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PERSBERICHT 
 
Amsterdam, 23 april 2018 

 

BinckBank N.V. trading update eerste kwartaal 2018 
 

“BinckBank start 2018 met sterk Q1 resultaat” 

• Aantal transacties 18Q1 27% hoger dan 17Q4 en 29% hoger dan 17Q1 

• Recordaantal transacties in Italië en België 

• Nettowinst per aandeel 18Q1: € 0,13 (17Q4: € 0,07; 17Q1: € 0,02) 

• Saldo effectenkredieten stijgt tot boven de € 600 miljoen 

• Lagere operationele lasten mede door daling van de afschrijvingslasten op immateriële activa 

• Cost/income ratio over 18Q1: 71% 

• BinckBank introduceert nieuw competitief prijsplan  

• Nieuw prijsplan introduceert combinatiekortingen bij afname van meerdere diensten 

• BinckBank lanceert ‘Binck Sparen’ in Nederland 

• Initiële toepassing IFRS 9 per 1 januari 2018 heeft € 1,9 miljoen impact (daling) op het eigen vermogen  

 

 

 

KERNCI JF ERS (GECONSOLIDEERD) 29 28 72

(bedragen in  € 000's) 18Q1 17Q4 17Q1 ΔQ4 ΔQ1

Klantgegevens

Aantal transacties 2.681.802      2.119.087      2.082.078      27% 29%

Geadministreerd vermogen 26.033.329    26.027.985    24.265.330    0% 7%

Beheerd vermogen 1.032.531      1.090.881      1.173.980      -5% -12%

F inancieel

Totale inkomsten uit operationele activiteiten 39.595           38.678           39.944           2% -1%

Totale operationele lasten 28.216           35.925           36.189           -21% -22%

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 11.379           2.753             3.755             313% 203%

Resultaat na belastingen 8.516             4.256             1.311             100% 550%

Nettowinst per aandeel (in €) 0,13               0,07               0,02               

Cost / income ratio 71% 93% 91%

Kap itaaltoereikendheid

Totaal aanwezig vermogen 251.043         249.522         249.470         1% 1%

Kapitaalratio 32,7% 30,8% 30,3%

Leverageratio 6,8% 6,6% 6,5%  
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Ontwikkeling Q1 2018 

Met de lancering van ‘Binck Sparen’ in februari 2018 lost BinckBank een belangrijke belofte in op weg naar een 

bredere dienstverlening voor particuliere beleggers. Met ‘Binck Sparen’ biedt BinckBank, in samenwerking met 

een Duitse spaarbemiddelaar een uniek en veilig platform aan voor Nederlandse spaarders. Na de initiële 

lancering wordt actief gewerkt aan verdere uitbreiding van het deposito aanbod. 

Voor Nederlandse klanten in ‘Zelf Beleggen’, heeft BinckBank in het eerste kwartaal het nieuwe prijsplan met 

meerdere beleggingspakketten geïntroduceerd. Hierbij krijgen klanten afhankelijk van hun beleggingspakket de 

beschikking over extra tools die hen ondersteunen bij het beheer van hun portefeuille. Klanten kunnen op basis 

van inschatting van eigen activiteiten het pakket kiezen wat het beste bij ze past. In het prijsplan verlaagt 

BinckBank de tarieven voor actieve beleggers. Nieuw is ook dat klanten een kostenvoordeel kunnen behalen als 

ze naast hun zelf beleggen rekening ook een rekening openen voor Binck Sparen of Binck Laten Beleggen.  

De aantallen transacties bij ‘Zelf Beleggen’ namen in dit kwartaal met 29% toe ten opzichte van 17Q1. Voor Italië 

en België was 18Q1 het beste kwartaal ooit in aantal transacties gemeten. Daarnaast zorgde het aanbieden van 

gratis transacties in de Binck turbo tot een stijging van het aantal transacties.  

Het beheerde vermogen aan het einde van 18Q1 is met 12% gedaald ten opzichte van 17Q1. Het beheerd 

vermogen van Alex Vermogensbeheer kwam aan het einde van het eerste kwartaal uit op € 902 miljoen. Daarnaast 

hebben de nieuwe ‘Laten Beleggen’ proposities in België en Nederland eind 18Q1 € 131 miljoen aan beheerd 

vermogen. 

