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•	 Gecorrigeerde	nettowinst	FY14	H1:	€	20,2	miljoen	(FY13	H1:	€	21,9	miljoen)
•	 Gecorrigeerde	nettowinst	FY14	Q2:	€	8,5	miljoen	(FY13	Q2:	€	12,7	miljoen)
•	 Interim-dividend	€	0,10	per	aandeel
•	 Alex	Vermogensbeheer	AuM	FY14	H1:	€	2,5	miljard	(FY13	H1:	€	1,5	miljard)
•	 Aantal	transacties	in	FY14	H1:	4,4miljoen	(FY13	H1:	4,1	miljoen)
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Kerncijfers halfjaarvergelijking

x € 1.000 FY14 H1 FY13 H1*  Δ
Klantgegevens
Aantal rekeningen  590.093  533.389 11%

Beleggingsrekeningen  449.025  406.472 10%
Beleggersgirorekeningen  2.220  2.191 1%
Vermogensbeheerrekeningen  43.250  30.253 43%
Spaarrekeningen  95.598  94.473 1%

Aantal transacties  4.406.450  4.114.843 7%
Beleggingsrekeningen  4.369.995  4.092.380 7%
Beleggersgirorekeningen  36.455  22.463 62%

Geadministreerd vermogen  18.056.533  14.226.240 27%
Beleggingsrekeningen  17.586.883  13.713.223 28%
Beleggersgirorekeningen  141.269  139.098 2%
Spaarrekeningen  328.381  373.919 -12%

Beheerd vermogen  2.517.100  1.524.011 65%
Vermogensbeheerrekeningen  2.517.100  1.524.011 65%

Winst & verliesrekening
Netto-rentebaten  15.212  13.068 16%
Netto-provisiebaten  63.349  55.724 14%
Overige baten  (176)  1.122 -116%
Resultaat uit financiële instrumenten  -  - 0%
Bijzondere waardeveranderingen op financiële activa  (1)  87 -101%
Totale inkomsten uit operationele activiteiten  78.384  70.001 12%
Personeelskosten  20.911  17.708 18%
Afschrijvingen  13.753  14.144 -3%
Overige operationele lasten  29.382  25.718 14%
Totale operationele lasten  64.046  57.570 11%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten  14.338  12.431 15%
Belastingen  (4.408)  (3.302) 33%
Aandeel in het resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures  (2.298)  140 -1741%
Resultaat na belastingen voortgezette bedrijfsactiviteiten  7.632  9.269 -18%
Resultaat na belastingen beëindigde bedrijfsactiviteiten  (435)  (305) 43%
Netto-resultaat  7.197  8.964 -20%
Resultaat toe te schrijven aan aandeelhouders minderheidsbelangen  -  2 -100%
Netto-resultaat toe te schrijven aan aandeelhouders BinckBank  7.197  8.966 -20%
IFRS afschrijving  10.758  10.758 0%
Fiscaal voordeel uit verschillen tussen commerciële en fiscale afschrijving  2.204  2.204 0%
Gecorrigeerde netto-resultaat  20.159  21.928 -8%
Gemiddeld aantal uitstaande aandelen gedurende de periode  70.146.353  70.755.558 
Gecorrigeerd netto-resultaat per aandeel 0,29 0,31

Balans & kapitaaltoereikendheid  
Balanstotaal  3.389.661  3.106.574 9%
Eigen vermogen  422.931  431.692 -2%
Totaal aanwezig vermogen (Tier I)**  200.000  159.443 25%
Kapitaalratio** 36,5% 31,9%

Cost / income ratio  
Cost / income ratio 82% 82%
Cost / income ratio exclusief IFRS afschrijving 68% 67%

* BinckBank heeft de BPO- en software & licentieactiviteiten als “beëindigd” gekwalificeerd. Conform IFRS 5 zijn de vergelijkende cijfers aangepast. 
** Op basis van Basel III, met uitzondering van FY13 H1 welke gebaseerd is op Basel II.
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Kerncijfers kwartaalvergelijking

x € 1.000 FY14 Q2* FY14 Q1* FY13 Q2*  Δ Q1  Δ Q2
Klantgegevens
Aantal rekeningen  590.093  561.672  533.389 5% 11%

Beleggingsrekeningen  449.025  422.675  406.472 6% 10%
Beleggersgirorekeningen  2.220  2.228  2.191 0% 1%
Vermogensbeheerrekeningen  43.250  41.237  30.253 5% 43%
Spaarrekeningen  95.598  95.532  94.473 0% 1%

Aantal transacties  1.878.550  2.527.900  1.987.419 -26% -5%
Beleggingsrekeningen  1.858.286  2.511.709  1.977.992 -26% -6%
Beleggersgirorekeningen  20.264  16.191  9.427 25% 115%

Geadministreerd vermogen  18.056.533  17.070.750  14.226.240 6% 27%
Beleggingsrekeningen  17.586.883  16.613.454  13.713.223 6% 28%
Beleggersgirorekeningen  141.269  134.092  139.098 5% 2%
Spaarrekeningen  328.381  323.204  373.919 2% -12%

Beheerd vermogen  2.517.100  2.499.114  1.524.011 1% 65%
Vermogensbeheerrekeningen  2.517.100  2.499.114  1.524.011 1% 65%

Winst & verliesrekening
Netto-rentebaten  7.719  7.493  6.489 3% 19%
Netto-provisiebaten  28.673  34.676  27.651 -17% 4%
Overige baten  (145)  (31)  568 368% -126%
Resultaat uit financiële instrumenten  -  -  - 0% 0%
Bijzondere waardeveranderingen op financiële activa  (12)  11  59 -209% -120%
Totale inkomsten uit operationele activiteiten  36.235  42.149  34.767 -14% 4%
Personeelskosten  10.649  10.262  8.880 4% 20%
Afschrijvingen  6.809  6.944  7.096 -2% -4%
Overige operationele lasten  13.697  15.685  11.531 -13% 19%
Totale operationele lasten  31.155  32.891  27.507 -5% 13%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten  5.080  9.258  7.260 -45% -30%
Belastingen  (1.660)  (2.748)  (1.936) -40% -14%
Aandeel in het resultaat van geassocieerde deelnemingen 
en joint ventures  (1.220)  (1.078)  1.176 13% -204%

Resultaat na belastingen
voortgezette bedrijfsactiviteiten  2.200  5.432  6.500 -59% -66%

Resultaat na belastingen beëindigde bedrijfsactiviteiten  (132)  (303)  (279) -56% -53%
Netto-resultaat  2.068  5.129  6.221 -60% -67%
Resultaat toe te schrijven aan aandeelhouders minder-
heidsbelangen  -  -  - 0% 0%

Netto-resultaat toe te schrijven aan aandeelhouders 
BinckBank  2.068  5.129  6.221 -60% -67%

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  8.549  11.610  12.702 -26% -33%
Gecorrigeerd netto-resultaat per aandeel  0,12  0,17  0,18 
Cost / income ratio exclusief IFRS afschrijving 71% 65% 64%

Balans & kapitaaltoereikendheid   
Balanstotaal  3.389.661  3.232.347  3.106.574 5% 9%
Eigen vermogen  422.931  438.043  431.692 -3% -2%
Totaal aanwezig vermogen (Tier I)** 200.000  200.000  159.443 0% 25%
Kapitaalratio** 36,5% 39,6% 31,9%

* BinckBank heeft de BPO- en software & licentieactiviteiten als “beëindigd” gekwalificeerd. Conform IFRS 5 zijn de vergelijkende cijfers aangepast. 
** Op basis van Basel III, met uitzondering van FY13 Q2 welke gebaseerd is op Basel II.
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Halfjaarvergelijking Retail en Professional Services
x € 1.000 FY14 H1 FY13 H1 Δ

Retail
Aantal rekeningen  566.222  510.982 11%
Beleggingsrekeningen  427.374  386.256 11%

Nederland  315.687  283.319 11%
België  58.816  54.668 8%
Frankrijk  49.271  46.307 6%
Italië  3.600  1.962 83%

Vermogensbeheerrekeningen  43.250  30.253 43%
Spaarrekeningen  95.598  94.473 1%

Aantal transacties  4.060.896  3.785.017 7%
Nederland  2.737.363  2.655.695 3%
België  428.918  419.109 2%
Frankrijk  704.259  620.919 13%
Italië  190.356  89.294 113%

Geadministreerd vermogen  12.297.451  9.214.641 33%
Beleggingsrekeningen  11.969.070  8.840.722 35%

Nederland  9.096.242  6.690.784 36%
België  1.809.480  1.465.585 23%
Frankrijk  692.829  542.736 28%
Italië  370.519  141.617 162%

Spaarrekeningen  328.381  373.919 -12%

Beheerd vermogen  2.517.100  1.524.011 65%
Vermogensbeheerrekeningen  2.517.100  1.524.011 65%

Winst & verliesrekening    
Netto-rentebaten  13.903  11.459 21%
Netto-provisiebaten  55.886  48.247 16%

Netto-provisiebaten (transactie gerelateerd)  41.350  36.690 13%
Nederland  32.205  29.193 10%
België  4.491  3.964 13%
Frankrijk  3.969  3.194 24%
Italië  685  339 102%
Vermogensbeheer vergoedingen  10.266  4.810 113%
Netto provisiebaten (overige)  4.270  6.747 -37%

Overige baten  32  850 -96%
Resultaat uit financiële instrumenten  -  - 0%
Bijzondere waardeveranderingen op financiële activa  (1)  91 -101%
Totale inkomsten uit operationele activiteiten  69.820  60.647 15%

Personeelskosten  17.081  15.009 14%
Afschrijvingen  12.783  13.300 -4%
Overige operationele lasten  23.721  20.520 16%

Totale operationele lasten  53.585  48.829 10%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten  16.235  11.818 37%
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x € 1.000 FY14 H1 FY13 H1 Δ

Professional Services
Aantal rekeningen  23.871  22.407 7%
Beleggingsrekeningen  21.651  20.216 7%
Beleggersgirorekeningen  2.220  2.191 1%

Aantal transacties  345.554  329.826 5%
Beleggingsrekeningen  309.099  307.363 1%
Beleggersgirorekeningen  36.455  22.463 62%

Geadministreerd vermogen  5.759.082  5.011.599 15%
Beleggingsrekeningen  5.617.813  4.872.501 15%
Beleggersgirorekeningen  141.269  139.098 2%

Winst & verliesrekening   
Netto-rentebaten  1.306  1.603 -19%
Netto-provisiebaten  6.761  7.248 -7%
Overige baten  1  3 -67%
Resultaat uit financiële instrumenten  -  - 0%
Bijzondere waardeveranderingen op financiële activa  -  (4) -100%
Totale inkomsten uit operationele activiteiten  8.068  8.850 -9%

Personeelskosten  2.484  1.958 27%
Afschrijvingen  633  809 -22%
Overige operationele lasten  3.945  3.980 -1%

Totale operationele lasten  7.062  6.747 5%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten  1.006  2.103 -52%
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Verslag van het bestuur
Bericht van de bestuursvoorzitter

Beste lezers,

Het tweede kwartaal van 2014 is rustig verlopen. De beurzen waren na het drukke 
eerste kwartaal kennelijk aan een adempauze toe.  Waar het in het eerste kwartaal 
druk was op de beurs en de transactieaantallen op het hoogste niveau uitkwamen 
van de afgelopen jaren werd het tweede kwartaal gekenmerkt door een historisch 
lage volatiliteit en als gevolg daarvan lagere handelsvolumes. Het aantal transacties 
dat wij voor onze klanten mochten afwikkelen daalde van 2,5 miljoen in het eerste 
kwartaal van 2014 naar 1,9 miljoen in het tweede kwartaal. Wij sloten het tweede 
kwartaal af met een gecorrigeerd netto-resultaat van € 8,5 miljoen (€ 0,12 per 
aandeel). Het gecorrigeerde netto-resultaat kwam over het eerste halfjaar van 2014 
op € 20,2 miljoen uit, ofwel  € 0,29 per aandeel. BinckBank betaalt op 28 juli 2014 een 
interim-dividend uit van € 0,10 per aandeel.

