362 
Financiële passiva aangemerkt als tegen reële waarde via de 
winst- en verliesrekening  81  -  -  81

Totale passiva  12.399 44  -  12.443 

31 december 2014
Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden  8.110  99  -  8.209 
Financiële activa aangemerkt als tegen reële waarde via de 
winst- en verliesrekening  15.942  -  -  15.942 

Financiële activa beschikbaar voor verkoop  -  1.389.146  -  1.389.146 
Totale activa  24.052  1.389.245  -  1.413.297 

Financiële passiva aangehouden voor handelsdoeleinden  8.113  177  -  8.290 
Financiële passiva aangemerkt als tegen reële waarde via de 
winst- en verliesrekening  139  -  -  139 

Totale passiva  8.252  177  -  8.429 
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De onderstaande niet uit de balans blijkende verplichtingen zijn lopende zaken die na het verloop van tijd kunnen 
afwijken van de situatie zoals beschreven in de jaarrekening over het boekjaar 2014 en daardoor verder toegelicht 
zijn. Voor de overige in de jaarrekening 2014 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.

Claims Alex Vermogensbeheer
BinckBank heeft in het eerste halfjaar van 2015 wederom nieuwe claims ontvangen van klanten die stellen 
verlies te hebben geleden op hun beleggingen via het product Alex Vermogensbeheer. De vermogensmonitor, 
welke aangekondigd heeft bereid te zijn namens klanten procedures tegen BinckBank te voeren over Alex 
Vermogensbeheer, heeft een samenwerking aangekondigd met de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) 
om gezamenlijk op te treden tegen Alex Vermogensbeheer. Als gevolg hiervan is de dreiging van juridische 
procedures van klanten van Alex Vermogensbeheer nog steeds reëel. Momenteel lopen er 86 claims met een 
totaalbedrag van € 2,1 miljoen. Het bestuur verwacht vooralsnog dat deze dreiging geen significante negatieve 
financiële gevolgen voor BinckBank zal hebben, BinckBank heeft derhalve geen voorziening getroffen.

Rechtszaak TOM
De rechtbank Den Haag heeft op 22 juli 2015 uitspraak gedaan in de zaak die Euronext N.V. en Euronext 
Amsterdam N.V. hebben aangespannen tegen TOM Holding N.V, TOM Broker B.V., TOM B.V. en BinckBank N.V. 
De rechtbank heeft een aantal vorderingen van Euronext toegewezen. BinckBank dient een aantal gedragingen 
te staken, te weten: een inbreuk op databankrechten van Euronext met betrekking tot optieseries, misleidende 
uitingen over Smart Execution en het gebruik van bepaalde ticker-symbolen en data van Euronext. BinckBank 
dient tot slot een door de rechtbank vastgestelde tekst op een aantal van haar websites te plaatsen. BinckBank 
is voorts veroordeeld tot vergoeding van door Euronext geleden schade te bepalen in een schadestaatprocedure. 
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.

Kapitaalstortingen
In het halfjaar eindigend op 30 juni 2015 zijn geen kapitaalstortingen verricht bij verbonden partijen.

Transacties met verbonden partijen
In het eerste halfjaar van 2015 heeft BinckBank uit hoofde van ICT, huisvesting en administratieve diensten een 
bedrag van € 120.000 (14H1: € 103.000) in rekening gebracht bij verbonden partijen en is de vordering € 3.000 op 
deze verbonden partijen (14H1: € 82.000).
In het halfjaar eindigend op 30 juni 2015 is daarnaast uit hoofde van verleende diensten € 2.212.000 (14H1: 
€ 2.137.000) door verbonden partijen aan BinckBank in rekening gebracht en is de schuld aan de verbonden 
partijen € 431.000 (14H1: € 315.000). 