BinckBank heeft op 19 januari 2018 aangekondigd het aandelenbelang van 60% in Think Asset Management B.V. 

te gaan verkopen. De verwachting is dat de transactie in 18Q2 gesloten wordt. 

Financieel resultaat 

Het resultaat na belastingen over 18Q1bedroeg € 8,5 miljoen (17Q1: € 1,3 miljoen), uitkomend op een nettowinst 

per aandeel van € 0,13 (17Q1: € 0,02 per aandeel). Vanaf dit kwartaal rapporteert BinckBank geen gecorrigeerd 

resultaat meer, maar alleen het IFRS-resultaat. In de voorgaande perioden werd ten opzichte van de IFRS-

resultaten in het gecorrigeerde resultaat de totale operationele lasten en belastingen gecorrigeerd voor IFRS-

afschrijvingen en de belastingbesparing op het verschil tussen fiscale en commerciële afschrijvingen van de bij de 

acquisitie van Alex verworven immateriële activa en betaalde goodwill. Eind 2017 zijn deze immateriële activa , 

exclusief betaalde goodwill, volledig geamortiseerd en is het gecorrigeerde resultaat geheel in lijn met het IFRS-

resultaat. De vergelijkende cijfers presenteren dan ook alleen het IFRS-resultaat.  

De totale inkomsten uit operationele activiteiten over de eerste 3 maanden van 2018 kwamen uit op € 39,6 

miljoen, 1% lager uit dan het vergelijkende kwartaal vorig jaar. De netto-renteopbrengsten stegen in 18Q1 met 

7% tot € 7,9 miljoen ten opzichte van 17Q1 (17Q1: € 7,4 miljoen). De stijging komt vooral voort uit de stijging in 

het effectenkrediet tot boven de € 600 miljoen. De netto-commissieopbrengsten stegen met 2% tot € 29,3 miljoen 

(17Q1: € 28,8 miljoen). Het resultaat uit financiële instrumenten, waaronder de Binck turbo’s zijn opgenomen, 

steeg met 58% tot € 2,1 miljoen (17Q1: € 1,3 miljoen). De overige operationele baten daalden met € 2,0 miljoen 

ten opzichte van 17Q1, tot € 0,4 miljoen, als gevolg van de verkoop van de activiteiten van Able in oktober 2017.  

De operationele lasten over 18Q1 bedroegen € 28,2 miljoen, 22% lager ten opzichte van dezelfde periode in 2017. 

Deze daling is onder meer het gevolg van lagere afschrijvingslasten op immateriële activa. In 2017 schreef 

BinckBank nog € 5,4 miljoen per kwartaal af op de bij de acquisitie van Alex verworven immateriële activa. Verder 

zijn vooral door de verkoop van Able de operationele lasten ten opzichte van 17Q1 met € 2,2 miljoen gedaald. 

Het bestuur heeft de aandacht op het efficiënter en slagvaardiger maken van de organisatie wat moet resulteren 

in een verdere verbetering van de cost/income ratio op de lange termijn. Over 18Q1 is de cost/income ratio 

gedaald naar 71% (17Q1: 91%). 
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Vanaf 1 januari 2018 is IFRS 9 - Financiële instrumenten van toepassing. Onder deze standaard worden financiële 

instrumenten geclassificeerd op basis van het beoogd doel van de instrumenten en wordt een voorziening 

gevormd voor verwachte kredietverliezen. De initiële verwerking van de aanpassingen voorkomend uit IFRS 9 per 

1 januari 2018 worden conform voorschrift, rechtstreeks verwerkt via het eigen vermogen. De invloed op het 

vermogen van BinckBank door het toepassen van IFRS 9, rekening houdend met belastingeffecten, is een verlaging 

van het eigen vermogen met € 1,9 miljoen. Voor een nadere uitwerking van de invloed van IFRS 9 verwijzen we 

naar bijlage C bij deze trading update. 