Bij onze Retail brokerage activiteiten in Nederland waren de transactieaantallen in het eerste halfjaar van 2014 
hoger dan de aantallen in dezelfde periode vorig jaar en in België en Frankrijk zien we nagenoeg hetzelfde beeld. 
Ook daar is het aantal transacties ten opzichte van het eerste halfjaar van 2013 toegenomen, namelijk met 2% in 
België en 13% in Frankrijk. In het tweede kwartaal van 2014 nam het aantal transacties in Nederland af met 28% 
ten opzichte van het voorgaande kwartaal door onder andere de lage volatiliteit op de beurs. Ook in België en 
Frankrijk zien we dat de transactieaantallen ten opzichte van voorgaand kwartaal zijn afgenomen, in België met 
26% en in Frankrijk met 29%. BinckBank Italië heeft na ruim 1,5 jaar 3.600 rekeningen met zeer actieve klanten, die 
in het tweede kwartaal van 2014 meer dan 89.000 transacties verrichtten.

Op 3 april 2014 heeft BinckBank Binck Fundcoach geïntroduceerd. Met Binck Fundcoach lanceert BinckBank 
in Nederland een gebruiksvriendelijk fondsenplatform met een breed assortiment van hoogwaardige 
beleggingsfondsen en indextrackers. Eind juni is de overgang van SNS Fundcoach naar Binck Fundcoach succesvol 
afgerond. Het gaat in totaal om ruim twintigduizend rekeningen en een half miljard euro aan belegd vermogen 
en toevertrouwde middelen. De eerste reacties van onze nieuwe klanten zijn positief. In de komende periode wordt 
het nieuwe platform doorontwikkeld.

BinckBank introduceerde net na afloop van het tweede kwartaal de Binck turbo. Voor BinckBank is het uitgeven 
van beleggingsproducten voor eigen rekening en risico nieuw. Wij doen dit samen met de ervaren partner UBS, 
waaraan wij een groot deel van de werkzaamheden hebben uitbesteed. Wij zijn na een gedegen voorbereiding 
goed van start gegaan met een nu nog beperkt assortiment. Binck turbo’s zullen zich in de markt positief 
onderscheiden door een hoge liquiditeit, krappe spreads en ruime openingsuren van de handel.  BinckBank is van 
plan om een significant marktaandeel te realiseren en is optimistisch over haar kansen.

Vermogensbeheer heeft in het eerste half jaar van 2014 een netto instroom van nieuw geld gezien ter grootte van 
€ 440 miljoen. Doordat de beurs weinig richting wist te vinden liepen de rendementen van ons model in de eerste 
helft van het jaar achter. Het belegd vermogen steeg over het eerste halfjaar met 17% van € 2,1 miljard naar € 2,5 
miljard.

Onze deelnemingen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug. TOM kondigde op 2 juni de NL20 index aan, 
een nieuwe, puur Nederlandse index, bestaande uit de twintig grootste beursgenoteerde Nederlandse bedrijven die 
Nederlands ondernemerschap vertegenwoordigen. Tevens is TOM Smart Execution half juni aangesloten op BATS 
Chi-X Europe.



8
H

alfjaarverslag 2014

In november 2013 werd via een persbericht aangekondigd dat BinckBank onderzoek doet naar een samenwerking 
dan wel verkoop van het zakelijk bedrijf Able. Het onderzoek is inmiddels beëindigd en wij zijn tot de conclusie 
gekomen dat verkoop van Able de beste optie is. Wij hebben inmiddels vergaande vorderingen gemaakt met 
BlackFin Capital Partners met wie een intentieverklaring is ondertekend. 

BinckBank heeft in 2010 samen met Delta Lloyd de joint venture BeFrank opgericht, de meest succesvolle 
PremiePensioenInstelling in de Nederlandse markt. BeFrank is werkzaam in de collectieve pensioensector, de 
zogenaamde tweede pijler. BinckBank verzorgt de effectenadministratie vanuit haar zakelijk BPO bedrijf Able. 
Nu BinckBank zich meer is gaan toeleggen op haar kernactiviteiten, Retail brokerage en vermogensbeheer 
dienstverlening, paste deze activiteit minder goed in onze portefeuille. Op 18 juli jl. is de overeenkomst met 
Delta Lloyd over de verkoop van het 50%-belang van BinckBank in BeFrank voor een bedrag van € 19,5 miljoen 
ondertekend. Na aftrek van de boekwaarde resteert een nettowinst van circa € 15,5 miljoen. Deze zal in het derde 
kwartaal van 2014 worden verantwoord. 

Ons resultaat is sterk afhankelijk van de activiteit van onze klanten op de beurs. De volatiliteit en richting van 
de beurs zijn hierbij belangrijk. Deze zijn moeilijk in te schatten en daarom geeft BinckBank geen concrete 
toekomstverwachting af.

Amsterdam, 21 juli 2014

Koen Beentjes,
Bestuursvoorzitter BinckBank 
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Verslag van het bestuur
Toelichting op het geconsolideerde resultaat FY14 H1
Gecorrigeerde netto-resultaat
Het gecorrigeerde netto-resultaat over het eerste half jaar van 2014 bedroeg € 20,2 miljoen, zijnde € 0,29 per 
aandeel. Ofschoon het resultaat uit bedrijfsactiviteiten met 15% verbeterde daalde het netto gecorrigeerde 
resultaat met 8% vanwege het feit dat enerzijds vorig jaar een eenmalig positief verwateringsresultaat van 
€ 2,3 miljoen werd geboekt op het belang in TOM holding N.V. en anderzijds door eenmalig hogere operationele 
lasten als gevolg van de bijdragen uit hoofde van de resolutieheffing SNS (€ 2,7 miljoen). 

Het gecorrigeerde netto-resultaat over het tweede kwartaal 2014 daalde ten opzichte van het voorgaande 
kwartaal met 26% tot € 8,5 miljoen, hoofdzakelijk beïnvloed door de daling van 26% van het aantal uitgevoerde 
transacties in het tweede kwartaal. Het gecorrigeerde netto-resultaat per aandeel over het tweede kwartaal 
2014 bedraagt € 0,12 ten opzichte van € 0,17 over het eerste kwartaal van 2014.

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.

BinckBank N.V. keert een interim-dividend uit van € 0,10 per aandeel. Houders van aandelen BinckBank N.V. 
ontvangen het dividend onder aftrek van dividendbelasting op 28 juli 2014. Vanaf 22 juli 2014 noteren aandelen 
BinckBank N.V. ex-dividend.

Netto-rentebaten
De netto-rentebaten kwamen over het afgelopen half jaar uit op € 15,2 miljoen. Dit is 16% hoger dan in de 
vergelijkbare periode vorig jaar (FY13 H1: € 13,1 miljoen). De rendementen op de beleggingsportefeuille namen 
als gevolg van de lage niveaus van de rente op de geld- en kapitaalmarkten verder af tot € 6,0 miljoen ten 
opzichte van € 8,0 miljoen over dezelfde periode vorig jaar. De rentebaten op de effectenkredieten stegen van 
€ 8,3 miljoen in het eerste half jaar van 2013 naar € 10,9 miljoen in het eerste half jaar van 2014 als gevolg van 
het hogere gemiddelde uitstaande bedrag aan effectenkredieten. Daarnaast zorgden de lagere gemiddelde 
spaarsaldi en een gemiddeld lagere rentevergoeding voor een daling van de betaalde rente op spaarrekeningen 
van € 3,2 miljoen in FY13 H1 naar € 1,7 miljoen in FY14 H1. 

In het tweede kwartaal van 2014 bleven de netto-rentebaten met € 7,7 miljoen in lijn met het eerste kwartaal 
van 2014 (FY14 Q1: € 7,5 miljoen). In het tweede kwartaal van 2014 is € 199,6 miljoen aan obligaties in de 
beleggingsportefeuille afgelost met een gemiddeld rendement van 0,95% en heeft BinckBank € 233,0 miljoen 
herbelegd in obligaties met een gemiddeld rendement van 0,58%. Het gemiddelde rendement op de totale 
beleggingsportefeuille bedroeg aan het einde van het tweede kwartaal 0,68%. De totale omvang van de 
beleggingsportefeuille bedroeg € 1,7 miljard.
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Netto-provisiebaten
De netto-provisiebaten bedroegen in het eerste half jaar van 2014 € 63,3 miljoen; 14% meer dan in dezelfde 
periode vorig  jaar (FY13 H1: € 55,7 miljoen). De beheervergoeding uit vermogensbeheer steeg in FY14 H1 met 
113% naar € 10,3 miljoen (FY13 H1: € 4,8 miljoen) als gevolg van een jaar op jaar sterke groei van het gemiddeld 
beheerd vermogen. De transactiegerelateerde netto-provisiebaten voor de business unit Retail en Professional 
Services stegen in het eerste half jaar van 2014 met 9,5% van € 44,0 miljoen tot € 48,1 miljoen, voornamelijk 
door hogere transactievolumes ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 

Onder invloed van de lagere beursvolumes in FY14 Q2 daalden de netto-provisiebaten ten opzichte van FY14 Q1 
met 17% van € 34,7 miljoen naar € 28,7 miljoen. 

Totale operationele lasten
In FY14 H1 stegen de totale operationele lasten ten opzichte van FY13 H1 met 11% naar € 64,0 miljoen (FY13 H1: 
€ 57,6 miljoen). De personeelskosten namen met 18% toe, van € 17,7 miljoen naar € 20,9 miljoen. Deze stijging 
wordt voornamelijk veroorzaakt door de groei van het aantal personeelsleden met gemiddeld 8%. In het eerste 
halfjaar van 2014 daalden de afschrijvingen licht met 3% naar € 13,8 miljoen (FY13 H1: € 14,1 miljoen). Ten opzichte 
van FY13 H1 stegen de overige operationele lasten in FY14 H1 met 14% naar € 29,4 miljoen (FY13 H1: 
€ 25,7 miljoen). Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de betaling van de eerste twee tranches van 
de resolutieheffing SNS, in totaal € 2,7 miljoen. Daarnaast stegen de automatiseringskosten met € 3,5 miljoen 
voor diverse IT-projecten; zoals ICT-security projecten, nieuwe producten en ICT-infrastructuur. De stijging van 
de operationele lasten wordt deels gecompenseerd door lagere market data kosten (€ 1,8 miljoen) en lagere 
marketingkosten (€ 0,8 miljoen) in het eerste halfjaar van 2014.