Bestuur en Raad van Commissarissen BinckBank
In het halfjaar eindigend op 30 juni 2015 hebben geen transacties plaatsgevonden met het bestuur en de raad 
van commissarissen anders dan voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomsten respectievelijke de overeenkomsten 
van opdracht.
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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. In het tweede kwartaal van 2015 is de organisatorische en managementstructuur van BinckBank gewijzigd 
als gevolg van de strategische keuzes om de focus op de Retail markt te houden. Het segment dat zich richt 
op de Professionele markt is niet meer als aparte pijler in de managementinformatie opgenomen. Hierdoor 
is binnen de aansturing van de organisatie en daarmee in de gesegmenteerde informatie een verschuiving 
geweest in de hoofdsegmentatie van een bepaalde economische markt (Retail, Professional Services en 
Groepsactiviteiten) naar een geografische segmentering. Organisatorisch gezien worden de activiteiten van 
BinckBank nu primair onderverdeeld in de landen waar BinckBank actief is. Het bestuur bepaalt voor deze 
segmenten de prestatiedoelstellingen en autoriseert en bewaakt de budgetten die zijn voorbereid door deze 
bedrijfsonderdelen. Het management van het bedrijfsonderdeel bepaalt, in overeenstemming met de strategie 
en prestatiedoelstellingen zoals geformuleerd door het bestuur, het beleid van deze bedrijfsonderdelen. De 
bedrijfssegmenten per eind van het tweede kwartaal zijn: 

• Nederland
• België
• Frankrijk
• Italië
• Groepsactiviteiten

De vergelijkende cijfers over het vorig jaar zijn aangepast naar de nieuwe vorm van de segmentatie. 

Alle baten en lasten worden aan de geografische gebieden toegerekend op basis van de door de branches 
ontplooide activiteiten. In alle landen betreft dit de activiteiten als online broker in financiële instrumenten voor 
particulieren inclusief daaraan gerelateerde spaarproducten. In Nederland en België is ook de dienstverlening 
aan professionele partijen opgenomen. Daarnaast bevat Nederland vermogensbeheerdiensten, uitgifte van 
financiële instrumenten en de resultaten van de BPO activiteiten. Binnen de genoemde geografische segmenten 
worden alle direct toe te rekenen baten en lasten verantwoord samen met de toegerekende kosten van de 
Groepsactiviteiten. 

Onder Groepsactiviteiten zijn de bedrijfsonderdelen opgenomen die direct door het bestuur worden aangestuurd 
en waarvan de baten en lasten niet direct in één van de andere segmenten worden opgenomen. Hierin zijn 
onder meer opgenomen de lasten van centrale ICT, operationele en stafafdelingen. Daarnaast worden alle 
resultaten van de deelnemingen ThinkCapital en Able onder Groepsactiviteiten verantwoord. De allocatie 
van Groepsactiviteiten naar de geografische segmenten gebeurt op basis van vooraf overeengekomen 
verdeelsleutels.

Voor een geografisch segment worden dezelfde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gehanteerd 
als beschreven in de waarderingsgrondslagen voor de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening van 
BinckBank. De in rekening gebrachte bedragen tussen de verschillende bedrijfssegmenten worden geëlimineerd 
en vervangen door een toerekening van de kosten.

Investeringen in immateriële activa en materiële vaste activa worden aan de segmenten toegerekend voor zover 
de investeringen rechtstreeks door de segmenten aangeschaft worden. Alle overige investeringen worden in 
Groepsactiviteiten verantwoord.

Belastingen worden beheerd op groepsniveau en ten behoeve van het segmentoverzicht niet toegerekend aan de 
segmenten.

Zowel in de periode eindigend op 30 juni 2015 als de periode eindigend op 30 juni 2014 is er geen klant of groep 
van verbonden klanten die verantwoordelijk is voor meer dan 10% van de totale inkomsten van de bank.
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Segmentatie overzicht
Geconsolideerd
x EUR 1.000 1-1-2015 t/m 30-6-2015

Winst en verliesrekening Nederland België Frankrijk Italië
Groeps-

activiteiten Totaal
Rentebaten  10.822  731  1.427  584  1.045  14.609 
Rentelasten  (604)  (26) (25)  (58)  (1.043)  (1.756) 