Strategie en vooruitzichten 

De in 2015 met "ReThink" ingezette strategische transformatie van BinckBank is erop gericht de klant een nog 

breder pallet aan producten en diensten aan te bieden op het vlak van ‘Zelf Beleggen’, ‘Laten Beleggen’ en ‘Binck 

Sparen’. Hierdoor zal de onderneming op de middellange termijn in staat worden gesteld een meer 

gebalanceerde en toekomstbestendige inkomstenstroom te genereren. Na afronding van de "Redesign" fase, zal 

de transformatie met de "Relaunch" fase verder in 2018 haar eerste vruchten moeten gaan afwerpen. Zoals 

eerder aangegeven kost de transformatie tijd. De afgelopen kwartalen heeft BinckBank, onder meer door de 

introductie van ‘Pensioenbeleggen’, ‘Binck Comfort’ en ‘Binck Sparen’, wederom concrete stappen gezet in de 

realisatie van haar strategische transformatie. 

Belangrijke data 2018/2019*  

• Publicatie trading update Q1 2018 23 april 2018 

• Algemene vergadering 24 april 2018  

• Ex-date dividend 26 april 2018  

• Record-date dividend 27 april 2018  

• Betaling dividend 03 mei 2018 

• Publicatie halfjaarbericht 2018 23 juli 2018 

• Ex-date interim-dividend 25 juli 2018  

• Record-date interim-dividend 26 juli 2018  

• Betaling interim-dividend 30 juli 2018 

• Publicatie trading update Q3 2018 22 oktober 2018 

• Publicatie jaarbericht 2018 04 februari 2019  

• Publicatie jaarverslag 2018 11 maart 2019 

* Data onder voorbehoud  

BinckBank N.V. 

BinckBank N.V. (BinckBank) is een online bank voor beleggers en spaarders gevestigd en actief in Nederland met 

een beursnotering aan Euronext Amsterdam (SmallCap (AScX)). BinckBank N.V. is statutair gevestigd aan de 

Barbara Strozzilaan 310, 1083 HN te Amsterdam en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

33162223. Daarnaast zijn er lokale activiteiten in België, Frankrijk en Italië, en een vertegenwoordiging in Spanje. 

BinckBank biedt diensten aan op het gebied van zelf beleggen, laten beleggen en sparen en richt zich met haar 

dienstverlening op particulieren, vennootschappen/rechtspersonen en zelfstandig vermogensbeheerders. De 

dienstverlening van BinckBank kenmerkt zich door een platform waarmee gebruikers toegang krijgen tot 

belangrijke financiële markten, professionele handelsfaciliteiten en analysetools.  

 

BinckBank N.V. 

Barbara Strozzilaan 310  

1083 HN Amsterdam 

www.binck.com  

+31 (0)20 522 0378 (Investor Relations/ Pers & Media) 
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Financiële overzichten bij trading update  

31 maart 2018 
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A. Geconsolideerde balans 

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

ACTIVA

Kasmiddelen 904.029                  1.003.537               

Bankiers 91.270                    133.968                  

Derivaten 37.413                    37.311                    

Financiële activa tegen reële waarde via de winst- en verliesrekening 19.130                    16.613                    

Financiële activa tegen geamortiseerde kostprijs 1.056.053               -                          

Financiële activa beschikbaar voor verkoop -                          797.294                  

Financiële activa aangehouden tot einde looptijd -                          342.190                  

Leningen en vorderingen 1.357.731               1.303.297               

Geassocieerde deelnemingen 485                         485                         

Immateriële activa 157.639                  157.950                  

Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen 33.589                    33.969                    

Vennootschapsbelasting 23.857                    16.725                    

Uitgestelde belastingvorderingen 4.063                      6.279                      

Overige activa 122.445                  58.754                    

Overlopende activa 13.741                    15.446                    

Totaal act iva 3.821.445         3.923.818         

PASSIVA

Bankiers 1.040                      2.538                      

Derivaten 37.057                    37.055                    

Financiële passiva tegen reële waarde via de winst- en verliesrekening 241                         231                         