In FY14 Q2 daalden de totale operationele lasten ten opzichte van FY14 Q1 met 5% van € 32,9 miljoen naar 
€ 31,2 miljoen. De personeelskosten stegen met 4% van € 10,3 miljoen naar € 10,6 miljoen. Deze stijging is met 
name het gevolg van de inhuur van tijdelijke krachten voor diverse projecten gedurende het tweede kwartaal 
van 2014. De afschrijvingskosten in FY14 Q2 bleven nagenoeg gelijk aan de kosten in FY14 Q1. De overige 
operationele lasten daalden in FY14 Q2 met 13% ten opzichte van FY14 Q1 van € 15,7 miljoen naar € 13,7 miljoen. 
Deze daling is voornamelijk het gevolg van lagere marketingkosten in het tweede kwartaal van 2014. 
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Resultaat na belastingen – beëindigde bedrijfsactiviteiten 
In FY13 Q4 heeft BinckBank N.V. gemeld dat in het kader van een voorgenomen desinvestering een onderzoek is 
gestart naar de mogelijkheden van een verkoop dan wel een samenwerking voor haar niet-bancaire activiteiten, 
de BPO- en software & licentieactiviteiten, gezamenlijk opererend onder de merknaam Able. Deze resultaten 
worden in overeenstemming met IFRS 5 gepresenteerd in de winst- en verliesrekening onder de post beëindigde 
bedrijfsactiviteiten. In FY14 H1 is het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten € -0,4 miljoen (FY13 H1 € -0,3 
miljoen).
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Verslag van het bestuur
Toelichting business unit Retail

x € 1.000 FY14 Q2 FY14 Q1 FY13 Q2 ΔQ1 ΔQ2

Retail
Aantal rekeningen  566.222  538.231  510.982 5% 11%
Beleggingsrekeningen  427.374  401.462  386.256 6% 11%

Nederland  315.687  291.557  283.319 8% 11%
België  58.816  58.038  54.668 1% 8%
Frankrijk  49.271  48.668  46.307 1% 6%
Italië  3.600  3.199  1.962 13% 83%

Vermogensbeheerrekeningen  43.250  41.237  30.253 5% 43%
Spaarrekeningen  95.598  95.532  94.473 0% 1%

Aantal transacties  1.705.800  2.355.096  1.822.458 -28% -6%
Nederland  1.141.275  1.596.088  1.301.955 -28% -12%
België  181.892  247.026  193.628 -26% -6%
Frankrijk  292.962  411.297  279.790 -29% 5%
Italië  89.671  100.685  47.085 -11% 90%

Geadministreerd vermogen  12.297.451  11.587.459  9.214.641 6% 33%
Beleggingsrekeningen  11.969.070  11.264.255  8.840.722 6% 35%

Nederland  9.096.242  8.452.201  6.690.784 8% 36%
België  1.809.480  1.809.485  1.465.585 0% 23%
Frankrijk  692.829  686.653  542.736 1% 28%
Italië  370.519  315.916  141.617 17% 162%

Spaarrekeningen  328.381  323.204  373.919 2% -12%

Beheerd vermogen  2.517.100  2.499.114  1.524.011 1% 65%
Vermogensbeheerrekeningen  2.517.100  2.499.114  1.524.011 1% 65%

Winst & verliesrekening
Netto-rentebaten  7.034  6.869  5.685 2% 24%
Netto-provisiebaten  25.071  30.815  23.667 -19% 6%
Netto-provisiebaten (transactiegerelateerd)  17.458  23.892  17.507 -27% 0%

Nederland  13.566  18.639  13.864 -27% -2%
België  1.902  2.589  1.979 -27% -4%
Frankrijk  1.636  2.333  1.481 -30% 10%
Italië  354  331  183 7% 93%

Vermogensbeheer vergoedingen  5.780  4.486  2.513 29% 130%
Netto-provisiebaten (overige)  1.833  2.437  3.647 -25% -50%
Overige baten  18  14  389 29% -95%
Resultaat uit financiële instrumenten  -  -  - 0% 0%
Bijzondere waardeveranderingen op financiele activa  (12)  11  63 -209% -119%
Totale inkomsten uit operationele activiteiten  32.111  37.709  29.804 -15% 8%

Personeelskosten  8.594  8.487  7.447 1% 15%
Afschrijvingen  6.395  6.388  6.661 0% -4%
Overige operationele lasten  11.026  12.695  8.539 -13% 29%

Totale operationele lasten  26.015  27.570  22.647 -6% 15%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten  6.096  10.139  7.157 -40% -15%

.
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Business unit Retail 
De business unit Retail is onderverdeeld in de online brokerage dienstverlening en Savings & Investment
management (SIM) en richt zich op dienstverlening aan particuliere beleggers in Nederland, België, Frankrijk, 
Italië en Spanje. In Nederland wordt de dienstverlening aangeboden onder de labels Alex en Binck. In België, 
Frankrijk en Italië enkel met het label Binck. De dienstverlening van het Spaanse bijkantoor valt onder het 
label Alex. Alex Spanje richt zich voornamelijk op Nederlanders die zich in Spanje hebben gevestigd en die een 
rekening aanhouden bij Alex in Nederland.

Nederland
Online brokerage
In het eerste halfjaar van 2014 steeg het aantal transacties licht met 3% naar 2,7 miljoen (FY13 H1: 2,7 
miljoen). Het aantal beleggingsrekeningen steeg ten opzichte van FY13 H1 (283.319) met 11% naar 315.687. Het 
geadministreerd vermogen liet in FY14 H1 een forse stijging zien van 36% naar € 9,1 miljard (FY13 H1: € 6,7 
miljard).

Het tweede kwartaal werd gekenmerkt door zeer rustige beurzen en een historisch lage volatiliteit, wat 
resulteerde in significant lagere transactievolumes. In FY14 Q2 daalde het aantal transacties ten opzichte 
van FY14 Q1 met 28% naar 1,1 miljoen (FY14 Q1: 1,6 miljoen). Ten opzichte van FY14 Q1 nam het aantal 
beleggingsrekeningen in FY14 Q2 toe met 8% naar 315.687 (FY14 Q1: 291.557). Deze toename wordt met 
name veroorzaakt door de migratie van SNS Fundcoach rekeningen. Het geadministreerd vermogen op de 
beleggingsrekeningen bedroeg in FY14 Q2 € 9,1 miljard. Dit is ten opzichte van FY14 Q1 een stijging van 8% (FY14 
Q1: € 8,5 miljard).

Tijdens het laatste weekend van juni heeft BinckBank de posities van klanten van SNS Fundcoach naar haar 
eigen Binck Fundcoach-platform gemigreerd. Het gaat in totaal om 21.821 rekeningen en ruim € 446 miljoen 
belegd vermogen. Daarnaast is ruim € 63 miljoen aan geldposities overgeboekt. De positiemigratie is volgens 
plan verlopen en hiermee is de transactie met SNS afgerond. De komende periode zal het nieuwe platform 
verder worden doorontwikkeld.

Vermogensbeheer
Het beursklimaat was het afgelopen kwartaal, vanwege lage volatiliteit en zijwaartse bewegingen, minder 
gunstig voor Alex Vermogensbeheer en de rendementen liepen daardoor achter. De netto instroom van nieuw 
geld in het tweede kwartaal lag ook lager dan de voorgaande kwartalen en bedroeg € 104 miljoen. 

Additioneel zijn de beheervergoedingen uit vermogensbeheer gestegen met 29% tot € 5,8 miljoen ten opzichte 
van het voorgaande kwartaal (FY14 Q1: € 4,5 miljoen). In deze stijging is een eenmalige baten van 
€ 1,2 miljoen opgenomen in verband met een herziene berekening van de af te dragen BTW op de ultimo 
2013 in rekening gebrachte prestatievergoeding. De helft van de totale prestatievergoeding is in overleg 
met de belastingdienst onder de overgangsregeling gebracht, die gold tot 30 juni 2013. Hierbij is 60% van 
de prestatievergoeding toerekenbaar aan het eerste halfjaar aangemerkt als onbelaste dienstverlening 
(effectendienstverlening). 
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België
In België steeg het aantal transacties in FY14 H1 licht met 2% naar 428.918 (FY13 H1: 419.109). Het aantal 
beleggingsrekeningen nam in het eerste halfjaar van 2014 toe met 8% en bedroeg eind juni 58.816 (FY13 H1: 
54.668). Het geadministreerd vermogen liet in FY14 H1 een forse stijging zien van 23% naar € 1,8 miljard 
(FY13 H1: € 1,5 miljard). 

Ten opzichte van FY14 Q1 daalde het aantal transacties dit kwartaal met 26% naar 181.892 (FY14 Q1: 247.026). Het 
aantal beleggingsrekeningen bleef met 58.816 nagenoeg op hetzelfde niveau als in het voorgaande kwartaal 
(FY14 Q1: 58.038). Ten opzichte van FY14 Q1 bleef het geadministreerd vermogen in FY14 Q2 nagenoeg gelijk 
(FY14 Q1: € 1,8 miljard). 

Frankrijk
Het eerste halfjaar van 2014 liet ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar een stijging van het aantal 
transacties zien van 13% naar 704.259 (FY13 H1: 620.919). Het aantal beleggingsrekeningen nam in het eerste 
halfjaar van 2014 toe met 6% en bedroeg eind juni 49.271 (FY13 H1: 46.307). Het geadministreerd vermogen in 
FY14 H1 steeg naar € 693 miljoen (FY13 H1: € 543 miljoen). 

In FY14 Q2 bedroeg het aantal transacties dat onze Franse klanten verrichtten 292.962. Dit is een daling van 29% 
ten opzichte van FY14 Q1 (411.297). Het aantal beleggingsrekeningen in FY14 Q2 steeg licht met 1% naar 49.271 
(FY14 Q1: 48.668). In het tweede kwartaal steeg het geadministreerd vermogen licht naar € 693 miljoen (FY14 Q1: 
€ 687 miljoen).

Om nog beter aan de wensen en behoeften van haar klanten te kunnen voldoen heeft BinckBank in het tweede 
kwartaal meer dan honderd nieuwe beleggingsfondsen toegevoegd aan haar assortiment. Klanten hebben nu 
een nog ruimer aanbod van beleggingsfondsen dan zij al hadden. BinckBank Frankrijk heeft net als in het eerste 
kwartaal ook in het tweede kwartaal effectief en prominent marketingcampagnes gevoerd op zowel radio als 
televisie. 

Italië
Gedurende het eerste halfjaar van 2014 heeft BinckBank Italië een stevige groei laten zien. Het aantal 
transacties in FY14 H1 steeg aanzienlijk ten opzichte van FY13 H1, namelijk met 113% van 89.294 naar 190.356. Het 
aantal beleggingsrekeningen nam in het eerste halfjaar van 2014 toe met 83% en bedroeg eind juni 3.600 
(FY13 H1: 1.962). Ook het geadministreerd vermogen steeg ruim met 162% van € 142 miljoen in FY13 H1 naar € 371 
miljoen in FY14 H1. 