Netto-rentebaten  10.218  705  1.402  526  2  12.853 
Provisiebaten  66.262  8.876  5.671  2.000  1.094  83.903 
Provisielasten  (9.529)  (1.759)  (1.239)  (1.167) (72)  (13.766) 

Netto-provisiebaten  56.733  7.117  4.432  833  1.022  70.137 
Overige baten  1.111  2  12  -  4.331  5.456 
Resultaat uit financiële instrumenten  1.085  -  -  -  -  1.085 
Bijzondere waardeveranderingen op 
financiële activa  55  (1)  6  3  -  63 

Totale inkomsten uit operationele 
activiteiten  69.202  7.823  5.852  1.362  5.355  89.594 

Personeelskosten  4.944  1.293  1.294  675  19.115  27.321 
Afschrijvingen & amortisatie  10.918 -  2  39  2.532  13.491 
Overige operationele lasten  7.388  2.210  1.908  1.189  13.953  26.648 
Totale operationele lasten  23.250  3.503  3.204  1.903  35.600  67.460 
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten  45.952  4.320  2.648  (541)  (30.245)  22.134 
Interne kostenallocatie  (22.890) (2.515) (2.710)  (1.700)  29.815  - 
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten na 
interne kostenallocatie  23.062  1.805  (62) (2.241)  (430)  22.134 

Aandeel in het resultaat van geassocieerde 
deelnemingen en joint ventures (199) 

Resultaat voor belastingen  21.935 
Belastingen (5.127) 
Netto-resultaat  16.808 

x EUR 1.000 1-1-2014 t/m 30-6-2014

Winst en verliesrekening Nederland België Frankrijk Italië
Groeps-

activiteiten Totaal
Rentebaten  13.593  952  1.842  333  229  16.949 
Rentelasten  (1.237)  (52)  (51)  (172)  (227)  (1.739) 

Netto-rentebaten  12.356  900  1.791  161  2  15.210 
Provisiebaten  62.937  7.638  5.853  1.495  788  78.711 
Provisielasten  (9.191)  (1.436) (1.213)  (961) (86) (12.887)

Netto-provisiebaten  53.746  6.202  4.640  534  702  65.824 
Overige baten  1.202  -  12  -  4.013  5.227 
Resultaat uit financiële instrumenten  -  -  -  -  -  - 
Bijzondere waardeveranderingen op 
financiële activa  (38) (1)  39 (1)  - (1)

Totale inkomsten uit operationele 
activiteiten  67.266  7.101  6.482  694  4.717  86.260 

Personeelskosten  5.700  1.455  1.473  644  19.117  28.389 
Afschrijvingen & amortisatie  10.823  7  4  42  3.081  13.957 
Overige operationele lasten  12.981  2.329  2.313  1.540  11.068  30.231 
Totale operationele lasten  29.504  3.791  3.790  2.226  33.266  72.577 
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten  37.762  3.310  2.692  (1.532)  (28.549)  13.683 
Interne kostenallocatie  (21.366)  (1.970)  (1.619)  (1.493)  26.448  - 
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten na 
interne kostenallocatie  16.396  1.340  1.073  (3.025)  (2.101)  13.683 

Aandeel in het resultaat van geassocieerde 
deelnemingen en joint ventures  (2.298) 

Resultaat voor belastingen  11.385 
Belastingen (4.188) 
Netto-resultaat  7.197 
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Betaalbaar en voorgestelde dividenden
x EUR 1.000 15H1 14H1
Vastgesteld en uitgekeerd gedurende het jaar
Dividend op gewone aandelen:   
Slotdividend voor 2014: € 0,31 (2013: € 0,26) 21.787 18.251