Toevertrouwde middelen 3.281.170               3.383.507               

Voorzieningen 8.351                      8.134                      

Vennootschapsbelasting 16                           10                           

Uitgestelde belastingverplichtingen 36.341                    36.443                    

Overige passiva 46.763                    52.084                    

Overlopende passiva 8.914                      8.927                      

Totaal verp licht ingen 3.419.893         3.528.929         

Eigen vermogen toe te rekenen aan:

Aandeelhouders BinckBank N.V. 400.503                  393.956                  

Aandeelhouders minderheidsbelangen 1.049                      933                         

Totaal eigen vermogen 401.552            394.889            

Totaal passiva 3.821.445         3.923.818           
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B. Geconsolideerde winst- en verliesrekening 

(bedragen in € 000's) 18Q1 17Q1

BATEN

Rentebaten 9.882                      8.722                      

Rentelasten (1.952)                     (1.323)                     

Netto-rentebaten 7.930                      7.399                      

Provisiebaten 33.809                    34.072                    

Provisielasten (4.519)                     (5.269)                     

Netto-provisiebaten 29.290                    28.803                    

Overige baten 444                         2.482                      

Resultaat uit financiële instrumenten 2.061                      1.301                      

Bijzondere waardeveranderingen op financiële activa (130)                        (41)                          

Tota le inkomsten uit  op erat ionele act iviteiten 39.595             39.944             

LASTEN

Personeelskosten 12.666                    13.275                    

Afschrijvingen 1.308                      6.455                      

Overige operationele lasten 14.242                    16.459                    

Tota le op erat ionele lasten 28.216             36.189             

R esultaat  uit  b ed rijfsact iviteiten 11.379             3.755               

Resultaat uit geassocieerde deelnemingen -                          (1.497)                     

R esultaat  voor b elast ingen 11.379             2.258               

Belastingen (2.863)                     (947)                        

Net to- resultaat 8.516               1.311               

Resultaat toe te schrijven aan:

Aandeelhouders van BinckBank N.V. 8.400                      1.305                      

Aandeelhouders minderheidsbelangen 116                         6                             

Net to- resultaat 8.516               1.311               

Gewone en verwaterde winst per aandeel 0,13                         0,02                         

GECONSOLIDEER D OVER ZICHT GER EAL ISEER DE EN NIET- GER EAL ISEER DE R ESULTATEN

(bedragen in € 000's) 18Q1 17Q1

Netto- resultaat  winst -  en verliesrekening 8.516               1.311               

-                          (9)                            

Belasting over resultaten via het vermogen -                          2                             

Niet - gerealiseerd e resultaten, na b elast ing -                  (7)                    

Totaal gerealiseerd e en niet - gerealiseerd e 

resultaten, na b elast ing
8.516               1.304               

Niet - gerealiseerd e resultaten d ie b ij realisat ie via  d e winst -  en 

verliesrekening word en verwerkt

Reële waardemutatie financiële activa beschikbaar voor verkoop
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C. Grondslagwijziging en toepassing IFRS 9 

BinckBank past per 1 januari 2018 een vrijwillige grondslagwijziging toe met aanpassing van de vergelijkende 

cijfers. Hierbij wordt de overlopende rente op financiële instrumenten vanaf nu verantwoord als onderdeel van 

de boekwaarde van het instrument waar het betrekking op heeft. Hiermee wordt het inzicht in de werkelijke 

waarde van het financiële instrument verbeterd. Daarnaast zorgt deze wijziging voor een betere aansluiting op de 

indeling in de toezichthouderrapportages. Deze aanpassing heeft geen effect op de winst- en verliesrekening of 

het eigen vermogen van BinckBank. 

Daarnaast is vanaf 1 januari 2018 IFRS 9 - Financiële instrumenten van toepassing. Onder deze standaard worden 

financiële instrumenten geclassificeerd op basis van beoogde doel van de instrumenten. Als gevolg hiervan is als 

enige aanpassing de volledige beleggingsportefeuille nu geclassificeerd als financiële activa tegen geamortiseerde 

kostprijs. Deze aanpassing uit hoofde van classificatie en waardering onder IFRS 9 resulteert in een verlaging van 

de boekwaarde van de beleggingsportefeuille per 1 januari 2018 met € 0,7 miljoen , zijnde de herwaardering van 

de portefeuille financiële activa beschikbaar voor verkoop per 31 december 2017.  