Door onder andere het minder gunstige beursklimaat zag BinckBank Italië haar transacties in FY14 Q2 
met 11% afnemen naar 89.671 ten opzichte van het voorgaande kwartaal (FY14 Q1: 100.685). Het aantal 
beleggingsrekeningen in FY14 Q2 steeg met 13% naar 3.600 (FY14 Q1: 3.199). Ten opzichte van FY14 Q1 steeg het 
geadministreerd vermogen in FY14 Q2 met 17% naar 371 miljoen (FY14 Q1: € 316 miljoen). 
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Verslag van het bestuur
Toelichting business unit Professional Services
x € 1.000 FY14 Q2* FY14 Q1* FY13 Q2* ΔQ1 ΔQ2

Professional Services 
Aantal rekeningen  23.871  23.441  22.407 2% 7%
Beleggingsrekeningen  21.651  21.213  20.216 2% 7%
Beleggersgirorekeningen  2.220  2.228  2.191 0% 1%

Aantal transacties  172.750  172.804  164.961 0% 5%
Beleggingsrekeningen  152.486  156.613  155.534 -3% -2%
Beleggersgirorekeningen  20.264  16.191  9.427 25% 115%

Geadministreerd vermogen  5.759.082  5.483.291  5.011.599 5% 15%

Beleggingsrekeningen  5.617.813  5.349.199  4.872.501 5% 15%

Beleggersgirorekeningen  141.269  134.092  139.098 5% 2%

Winst & verliesrekening

Netto-rentebaten  684  622  804 10% -15%

Netto-provisiebaten  3.205  3.556  3.803 -10% -16%
Overige baten  -  1  1 -100% -100%
Resultaat uit financiele instrumenten  -  -  - 0% 0%
Bijzondere waardeveranderingen op financiele activa  -  -  (4) 0% -100%
Totale inkomsten uit operationele activiteiten  3.889  4.179  4.604 -7% -16%
Personeelskosten  1.298  1.186  945 9% 37%
Afschrijvingen  317  316  408 0% -22%

Overige operationele lasten  1.882  2.063  2.187 -9% -14%

Totale operationele lasten  3.497  3.565  3.540 -2% -1%
Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten  392  614  1.064 -36% -63%

* BinckBank heeft de BPO- en software & licentieactiviteiten als “beëindigd” gekwalificeerd. Conform IFRS 5 zijn de vergelijkende cijfers aangepast.

Ten opzichte van FY13 H1 steeg het aantal transacties in FY14 H1 met 5% naar 345.554 (FY13 H1: 329.826). In het 
tweede kwartaal van 2014 bleef dit aantal echter gelijk aan het aantal transacties in het voorgaande kwartaal 
(FY14 Q1: 172.804). Het aantal beleggingsrekeningen in FY14 H1 nam in vergelijking met  FY13 H1 toe met 7% naar 
23.871 (FY13 H1: 22.407). Ten opzichte van het eerste kwartaal dit jaar is dit een lichte stijging van 2% (FY14 Q1: 
23.441). Het geadministreerd vermogen steeg ten opzichte van FY13 H1 met 15% naar € 5,8 miljard (FY13 H1: € 5,0 
miljard). Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2014 is dit een stijging van 5% (FY14 Q1: € 5,5 miljard).
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Reikwijdte van het toezicht
Met de invoering van de verplichting onder CRD IV is in overleg met De Nederlandsche Bank gekeken 
naar de prudentiële consolidatiekring. Binnen de prudentiële consolidatie worden alleen alle instellingen 
(kredietinstellingen en beleggingsondernemingen) en financiële instellingen betrokken die tot de groep 
behoren. Bij de herbeoordeling van de prudentiële consolidatiekring is BinckBank tot de conclusie gekomen dat 
haar dochteronderneming Able Holding B.V. niet tot de prudentiële consolidatiekring behoort en derhalve als 
een niet-bancaire dochteronderneming in het  solvabiliteitstoezicht moet worden betrokken. Dit heeft geleid 
tot aanpassing van het benodigd kapitaal met name op het gebied van operationeel risico.

De eerste volledige rapportage aan de toezichthouder onder de CRD IV vereisten heeft plaatsgevonden 
op 30 juni 2014 naar de stand van 31 maart 2014. De volledige doorrekening van de CRD IV vereisten heeft 
voor een beperkt aantal posten geleid tot een beperkte aanpassing van het benodigd kapitaal. Samen met 
bovenvermelde aanpassing van de consolidatiekring heeft dit geleid tot een stijging van de kapitaalratio per 31 
maart 2014 van 38,8% naar 39,6%. In onderstaande tabel zijn de cijfers hiervoor aangepast.

Berekening eigen vermogen en aanwezige Tier 1 vermogen

x € 1.000 FY14 Q2* FY14 Q1* FY13 Q2**
Gestort en geplaatst kapitaal  7.450  7.450  7.450 
Agioreserve  373.422  373.422  373.422 
Ingekochte eigen aandelen  (29.795)  (30.340)  (30.339) 
Overige reserves  64.650  63.127  72.186 
Onverdeeld resultaat  7.197  24.377  8.966 
Minderheidsbelangen  7  7  7 

Totaal eigen vermogen  422.931  438.043  431.692 

Af: goodwill  (144.882)  (142.882)  (152.929) 
Bij: Uitgestelde belastingverplichtingen 
geassocieerd met goodwill  23.218  22.325  - 

Af: overige immateriële vaste activa  (79.862)  (84.375)  (100.509) 
Af: reële waarde aanpassing  (1.349)  (1.406)  (3.604) 
Af: minderheidsbelangen  (7)  (7)  - 
Af: voorgesteld slotdividend FY13  -  (19.370)  (10.964) 
Af: niet gecontroleerd resultaat lopend boekjaar  (7.197)  (5.129)  - 
Af: dividendreservering conform dividendbeleid 
(>resultaat lopend boekjaar)  (2.882)  (676)  - 

Af: aanwezig vermogen beschikbaar voor 
teruggave (>200Mln aanwezig vermogen)***  (9.970)  (6.523)  - 

Kernvermogen  200.000  200.000  163.686 

Af: aftrekpost financiële deelnemingen  -  -  (4.243) 

Totaal aanwezig vermogen (A) - Tier 1  200.000  200.000  159.443 

Totaal benodigd kapitaal (B) - Pilaar I 43.846  40.449  39.987 
Totaal benodigd kapitaal (C) - Pilaar I + II  53.140  50.931  57.217 

Kapitaalratio (=A/B *8%) 36,5% 39,6% 31,9%

* Op basis van Basel III, met volledige verwerking van het herwaarderingsresultaat op de financiële activa beschikbaar voor verkoop.
** Op basis van Basel II
*** Dit betreft een reservering voor extra kapitaaluitkeringen. Deze post is discretionair en onderhevig aan moment invloeden, onder andere de invloed van de     
(verandering in) de rentestanden op de geld- en kapitaalmarkt.

Verslag van het bestuur 
Financiële positie en risicobeheer 
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Aanwezig vermogen beschikbaar voor teruggave
BinckBank heeft in het eerste kwartaal van 2014 haar kapitaalstrategie en kapitaalvereisten onder Basel III/
CRD IV voor Pilaar I, Pilaar II, de verwachte Leverage Ratio en de Grote Posten Regeling opnieuw beoordeeld 
en daarbij geconcludeerd dat een kapitaalniveau van € 200 miljoen toereikend is om, bij de huidige omvang, 
complexiteit en risicoprofiel van de bedrijfsactiviteiten, de risico’s voor BinckBank af te dekken en groei van 
de bedrijfsactiviteiten op korte termijn te financieren. Dit betekent dat een kapitaalsurplus boven een totaal 
aanwezig vermogen van € 200 miljoen, aan aandeelhouders kan worden teruggegeven.

Een teruggave van dit kapitaalsurplus staat ter discretie van BinckBank en dient bedrijfseconomisch 
verantwoord te zijn. Bij de bepaling van het kapitaalsurplus wordt eerst het dividend conform het 
dividendbeleid (50% van de gecorrigeerde nettowinst) in mindering gebracht op het totaal eigen vermogen.

Een eventueel resterend surplus komt voor aanvullende teruggave in aanmerking. Het aldus bepaalde 
kapitaalsurplus per 30 juni 2014 bedraagt € 10,0 miljoen en is in mindering gebracht op het aanwezig vermogen.

De eventueel aanvullende teruggave vindt jaarlijks (met ingang van 2015) plaats en kan vorm krijgen 
middels een inkoop van eigen aandelen of door het uitkeren van een extra dividend. BinckBank zal hierover 
communiceren bij de bekendmaking van de resultaten over het vierde kwartaal van 2014 (februari 2015). 
BinckBank is voor onttrekkingen uit de reserves verplicht een verklaring van geen bezwaar te verkrijgen van De 
Nederlandsche Bank (“vvgb”) conform artikel 3:96 Wft. Voor het doen van uitkeringen en het inkopen van eigen 
aandelen dient voorts aan de daarvoor geldende wettelijke- en besluitvormingsvereisten te worden voldaan.

Binck turbo’s
De Binck turbo’s (hefboomproducten) zijn in juli 2014 in samenwerking met UBS gelanceerd. Het verwachte 
kapitaalbeslag is niet gewijzigd en zal naar verwachting € 2-4 miljoen bedragen. 

Risico’s en onzekerheden
BinckBank heeft eind maart 2014 de toereikendheid van haar kapitaal- en liquiditeitspositie opnieuw beoordeeld 
met als conclusie dat het totaal aanwezig vermogen van € 200 miljoen en de aanwezige liquiditeiten ruim 
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 2013 dat op 10 maart 2014 is 
gepubliceerd.
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Verslag van het bestuur 
Verklaring ingevolge artikel 5:25d Wet op het financieel 
toezicht ‘Wft’
Hierbij verklaart het bestuur dat, voor zover hen bekend:
1) het halfjaarverslag 2014, welke is opgenomen op pagina 2 tot en met 19 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 2014, welke is opgenomen op pagina 20 tot en met 36 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, 21 juli 2014

Koen Beentjes (bestuursvoorzitter)
Evert Kooistra (bestuurslid en CFRO)
Vincent Germyns (bestuurslid Retail)
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BinckBank introduceert Binck turbo’s
BinckBank heeft op 3 juli door middel van een persbericht de uitgifte van turbo’s aangekondigd. Met de uitgifte 
van turbo’s komt BinckBank tegemoet aan de vraag van ervaren en actieve beleggers die graag in turbo’s 
beleggen. BinckBank N.V. is de uitgevende instelling en heeft de Zwitserse bank UBS aangesteld als market 
maker. 

Verkoop BPO- en software & licentieactiviteiten
In november 2013 werd via een persbericht aangekondigd dat BinckBank onderzoek doet naar een 
samenwerking dan wel verkoop van het zakelijk bedrijf Able. Het onderzoek is inmiddels beëindigd en wij zijn 
tot de conclusie gekomen dat verkoop van Able de beste optie is. Wij hebben inmiddels vergaande vorderingen 
gemaakt met BlackFin Capital Partners met wie een intentieverklaring is ondertekend. 

Overeenstemming BinckBank en Delta Loyd over BeFrank
BinckBank heeft in 2010 samen met Delta Lloyd de joint venture BeFrank opgericht, de meest succesvolle 
PremiePensioenInstelling in de Nederlandse markt. BeFrank is werkzaam in de collectieve pensioensector, de 
zogenaamde tweede pijler. BinckBank verzorgt de effectenadministratie vanuit haar zakelijk BPO bedrijf Able. 
Nu BinckBank zich meer is gaan toeleggen op haar kernactiviteiten, Retail brokerage en vermogensbeheer 
dienstverlening, paste deze activiteit minder goed in onze portefeuille. Op 18 juli jl. is de overeenkomst met 
Delta Lloyd over de verkoop van het 50%-belang van BinckBank in BeFrank voor een bedrag van € 19,5 miljoen 
ondertekend. Na aftrek van de boekwaarde resteert een nettowinst van circa € 15,5 miljoen. Deze zal in het 
derde kwartaal van 2014 worden verantwoord. 