Interim dividend 2015 goedgekeurd door de Stichting Prioriteit op 23 juli 2015   

Dividend op gewone aandelen

Interim dividend voor 2015: € 0,14 (2014: € 0,10)  9.940  7.020 

Gebeurtenissen na balansdatum
Rechtszaak TOM
De rechtbank Den Haag heeft op 22 juli 2015 uitspraak gedaan in de zaak die Euronext N.V. en Euronext 
Amsterdam N.V. hebben aangespannen tegen TOM Holding N.V, TOM Broker B.V., TOM B.V. en BinckBank N.V. 
De rechtbank heeft een aantal vorderingen van Euronext toegewezen. BinckBank dient een aantal gedragingen 
te staken, te weten: een inbreuk op databankrechten van Euronext met betrekking tot optieseries, misleidende 
uitingen over Smart Execution en het gebruik van bepaalde ticker-symbolen en data van Euronext. BinckBank 
dient tot slot een door de rechtbank vastgestelde tekst op een aantal van haar websites te plaatsen. BinckBank 
is voorts veroordeeld tot vergoeding van door Euronext geleden schade te bepalen in een schadestaatprocedure. 
BinckBank heeft de afgelopen periode reeds een aantal aanpassingen doorgevoerd waardoor een deel van de 
bevelen van de rechtbank al zijn uitgevoerd. BinckBank zal resterende aanpassingen die voortvloeien uit de 
bevelen van de rechtbank binnen de gestelde termijn uitvoeren. BinckBank onderzoekt de wenselijkheid van 
hoger beroep.
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Overige informatie
Beoordelingsverklaring
Aan: de aandeelhouders, het bestuur en de raad van commissarissen van BinckBank N.V.

Opdracht
Wij hebben de in dit “Halfjaarverslag 2015” van BinckBank N.V. te Amsterdam, opgenomen verkorte 
geconsolideerde tussentijdse financiële informatie zoals verantwoord in sectie “Financieel halfjaarverslag 
2015”, beoordeeld. De verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie bestaat uit de verkorte 
geconsolideerde balans per 30 juni 2015, 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 2015 tot en met 30 juni 2015 en de geselecteerde toelichtingen. Het bestuur van BinckBank 
N.V. is verantwoordelijk voor het opstellen en het weergeven van de verkorte geconsolideerde tussentijdse 
financiële informatie, zoals verantwoord in sectie “Financieel halfjaarverslag 2015”, 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 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 
tussentijdse financiële informatie over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 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, 27 juli 2015

Deloitte Accountants B.V. 

Was getekend: drs. R. Koppen RA
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Overige informatie
Belangrijke data BinckBank N.V.
Webcast
Vandaag, 27 juli 2015, zal er 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 vanaf 29 
juli 2015 beschikbaar zijn op www.binck.com onder Investor Relations/ Financiële resultaten.

Belangrijke data 2015*
• Ex-interim dividend 29 juli 2015
• Record-date interim dividend 30 juli 2015
• Betaling interim dividend 3 augustus 2015
• Publicatie derde kwartaalresultaten 2015 26 oktober 2015
•  Publicatie jaarresultaten 2015  8 februari 2016
•  Publicatie jaarverslag 2015 14 maart 2016 

* Data onder voorbehoud

Over BinckBank N.V.:
BinckBank N.V. (BinckBank) is een online bank voor beleggers met een marktleiderschap in Nederland en België en 
een derde positie in Frankrijk. Als online broker biedt BinckBank haar klanten snelle en goedkope toegang tot alle 
belangrijke financiële markten ter wereld. Bovendien biedt zij als vermogensbank ondersteuning aan haar klanten 
bij het beheer van hun vermogen door middel van online vermogensbeheerdiensten en online sparen. Naast 
particuliere beleggers heeft BinckBank in Nederland een leidende positie in de dienstverlening aan zelfstandige 
vermogensbeheerders. De onderneming heeft vestigingen in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje.

Contact Investor Relations:
Michel Hülters
Telefoon: +31 (0)20 522 0363 / +31 (0)6 154 99 569
mhulters@binck.nl

Nelleke Nederlof
Telefoon: +31 (0)20 522 0372 / +31 (0)6 201 98 337
nnederlof@binck.nl

Contact Public Relations: 
Harmen van der Schoor
Telefoon: +31 (0)20 522 0378 / +31 (0)6 101 17 363
hvanderschoor@binck.nl

BinckBank N.V.
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam
www.binck.com
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