Daarnaast dient voor de balansposten Kasmiddelen, Bankiers, Financiële activa tegen geamortiseerde kostprijs 

en Leningen en vorderingen een voorziening worden opgenomen op basis van een ‘verwacht kredietverlies 

model’. De toepassing van het verwachte kredietverliesmodel resulteert in een toevoeging aan de voorzieningen 

van € 1,9 miljoen.  

De initiële boeking per 1 januari 2018 van de aanpassingen als gevolg van IFRS 9 worden conform voorschrift, 

rechtstreeks verwerkt via het eigen vermogen. De totale initiële verwerking van IFRS 9, rekening houdend met 

belastingeffecten, resulteert in een verlaging van het eigen vermogen met € 1,9 miljoen. 

Het effect van de hierboven beschreven wijzigingen op de vergelijkende cijfers per eind 2017 en op de 

openingsbalans van BinckBank zijn in de volgende tabel weergegeven: 
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AANPASSINGEN OP GECONSOLIDEER DE BALANS

(bedragen in € 000's)

Eindbalans 

voor grondslag 

wijziging

Grondslag 

wijziging

Eindbalans na 

grondslag 

wijziging

IFRS 9 initiële 

verwerking

 openings 

balans na 

wijzigingen

ACTIVA

Kasmiddelen 1.003.673           (136)                    1.003.537           (200)                    1.003.337           

Bankiers 133.968              -                     133.968              (100)                    133.868              

Derivaten 37.418                (107)                    37.311                -                     37.311                

Financiële activa tegen reële waarde via 

de winst- en verliesrekening
16.613                -                     16.613                -                     16.613                

Financiële activa tegen geamortiseerde -                     -                     -                     1.138.551           1.138.551           

Financiële activa beschikbaar voor 787.743              9.551                  797.294              (797.294)             -                     

Financiële activa aangehouden tot einde 340.179              2.011                  342.190              (342.190)             -                     

Leningen en vorderingen 1.297.830           5.467                  1.303.297           (1.343)                 1.301.954           

Geassocieerde deelnemingen 485                     -                     485                     -                     485                     

Immateriële activa 157.950              -                     157.950              -                     157.950              

Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen 33.969                -                     33.969                -                     33.969                

Vennootschapsbelasting 16.725                -                     16.725                480                     17.205                

Uitgestelde belastingvorderingen 6.279                  -                     6.279                  -                     6.279                  

Overige activa 58.754                -                     58.754                -                     58.754                

Overlopende activa 32.475                (17.029)               15.446                -                     15.446                

Totaal act iva 3.924.061     (243)             3.923.818     (2.096)           3.921.722     

PASSIVA

Bankiers 2.538                  -                     2.538                  -                     2.538                  

Derivaten 37.055                -                     37.055                -                     37.055                

Financiële passiva tegen reële waarde 

via de winst- en verliesrekening
231                     -                     231                     -                     231                     

Toevertrouwde middelen 3.383.383           124                     3.383.507           -                     3.383.507           

Voorzieningen 8.134                  -                     8.134                  -                     8.134                  

Vennootschapsbelasting 10                       -                     10                       -                     10                       

Uitgestelde belastingverplichtingen 36.443                -                     36.443                (164)                    36.279                

Overige passiva 52.084                -                     52.084                -                     52.084                

Overlopende passiva 9.294                  (367)                    8.927                  -                     8.927                  

Totaal verp licht ingen 3.529.172     (243)             3.528.929     (164)             3.528.765     

Eigen vermogen toe te rekenen aan:

Aandeelhouders BinckBank N.V. 393.956              -                     393.956              (1.932)                 392.024              

Aandeelhouders minderheidsbelangen 933                     -                     933                     -                     933                     

Totaal eigen vermogen 394.889        -               394.889        (1.932)           392.957        

Totaal p assiva 3.924.061     (243)             3.923.818     (2.096)           3.921.722     

31 december 2017 1 januari 2018

 