Vooruitzichten 2014
Ons resultaat is sterk afhankelijk van de activiteit van onze klanten op de beurs. De volatiliteit en richting van 
de beurs zijn hierbij belangrijk. Deze zijn moeilijk in te schatten en daarom geeft BinckBank geen concrete 
toekomstverwachting af.

Verslag van het bestuur 
Gebeurtenissen na balansdatum en vooruitzichten 2014 
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Financieel halfjaarverslag 2014
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x € 1.000 30 juni 2014 31 december 2013

Activa
Kasmiddelen  428.052  332.523 
Bankiers  224.146  144.784 
Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden  767  70 
Financiële activa aangemerkt als tegen reële waarde via de winst- en 
verliesrekening  27.766  19.130 

Financiële activa beschikbaar voor verkoop  1.348.891  1.582.146 
Financiële activa aangehouden tot einde looptijd  315.028 -
Leningen en vorderingen  393.008  428.180
Geassocieerde deelnemingen en joint ventures  5.484  3.710 
Immateriële activa  224.744  232.634 
Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen  39.321  38.835 
Vennootschapsbelasting  5.793  707 
Overige activa  124.969  30.590 
Overlopende activa  35.559  53.179 
Derivatenposities voor rekening en risico van cliënten  207.250  334.373 

Activa aangehouden voor verkoop  8.883  8.543 

Totaal activa  3.389.661  3.209.404 

Passiva
Bankiers  55.291  15.034 
Financiële passiva aangehouden voor handelsdoeleinden  38  486 
Financiële passiva aangemerkt als tegen reële waarde via de winst- en 
verliesrekening  429  704 

Toevertrouwde middelen  2.580.840  2.335.640 
Voorzieningen  5.434  4.532 
Belastingen  16  197 
Uitgestelde belastingverplichtingen  22.741  20.322 
Overige passiva  82.601  53.032 
Overlopende passiva  8.489  9.488 
Derivatenposities voor rekening en risico van cliënten  207.250  334.373 
Passiva aangehouden voor verkoop  3.601  3.965 

Totaal verplichtingen  2.966.730  2.777.773 

Eigen vermogen toe te rekenen aan:
Aandeelhouders BinckBank N.V.  422.924  431.624 
Aandeelhouders minderheidsbelangen  7  7 
Totaal eigen vermogen  422.931  431.631 

Totaal passiva  3.389.661  3.209.404 

I. Verkort geconsolideerde balans
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II. Verkort geconsolideerde winst-en-verliesrekening

x € 1.000 FY14 Q2 FY13 Q2* FY14 H1 FY13 H1*
Baten

Rentebaten  8.629  7.991  16.951  16.340 
Rentelasten  (910)  (1.502)  (1.739)  (3.272)

Netto-rentebaten  7.719  6.489  15.212  13.068 

Provisiebaten  34.754  34.652  76.236  70.577 
Provisielasten  (6.081)  (7.001)  (12.887)  (14.853)

Netto-provisiebaten  28.673  27.651  63.349  55.724 
Overige baten  (145)  568  (176)  1.122 
Resultaat uit financiële instrumenten  -    -    -    -   
Bijzondere waardeveranderingen op financiële activa  (12)  59  (1)  87 
Totale inkomsten uit operationele activiteiten  36.235  34.767  78.384  70.001 

Lasten
Personeelskosten  10.649  8.880  20.911  17.708 
Afschrijvingen  6.809  7.096  13.753  14.144 
Overige operationele lasten  13.697  11.531  29.382  25.718 
Totale operationele lasten  31.155  27.507  64.046  57.570 
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten  5.080  7.260  14.338  12.431 

Aandeel in het resultaat van geassocieerde deelnemingen en 
joint ventures  (1.220)  1.176  (2.298)  140 

  Resultaat voor belastingen  3.860    8.436  12.040  12.571 
Belastingen  (1.660)  (1.936)  (4.408)  (3.302)

  Resultaat na belastingen (voortgezette bedrijfsactiviteiten)  2.200  6.500  7.632  9.269 
Resultaat na belastingen (beëindigde bedrijfsactiviteiten)  (132)  (279)  (435)  (305)
Netto-resultaat  2.068  6.221  7.197  8.964 

Resultaat toe te schrijven aan:
Aandeelhouders van BinckBank N.V.  2.068  6.221  7.197  8.966 
Aandeelhouders minderheidsbelangen  -    -    -    (2)
Netto-resultaat  2.068  6.221  7.197  8.964 

Winst per aandeel (Wpa):

Wpa uit voortgezette activiteiten (in €) 0,03 0,09 0,11 0,13

Wpa uit beëindigde activiteiten (in €) 0,00 0,00 (0,01) 0,00

Gewone en verwaterde winst per aandeel (Wpa) in EUR 0,03 0,09 0,10 0,13

* Conform IFRS 5 zijn de vergelijkende cijfers aangepast voor beëindigde bedrijfsactiviteiten.
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III.  Verkort geconsolideerd overzicht gerealiseerde en 
niet-gerealiseerde resultaten

x € 1.000 FY14 Q2 FY13 Q2* FY14 H1 FY13 H1*

Netto-resultaat winst- en verliesrekening  2.068  6.221  7.197  8.964 

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

Reële waardemutatie financiële activa beschikbaar voor 
verkoop  1.216  (3.679)  2.737  (5.186) 
Realisatie van herwaarderingen via de winst- en 
verliesrekening  -  -  -  - 

Belasting over resultaten via het vermogen  (304)  920  (684)  1.297 

Niet-gerealiseerde resultaten, na belasting  912  (2.759)  2.053  (3.889) 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, na 
belasting  2.980  3.462  9.250  5.075 

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

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, na 
belasting uitgesplitst in:

- voortgezette bedrijfsactiviteiten  3.112  3.741  9.685  5.380 

- niet voortgezette bedrijfsactiviteiten  (132)  (279)  (435)  (305)
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, na 
belasting  2.980  3.462  9.250  5.075 

Resultaat toe te schrijven aan:
Aandeelhouders van BinckBank N.V.  2.980  3.462  9.250  5.077 

Aandeelhouders minderheidsbelangen  -    -    -    (2)

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, na 
belasting  2.980  3.462  9.250  5.075 

* Conform IFRS 5 zijn de vergelijkende cijfers aangepast voor beëindigde bedrijfsactiviteiten.
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x € 1.000 FY14 H1 FY13 H1
Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten  294.001  113.568 
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten  (101.124)  (179.801) 
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten  (18.251)  (28.885) 
Netto kasstroom  174.626  (95.118) 

Geldmiddelen en kasequivalenten begin periode  471.247  500.952 
Netto Kasstroom  174.626  (95.118) 
Effect van valutakoersverschillen op gehouden geldmiddelen  101  1.168 
Geldmiddelen en kasequivalenten einde periode  645.974  407.002 

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  428.052  291.927 
Bankiers  224.146  123.151 
Bankiers - niet kasequivalenten  (7.501)  (8.076) 
Geldmiddelen en kasequivalenten in activa aangehouden
voor verkoop  1.277  - 

Totaal kasequivalenten  645.974  407.002 

IV.  Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht
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x € 1.000

Geplaatst
aandelen
kapitaal

Agio
reserve

Ingekochte 
eigen

aandelen

Reserve
reële

waarde
Overige 
reserves

Onverdeeld
resultaat

Minder-
heids-

belangen

Totaal
eigen 

vermogen

1 januari 2014  7.450  373.422  (30.340)  2.124  59.720  19.248  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)  -    -    -   

Ingehouden winst naar 
overige reserves  -    -    -    -    997  (997)  -    -   

30 juni 2014  7.450  373.422  (29.795)  4.177  60.473  7.197  7  422.931 

x € 1.000

Geplaatst
aandelen
kapitaal

Agio
reserve

Ingekochte 
eigen

aandelen

Reserve
reële

waarde
Overige 
reserves

Onverdeeld
resultaat

Minder-
heids-

belangen

Totaal
eigen 

vermogen

1 januari 2013  7.450  373.422  (21.539)  7.493  64.286  24.100  9  455.221 
Netto-resultaat boekjaar  -    -    -    -    -    8.966  (2)  8.964 
Niet gerealiseerde resultaten 
via het vermogen  -    -    -    (3.889)  -    -    -    (3.889)
Totaalresultaat  -    -    -    (3.889)  -    8.966  (2)  5.075 
Uitkering slotdividend FY12  -    -    -    -    -    (19.775)  -    (19.775)
Toegekende rechten op 
aandelen  -    -    -    -    281  -    -    281 

Uitgifte aandelen aan 
bestuur en medewerkers  -    -    310  -    (310)  -    -    -   

Ingekochte aandelen  -    -    (9.110)  -    -    -    -    (9.110)
Ingehouden winst naar
overige reserves  -    -    -    -    4.325  (4.325)  -    -   

30 juni 2013  7.450  373.422  (30.339)  3.604  68.582  8.966  7  431.692 

V.  Verkort geconsolideerd overzicht van mutaties in het 
eigen vermogen
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1. Algemene informatie

BinckBank N.V., opgericht en gevestigd in Nederland, is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht 
waarvan de aandelen openbaar worden verhandeld. Het adres van de statutaire zetel van BinckBank N.V. is 
Barbara Strozzilaan 310, 1083 HN Amsterdam. BinckBank N.V. bemiddelt als (internet)broker in effecten- en 
derivatentransacties ten behoeve van zowel particuliere als professionele beleggers. Naast de brokerdiensten 
richt BinckBank N.V. zich op het aanbieden van vermogensbeheer. Hierna zal de naam ‘BinckBank’ worden 
gebruikt ter aanduiding van BinckBank N.V. en haar dochter ondernemingen.

De geconsolideerde jaarrekening van BinckBank over het boekjaar 2013 is op aanvraag beschikbaar via de 
afdeling Investor Relations op +31 (0)20 522 0372 of via www.binck.com.

De verkorte geconsolideerde cijfers voor de periode eindigend op 30 juni 2014 zijn opgesteld door het 
bestuur van BinckBank en goedgekeurd voor publicatie ingevolge het besluit van het bestuur en de raad van 
commissarissen van 21 juli 2014.

2. Grondslagen voor financiële verslaglegging

Presentatie halfjaarcijfers 2014
BinckBank past de International Financial Reporting Standards toe zoals bekrachtigd door de Europese Unie, 
‘IFRS-EU’. De verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2014 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 2013 te worden gelezen. De verkorte geconsolideerde cijfers 
luiden in euro’s en alle bedragen zijn afgerond naar duizendtallen (€ `000), tenzij anders is vermeld.

Grondslagen voor waardering
De verkorte geconsolideerde cijfers voor de periode eindigend op 30 juni 2014 zijn opgesteld in 
overeenstemming met de grondslagen toegepast in de geconsolideerde jaarrekening op 31 december 2013, 
met uitzondering van nieuwe activiteiten en de toepassing van nieuwe standaarden en interpretaties zoals 
onderstaand weergegeven.

Effect van nieuwe, gewijzigde en verbeterde standaarden
Nieuwe en gewijzigde IFRS-EU standaarden en IFRIC-interpretaties effectief in 2014
Nieuwe of gewijzigde standaarden worden effectief op de datum zoals vermeld in de door de EU bekrachtigde 
standaarden, waarbij eerdere toepassing soms wordt toegestaan.

VI.  Geselecteerde toelichtingen



27
H

alfjaarverslag 2014

Van kracht vanaf Nieuwe of gewijzigde 
standaard Significante aanpassingen

1 januari 2014 IAS 27 - Separate
jaarrekeningen

Met name gericht op verwerking en toelichting van separate jaar-
rekeningen. Het betreft de verwerking en toelichtingsvereisten 
voor separate jaarrekeningen, opgesteld door een moeder, of een 
investeerder in een gemeenschappelijk arrangement of geassocieerde 
deelneming, waarbij de investering is gewaardeerd tegen de kostprijs 
of in overeenstemming met IAS 39: Financiële Instrumenten. Omdat 
deze situatie niet van toepassing is op BinckBank heeft de herziening 
van de standaard geen impact op de financiële positie en de resul-
taten.

IAS 28 - Investerin-
gen in geassocieerde 
deelnemingen en 
gemeenschappelijke 
arrangementen

Betreft verdere richtlijnen over de waardering van de geassocieerde 
deelnemingen en gemeenschappelijke arrangementen tegen de 
nettovermogenswaarde. BinckBank heeft deze standaard toegepast 
en de herziening heeft geen impact op de financiële positie en de 
resultaten.

IAS 32 - Financiële 
instrumenten: salderen 
van financiële activa en 
financiële passiva

Betreffende verdere verduidelijking van het salderen van financiële 
activa en financiële passiva. 
BinckBank heeft de standaard toegepast en de herziening heeft geen 
significante impact op de financiële positie en de resultaten.

IAS 36 - Toelichting van 
realiseerbare waarde 
voor niet-financiële 
activa (herziening)

Geeft aanvullende toelichtingsvereisten voor de waarderingssystem-
atiek voor de realiseerbare waarde van niet-financiële activa. 
BinckBank heeft deze richtlijn toegepast wat kan leiden tot aanvul-
lende toelichtingen maar niet leidt tot impact op de financiële positie 
en resultaten.

IAS 39 - Financiële 
instrumenten (herzien-
ing)

In deze herziening is aangegeven dat er geen reden is voor discon-
tinuatie van een hedge relatie bij het opnieuw aangaan van de 
derivatentransactie met een nieuwe contractpartij, tegen nieuwe 
voorwaarden. Aangezien BinckBank geen hedge accounting toepast is 
de herziening van deze standaard niet van toepassing voor BinckBank.

IFRS 10 - Geconsoli-
deerde jaarrekeningen

Bevat een nieuwe omschrijving van zeggenschap die moet worden 
gehanteerd voor de beoordeling wanneer te consolideren. BinckBank 
heeft de herziene standaard toegepast en de herziening heeft geen 
impact op de consolidatiekring, de financiële positie en de resultaten.

IFRS 11 - Gemeenschap-
pelijke arrangementen

Beschrijft de verwerking van gezamenlijke afspraken met gezamen-
lijke zeggenschap en staat proportionele consolidatie niet toe voor 
gemeenschappelijke arrangementen. BinckBank heeft de standaard 
toegepast en deze standaard heeft geen significante impact op de 
financiële positie en de resultaten.

IFRS 12 - Toelichting 
van belangen in andere 
entiteiten

Bevat alle informatieverplichtingen voor de dochterondernemingen, 
gezamenlijke arrangementen, geassocieerde deelnemingen, en “ge-
structureerde entiteiten”. BinckBank heeft de standaard toegepast en 
in de jaarrekening 2013 aanvullende toelichtingen opgenomen.

Herziening van IFRS 10, 
12 en IAS 27 -
Beleggingsentiteiten 

In deze aanpassing worden specifieke mogelijkheden voor beleg-
gingsentiteiten gegeven om deelnemingen te waarderen en niet te 
consolideren. Aangezien BinckBank niet onder de definitie van een 
beleggingsentiteit valt, heeft deze herziening geen impact op Binck-
Bank.

IFRIC 21 - Heffingen 
door overheden

IFRIC 21 verduidelijkt dat een entiteit een verplichting voor een heff-
ing door de overheid pas opneemt als de activiteit die betaling in 
gang zet, zoals omschreven in de relevante wetgeving, zich voor-
doet. BinckBank heeft de standaard toegepast in de bepaling van de 
financiële positie en de resultaten. De impact van het toepassen deze 
standaard is beperkt.
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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:

Van kracht vanaf Nieuwe of gewijzigde 
standaard Significante aanpassingen

1 juli 2014 IAS 19 - Voorzieningen 
voor werknemers 

De herziening van IAS 19 vereist dat bij een toegezegde pensioen-re-
geling de premie, betaald door werknemers of derden, moet worden 
meegenomen in de verwerking als negatieve opbrengst. Aangezien 
BinckBank geen toegezegde pensioenregeling heeft zal deze herzien-
ing geen invloed hebben op BinckBank.

Jaarlijkse verbeterin-
gen cyclus 2010-2012

In december 2013 is een verzameling kleinere wijzigingen op een 
aantal IFRS standaarden gepubliceerd op basis van de jaarlijkse 
verbeteringen cyclus 2010-2012. De EU heeft de herzieningen nog 
niet bekrachtigd en verwacht de aanpassingen in Q4 2014 te kunnen 
bekrachtigen. BinckBank heeft de wijzigingen beoordeeld en is tot de 
conclusie gekomen dat zij geen significant effect zullen hebben op de 
financiële positie en resultaten.

Jaarlijkse verbeterin-
gen cyclus 2011-2013

In december 2013 is een verzameling kleinere wijzigingen op een 
aantal IFRS standaarden gepubliceerd op basis van de jaarlijkse 
verbeteringen cyclus 2011-2013. De EU heeft de herzieningen nog 
niet bekrachtigd en verwacht de aanpassingen in Q4 2014 te kunnen 
bekrachtigen. BinckBank heeft de wijzigingen beoordeeld en is tot de 
conclusie gekomen dat zij geen significant effect zullen hebben op de 
financiële positie en resultaten.

1 januari 2016 IFRS 14 - Gereguleerde 
activiteiten 

Deze standaard geldt voor entiteiten die activiteiten hebben waar-
voor de prijzen zijn gereguleerd en die voor het eerst IFRS toepassen. 
Aangezien BinckBank niet voor het eerst IFRS toepast heeft deze stan-
daard geen impact op de positie van BinckBank.

IFRS 11 - Verslag-
geving van een aandeel 
in gezamenlijke activi-
teiten (aanpassing)

Deze herziening beschrijft hoe gezamenlijke activiteiten moeten  
worden verantwoord bij aanschaf van een aandeel in de operatie, in 
geval de operatie een business betreft. IFRS 11 vereist dat zulke trans-
acties worden verantwoord op basis van de grondslagen vermeld in 
IFRS 3 - Business combinations. De standaard zal impact hebben op de 
verslaggeving van BinckBank in geval van aankoop van een aandeel in 
een gezamenlijke transactie en zal in dat geval nader worden beoor-
deeld.

IAS 16 en IAS 38 - 
Verduidelijking van 
acceptabele methodes 
van afschrijving en 
amortisatie

Deze herziening geeft aanvullende richtlijnen voor de verwerking van 
acceptabele afschrijvingsmethodes. Hierbij geldt dat voor materiele 
vaste activa geen omzet gerelateerde afschrijving mag plaatsvinden. 
Daarnaast is een op omzet gerelateerde afschrijvingsmethode voor 
immateriële activa in beginsel geen acceptabele methode tenzij het 
tegendeel kan worden bewezen. BinckBank heeft de wijzigingen 
beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat zij geen significant ef-
fect zullen hebben op de financiële positie en resultaten.

1 januari 2017 IFRS 15 - Omzet uit 
hoofde van contracten 
met klanten

De standaard IFRS 15 bevat de nieuwe richtlijn voor de verantwoord-
ing van omzet van klantcontracten waarbij getracht wordt het omzet 
model eenduidig te maken en in een standaard te beschrijven. De hui-
dige omzet verantwoording richtlijnen zijn over diverse standaarden 
verdeeld en zullen nadat IFRS 15 van kracht wordt verdwijnen. 
BinckBank dient nog een verdere analyse te maken om de verwachte 
impact van deze nieuwe standard te bepalen.

1 januari 2018 IFRS 9 - Financiële 
instrumenten, classifi-
catie en waardering (en 
gerelateerde secties in 
IFRS 7)

Deze regelgeving is een herziening van IAS 39 Financiële instrument-
en. BinckBank verwacht dat deze standaard gevolgen zal hebben voor 
de classificatie en waardering van de financiële activa en passiva maar 
de volledige impact zal pas duidelijk worden nadat alle fasen van dit 
IASB project zijn voltooid.
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3.  Toelichtingen op de verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2014

Overname Fundcoach
Op 28 juni 2014 is de activa- en passivatransactie van Fundcoach geëffectueerd. Binck Fundcoach is een 
gebruiksvriendelijk fondsenplatform met een breed assortiment van beleggingsfondsen en indextrackers. Door 
de overname van Fundcoach bereikt BinckBank een groot aantal nieuwe beleggers met periodiek terugkerende 
inkomsten in het verdienmodel. Vanaf 28 juni heeft BinckBank zeggenschap verkregen over de Fundcoach 
activiteiten en als gevolg hiervan zijn de activa, passiva en resultaten vanaf die datum geconsolideerd in de 
financiële cijfers van BinckBank. Gezien de korte periode van 28 juni tot en met 30 juni 2014 is het resultaat uit 
de nieuwe activiteiten nog zeer beperkt en derhalve niet apart gepresenteerd. 

De aankoopprijs van Fundcoach ter grootte van € 3 miljoen is gefinancierd uit eigen middelen. Er zijn geen 
aanvullende voorwaarden voor de aankoopprijs of niet uit de balans blijkende verplichtingen overgenomen.

Bij de bepaling van de reële waarde van de overgenomen activa en passiva zijn de volgende uitgangspunten 
gehanteerd:
 • Het gehanteerde belegde vermogen waarover omzet wordt gegenereerd is € 490 miljoen zoals op het   
 moment van de overname;
 • Bij de inschatting van het klantenbestand voor de komende periode is rekening gehouden met een   
 uitvalpercentage van de verwachte overblijvende groep van klanten van minimaal 4% per jaar;
 • De jaarlijkse inflatie voor de kosten is 3% voor personeelskosten en 2% voor overige kosten;
 • De reële waarde van de klantrelaties is gebaseerd op contant gemaakte kasstromen op basis van het aantal  
 klanten op moment van de transactie en berekend over een periode tot aan 2018;
 • De reële waarde van de handelsnaam is bepaald aan de hand van de ‘relief-from-royalty’ methode,   
 waarbij een ‘royalty rate’ van 3% is gehanteerd over een periode tot aan 2018;
 • De reële waarde voor BinckBank van de kasstromen uit de overgenomen toevertrouwde middelen is   
 aangemerkt als niet materieel en is niet separaat gewaardeerd, maar onderdeel van de reële waarde van de  
 klantrelaties;
 • De gehanteerde discontovoet is 20%. De disconteringsvoet is bepaald met inachtneming van een risico   
 opslag als gevolg van de onzekerheid over het verdienmodel.
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De reële waarde van de identificeerbare activa en passiva en de goodwill per de overname datum is vervolgens 
als volgt:

x € 1.000 Reële waarde Boekwaarde

Activa
Bankiers

Direct opeisbare tegoeden bij bankiers 63.079 63.079

Immateriële activa

Handelsnaam 350

Klantrelaties 650

Totaal activa 64.079 63.079

Passiva
Toevertrouwde middelen 63.079 63.079
Totaal passiva 63.079 63.079

Reële waarde van de indentificeerbare activa en passiva 1.000
Koopsom 3.000
Goodwill 2.000

Stroom kasmiddelen verkregen bij overname
Betaalde geldmiddelen (3.000)
Netto geldmiddelen verkregen bij de transactie (klantgelden) 63.079
Instroom netto kasmiddelen 60.079

De goodwill van € 2,0 miljoen bevat de waarde van synergiën voortkomend uit de acquisitie. De betaalde 
goodwill bij de overname van Fundcoach is toewijsbaar aan de kasstroom genererende eenheid Retail 
Nederland. Het geheel van de goodwill is naar verwachting aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.

Financiële activa beschikbaar voor verkoop
In het eerste halfjaar van 2014 is per saldo voor € 225,5 miljoen onttrokken uit de financiële activa beschikbaar 
voor verkoop. Het gemiddeld rendement van de herbeleggingen voor € 183,2 miljoen is 0,68%, tegenover 
een gemiddeld rendement van 1,03% van de lossingen van € 408,7 miljoen. De onttrekking uit de portefeuille 
beschikbaar voor verkoop is met name het gevolg van lossingen die zijn herbelegd in de nieuwe portefeuille 
van beleggingen aangehouden tot einde looptijd. BinckBank heeft de financiële activa beschikbaar voor 
verkoop per balansdatum beoordeeld en concludeert dat er geen objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere 
waardeverminderingen.

Financiële activa aangehouden tot einde looptijd
Vanaf het begin van 2014 houdt BinckBank een beleggingsportefeuille aan die is geclassificeerd als financiële 
activa aangehouden tot einde looptijd. In het eerste halfjaar 2014 is voor een bedrag van € 316,5  miljoen belegd 
in deze portefeuille (2013: nihil). Het gemiddeld rendement op deze portefeuille is 0,51%. Management heeft de 
intentie van deze beleggingen bepaald en vastgesteld dat deze portefeuille wordt aangehouden tot het einde 
van de looptijd van de beleggingen en met name wordt aangehouden om interest en de nominale waarde te 
incasseren. De financiële activa aangehouden tot einde looptijd worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs. Het resultaat op de portefeuille wordt bepaald op basis van de effectieve interest methode en 
verantwoord in de winst- en verliesrekening. 

De marktwaarde van de portefeuille beleggingen aangehouden tot einde looptijd per 30 juni 2014 is € 316,5 
miljoen, wat in lijn ligt met de geamortiseerde kostprijs van € 315,0 miljoen. 
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Reële waarde van financiële instrumenten
Voor de bepaling van de reële waarde van de financiële instrumenten verwijzen we naar de jaarrekening 2013. 
In het eerste halfjaar van 2014 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:

30 juni 2014
x € 1.000 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Totaal
Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden  -    767  -    767 
Financiële activa aangemerkt als tegen reële waarde via de 
winst- en verliesrekening  27.766  -    -    27.766 
Financiële activa beschikbaar voor verkoop  -    1.348.891  -    1.348.891 
Totale activa  27.766  1.349.658  -    1.377.424 

Financiële passiva aangehouden voor handelsdoeleinden  -    38  -    38 
Financiële passiva aangemerkt als tegen reële waarde via de 
winst- en verliesrekening  429  -    -    429 
Totale passiva  429  38  -    467 

31 december 2013
x € 1.000 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Totaal
Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden  -    70  -    70 
Financiële activa aangemerkt als tegen reële waarde via de 
winst- en verliesrekening  19.130  -    -    19.130 
Financiële activa beschikbaar voor verkoop  -    1.582.146  -    1.582.146 
Totale activa  19.130  1.582.216  -    1.601.346 

Financiële passiva aangehouden voor handelsdoeleinden  -    486  -    486 
Financiële passiva aangemerkt als tegen reële waarde via de 
winst- en verliesrekening  704  -    -    704 
Totale passiva  704  486  -    1.190 

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. In eerste instantie wordt getoetst aan de hand van in IAS 36.12 
genoemde indicatoren aangevuld met de door BinckBank geïdentificeerde indicatoren ten opzichte van de 
aannames die gedaan zijn bij de waardebepaling van de geïdentificeerde immateriële activa ten tijde van de 
acquisitie. Wanneer er een indicatie voor bijzondere waardevermindering is, voert BinckBank een uitgebreide 
berekening van de realiseerbare waarde van de kasstroom genererende eenheden uit.

Als gevolg van de overname van Fundcoach op 28 juni 2014 zoals beschreven in de toelichting bij de aankoop 
van Fundcoach zijn de handelsnaam en klantrelaties gewaardeerd en opgenomen in de immateriële activa 
van BinckBank. Bij de jaarlijkse toets op de immateriële activa toewijsbaar aan de overname van Fundcoach 
activiteiten zijn de volgende indicatoren voor bijzondere waardeverminderingen geïdentificeerd:
 • Reputatieschade aan de handelsnaam Fundcoach;
 •  Besluit om de handelsnaam Fundcoach in beperktere mate te gebruiken;
 •  Absoluut aantal klantrekeningen is minder dan op basis van de business case/Purchase Price Allocation (PPA);
 •  Gemiddelde omzet per klant is lager dan op basis van de business case/PPA. 
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Daarnaast is € 2,0 miljoen goodwill gerelateerd aan de overname van Fundcoach per 28 juni 2014 opgenomen 
op de balans van BinckBank. Deze goodwill is toewijsbaar aan de kasstroom genererende eenheid Retail 
Nederland. Als gevolg hiervan zal de beoordeling van eventuele bijzondere waardeverminderingen op basis van 
de bestaande indicatoren van de kasstroom genererende eenheid Retail Nederland plaatsvinden.

Gedurende de periode eindigend op 30 juni 2014 zijn de immateriële activa inclusief goodwill beoordeeld op 
bijzondere waardeverminderingen aan de hand van de geïdentificeerde indicatoren. Hieruit is geen indicatie 
gebleken van enige bijzondere waardevermindering van de immateriële activa.

Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen
In de periode eindigend op 30 juni 2014 heeft BinckBank onroerende zaken en bedrijfsmiddelen aangeschaft 
met een waarde van € 2.866.000 (2013: € 1.708.000). 
In de investering in onroerende zaken zijn begrepen vooruitbetalingen uit hoofde van erfpacht (operationele 
lease) met een looptijd tot 15 april 2056. In de periode eindigend op 30 juni 2014 is een bedrag van € 128.000 
betreffende amortisatie van de erfpacht in de afschrijvingen opgenomen (2013: € 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 sterk afhankelijk van de klant transactievolumes rond 
het einde van de periode en kan daarom sterk fluctueren. 

Activa en passiva aangehouden voor verkoop
In november 2013 heeft BinckBank gemeld dat in het kader van een voorgenomen desinvestering een onderzoek 
is gestart naar de mogelijkheden van een verkoop dan wel een samenwerking voor de BPO- en software & 
licentieactiviteiten. De software- en licentieactiviteiten worden uitgevoerd door Able B.V., een zelfstandig 
onderdeel van BinckBank N.V. De BPO-diensten worden geleverd door BinckBank N.V. vanuit de business unit 
Professional Services. Genoemde onderdelen opereren gezamenlijk in de markt onder de naam “Able”. Hiertoe 
is een plan opgesteld en zijn potentiele kopende partijen geïdentificeerd. In het eerste halfjaar is er verdere 
voortgang geboekt in lijn met de planning. Op basis van deze voortgang verwacht BinckBank de BPO- en 
software & licentieactiviteiten binnen een jaar te hebben verkocht.

Belastingen
Belastingen worden berekend op basis van de inschatting van het gemiddelde belastingtarief voor het gehele 
jaar 2014. Het werkelijke belastingtarief over de periode eindigend op 30 juni 2014, zonder rekening te houden 
met deelnemingsvrijstellingen en overige fiscale faciliteiten, is 36,6% (2013: 26,3%). De afwijking van het 
belastingtarief ten opzichte van de nominale belastingdruk is met name het gevolg van niet aftrekbare lasten 
uit bijvoorbeeld de resolutieheffing.

x € 1.000 FY14 H1 FY13 H1*
Acute belastingen  4.292  3.302 
Uitgestelde belastingen  116  -   
Belasting volgens de winst-en-verliesrekening  4.408  3.302 
Belasting over resultaten via het vermogen  684  (1.297)
Totaal belastingen  5.092  2.005 

* Conform IFRS 5 zijn de vergelijkende cijfers aangepast voor beëindigde bedrijfsactiviteiten.

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 per 31 december 2013 en daardoor verder toegelicht zijn. Voor de overige in 
de jaarrekening 2013 vermelde niet uit de balans blijkende verplichtingen zijn geen nadere bijzonderheden te 
vermelden.
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Rechtzaak TOM
Euronext heeft een bodemprocedure aanhangig gemaakt tegen BinckBank en TOM over onder meer inbreuk op het 
merkenrecht van Euronext. 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 niet waarschijnlijk is dat de uitkomsten van deze procedure materieel nadelige 
gevolgen zullen hebben voor de financiële positie of bedrijfsresultaten van BinckBank per balansdatum. In de periode 
eindigend op 30 juni 2014 is er geen significante voortgang in de zaak en heeft management geen aanpassing van de 
inschatting gemaakt ten opzichte van 31 december 2013. Op 4 juli 2014 was er een zitting waarvan de uitspraak nog 
niet bekend is. 

Resolutieheffing SNS
Op 1 februari 2013 heeft de Nederlandse staat SNS Reaal op basis van de interventiewet genationaliseerd. De minister 
van Financiën heeft aangekondigd dat een eenmalige, in de staatskas vloeiende resolutieheffing ter grootte van € 
1 miljard aan de banken zal worden opgelegd. De heffing zal niet voor de vennootschapsbelasting aftrekbaar zijn. 
In juni 2013 heeft de minister van Financiën een wetsvoorstel ingediend ter bekrachtiging van de resolutieheffing. 
Besloten is om de heffing op te leggen aan banken die per 1 februari 2013 in het bezit waren van een bankvergunning, 
maar alleen voor zover zij per 1 maart 2014, 1 mei 2014 en 1 juli 2014 nog in het bezit van een bankvergunning zijn. 
Conform relevante IFRS richtlijnen heeft BinckBank beoordeeld dat de last voortvloeiend uit de resolutieheffing pas 
in de winst en verliesrekening verantwoord kan worden op het heffingsmoment. De bijdrage van de verschillende 
banken zal worden gerelateerd aan de totaalsom van de onder het depositogarantiestelsel gegarandeerde deposito’s 
die op 1 februari 2013 bij hen worden aangehouden. Een bijdrage van 0,075% van de heffingsbasis zal worden geheven 
in drie termijnen op de bovengenoemde data. In het eerste halfjaar 2014 heeft BinckBank een bedrag van 
€ 2,7 miljoen betaald in het kader van de resolutieheffing. In totaal schat BinckBank haar bijdrage rond de € 4 miljoen.

Gerelateerde partijen
De groep van verbonden partijen omvat geconsolideerde ondernemingen, joint ventures, geassocieerde 
deelnemingen, het bestuur en de raad van commissarissen van BinckBank.

Kapitaalstortingen
In de periode eindigend op 30 juni 2014 is een additioneel bedrag van € 4,0 miljoen aan kapitaal gestort in de joint 
venture BeFrank N.V. en een bedrag van € 71.000 in de geassocieerde deelneming Tom Holding N.V.

Transacties met gerelateerde partijen
In de periode eindigend op 30 juni 2014 heeft BinckBank uit hoofde van ICT, huisvesting en administratieve diensten 
een bedrag van € 436.000  (H1 2013: € 493.000) in rekening gebracht aan gerelateerde partijen en bedraagt de 
vordering op deze gerelateerde partijen € 388.000 (H1 2013: € 220.000).

In de periode eindigend op 30 juni 2014 is daarnaast uit hoofde van verleende diensten € 2.172.000 (H1 2013: 
€ 1.701.000) door gerelateerde partijen aan BinckBank in rekening gebracht en is de schuld per 30 juni 2014 
€ 13.000 op deze gerelateerde partijen (H1 2013: € 208.000). 

Bestuur en raad van commissarissen BinckBank
In de periode eindigend op 30 juni 2014 hebben geen transacties plaatsgevonden met het bestuur en raad van 
commissarissen anders dan voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomsten respectievelijk overeenkomsten van 
opdracht.

Betaalbaar en voorgestelde dividenden
(x € 1.000) FY14 H1 FY13 H1
Vastgesteld en uitgekeerd gedurende het jaar

Dividend op gewone aandelen:

Slotdividend voor 2013: € 0,26 (2012: € 0,28)  18.251  19.775 
Interim-dividend goedgekeurd door de Stichting Prioriteit op 21 juli 2014

Dividend op gewone aandelen

Interim-dividend voor 2014: € 0,10 (2013: € 0,13)  7.100  9.115 
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Gebeurtenissen na balansdatum
BinckBank introduceert Binck turbo’s
BinckBank heeft op 3 juli door middel van een persbericht de uitgifte van turbo’s aangekondigd. Met de uitgifte 
van turbo’s komt BinckBank tegemoet aan de vraag van ervaren en actieve beleggers die graag in turbo’s 
beleggen. BinckBank N.V. is de uitgevende instelling en heeft de Zwitserse bank UBS aangesteld als market 
maker. 

Verkoop BPO- en software & licentieactiviteiten
In november 2013 werd via een persbericht aangekondigd dat BinckBank onderzoek doet naar een 
samenwerking dan wel verkoop van het zakelijk bedrijf Able. Het onderzoek is inmiddels beëindigd en wij zijn 
tot de conclusie gekomen dat verkoop van Able de beste optie is. Wij hebben inmiddels vergaande vorderingen 
gemaakt met BlackFin Capital Partners met wie een intentieverklaring is ondertekend. 

Overeenstemming BinckBank en Delta Loyd over BeFrank
BinckBank heeft in 2010 samen met Delta Lloyd de joint venture BeFrank opgericht, de meest succesvolle 
PremiePensioenInstelling in de Nederlandse markt. BeFrank is werkzaam in de collectieve pensioensector, de 
zogenaamde tweede pijler. BinckBank verzorgt de effectenadministratie vanuit haar zakelijk BPO bedrijf Able. 
Nu BinckBank zich meer is gaan toeleggen op haar kernactiviteiten, Retail brokerage en vermogensbeheer 
dienstverlening, paste deze activiteit minder goed in onze portefeuille. Op 18 juli jl. is de overeenkomst met 
Delta Lloyd over de verkoop van het 50%-belang van BinckBank in BeFrank voor een bedrag van € 19,5 miljoen 
ondertekend. Na aftrek van de boekwaarde resteert een nettowinst van circa € 15,5 miljoen. Deze zal in het 
derde kwartaal van 2014 worden verantwoord. 
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Gesegmenteerde informatie
Een segment is een duidelijk te onderscheiden onderdeel van BinckBank dat diensten verleent met een van 
andere segmenten afwijkend risico-of rendementsprofiel (bedrijfssegment) of dat die diensten verleent 
aan een bepaalde economische markt (marktsegment), die een van andere segmenten afwijkend risico- en 
rendementsprofiel heeft. Organisatorisch gezien worden de activiteiten van BinckBank onderverdeeld in 
twee primaire bedrijfssegmenten. Het bestuur bepaalt 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 de bedrijfsonderdelen. De bedrijfssegmenten zijn: 

 • Retail
 • Professional Services

De business unit “Retail” treedt op als (internet) broker voor de particuliere markt. De business unit “Professional 
services” bemiddelt in effecten- en derivatentransacties ten behoeve van binnen- en buitenlandse professionele 
beleggers waarbij ook een groot deel van de administratie wordt verzorgd. Binnen de bedrijfssegmenten 
“Retail” en “Professional Services” worden alle direct toe te rekenen baten en lasten verantwoord samen met de 
toegerekende kosten van de groepsactiviteiten. 

In november 2013 heeft BinckBank gemeld dat, in het kader van een voorgenomen desinvestering, een 
onderzoek is gestart naar de mogelijkheden van een verkoop dan wel een samenwerking voor haar niet-
bancaire activiteiten, namelijk de BPO- en software & licentieactiviteiten welke voorheen waren opgenomen 
in het segment Professional services. Deze onderdelen zijn sinds 31 december 2013 gereclassificeerd naar 
beëindigde activiteiten en de vergelijkende cijfers zijn hiervoor aangepast.

Onder “Groepsactiviteiten” zijn de bedrijfsonderdelen opgenomen die direct door het bestuur worden 
aangestuurd en waarvan de baten en lasten niet in één van de andere segmenten worden opgenomen.
Hierin zijn onder meer opgenomen ThinkCapital, centrale Treasury resultaten met inbegrip van de resultaten op 
verkopen vanuit de beleggingsportefeuille en buitengewone lasten.

Voor een bedrijfssegment 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.

Resultaten van geassocieerde deelnemingen en joint ventures worden aan bedrijfsonderdelen toegerekend 
voor zover de bedrijfsonderdelen direct invloed uitoefenen op de deelnemingen en joint ventures. Alle overige 
resultaten van geassocieerde deelnemingen en joint ventures worden op groepsniveau verantwoord.

Belastingen worden beheerd op groepsniveau en worden niet toegerekend aan de operationele segmenten.

Zowel in de periode eindigend op 30 juni 2014 als in 2013 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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x € 1.000

1-1-2014 t/m 30-6-2014 1-1-2013 t/m 30-6-2013

Retail
Profes-
sional

services

Groeps
activi-
teiten

Totaal Retail
Profes-
sional

services

Groeps
activi-
teiten

Totaal

Rentebaten  15.318  1.402  231  16.951  14.347  1.956  37  16.340 
Rentelasten  (1.415)  (96)  (228)  (1.739)  (2.888)  (353)  (31)  (3.272)

Netto-rentebaten  13.903  1.306  3  15.212  11.459  1.603  6  13.068 
Provisiebaten  66.945  8.503  788  76.236  58.338  11.926  313  70.577 
Provisielasten  (11.059)  (1.742)  (86)  (12.887)  (10.091)  (4.678)  (84)  (14.853)

Netto-provisiebaten  55.886  6.761  702  63.349  48.247  7.248  229  55.724 
Overige baten  32  1  (209)  (176)  850  3  269  1.122 

Resultaat uit financiële 
instrumenten  -    -    -    -    -    -    -    -   

Bijzondere 
waardeveranderingen 
op financiële activa 

 (1)  -    -    (1)  91  (4)  -    87 

Totale inkomsten uit 
operationele activiteiten  69.820  8.068  496  78.384  60.647  8.850  504  70.001 

Personeelskosten  17.081  2.484  1.346  20.911  15.009  1.958  741  17.708 
Afschrijvingen  12.783  633  337  13.753  13.300  809  35  14.144 
Overige operationele lasten  23.721  3.945  1.716  29.382  20.520  3.980  1.218  25.718 
Totale operationele lasten  53.585  7.062  3.399  64.046  48.829  6.747  1.994  57.570 
Resultaat uit 
bedrijfsactiviteiten  16.235  1.006  (2.903)  14.338  11.818  2.103  (1.490)  12.431 

Aandeel in het resultaat van 
geassocieerde deelnemingen 
en joint ventures 

 (2.298)  140 

Resultaat voor belastingen  12.040  12.571 

Belastingen  (4.408)  (3.302)

Resultaat na belastingen 
(voortgezette 
bedrijfsactiviteiten)

 7.632  9.269 

Resultaat na 
belastingen (beëindigde 
bedrijfsactiviteiten)

 (435)  (305)

Netto-resultaat  7.197  8.964 
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Overige informatie
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Beoordelingsverklaring

Aan: de aandeelhouders, het bestuur en de raad van commissarissen van BinckBank N.V. 

Opdracht
Wij hebben de in dit “Halfjaarverslag 2014” van BinckBank N.V. te Amsterdam, opgenomen verkorte 
geconsolideerde tussentijdse financiële informatie zoals verantwoord in sectie “Financieel halfjaarverslag 
2014”, beoordeeld. De verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie bestaat uit de verkorte 
geconsolideerde balans per 30 juni 2014, 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 2014 tot en met 30 juni 2014 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 2014”, 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 openbaar accountant van de entiteit”. Een beoordeling van tussentijdse financiële informatie 
bestaat uit het inwinnen van inlichtingen, met name bij personen die verantwoordelijk zijn voor financiën en 
verslaggeving, en het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van 
een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle die is uitgevoerd in overeenstemming met 
de Nederlandse controlestandaarden en stelt ons niet in staat zekerheid te verkrijgen dat wij kennis hebben 
genomen van alle aangelegenheden van materieel belang die bij een controle onderkend zouden worden. Om 
die reden geven wij geen controleverklaring af.

Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen 
dat de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie, zoals verantwoord in sectie “Financieel 
halfjaarverslag 2014”, over de periode 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014 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, 21 juli 2014

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: drs. R. Koppen RA
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ISIN code NL0000335578
Reuters symbool BINCK.AS
Bloomberg symbool BINCK NA

Beursindex AMX

Marktkapitalisatie* (€ miljoen) 688,5
Geplaatst aantal aandelen* 74.500.000

Gemiddelde dagomzet in stuks FY14 Q2 222.708

Openingskoers (01-04-2014) € 8,60
Hoogste koers (intraday) € 9,33
Laagste koers (intraday) € 7,82

Slotkoers (30-06-2014) € 9,24

*Op 30 juni 2014

Verloop aandeel BinckBank versus de AMX (TSR)
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Data en kerngegevens van het aandeel BinckBank N.V.
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BinckBank N.V. (BinckBank) is een online bank voor beleggers met een Top-5 positie in Europa. 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. Aan professionele klanten biedt BinckBank 
naast snelle en goedkope orderexecutie ook de administratieve verwerking van effecten- en geldtransacties 
door middel van een outsourcing variant (BPO), dan wel via het licenseren van desbetreffende software. De 
onderneming heeft vestigingen in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje.

Vandaag, 21 juli 2014, 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 
24 juli 2014 beschikbaar zijn op www.binck.com onder Investor Relations/ Financiële resultaten.

Belangrijke data 2014*
 •• Ex-interim•dividend• • • 22•juli•2014
 •• Record-date•interim•dividend• • • 24•juli•2014
 •• Betaling•interim•dividend• • • 28•juli•2014
 •• Publicatie•derde•kwartaalresultaten•2014• • • 20•oktober•2014

* Data onder voorbehoud

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

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

Belangrijke data BinckBank N.V.
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