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Financieel overzicht
Groep Delen

Dit was 2017: de cijfers*
40,5 miljard euro toevertrouwd vermogen
53,7% cost-income ratio
676 VTE personeelsleden
105,8 miljoen euro nettowinst
678,8 miljoen euro geconsolideerd eigen vermogen
29,3% core Tier 1-kapitaal
16,3% ROE
Eric Lechien, CFO Delen Private Bank

Gezonde groei in toevertrouwd
vermogen
Het toevertrouwd vermogen bij de
Groep Delen bedroeg eind 2017
40.545 miljoen euro, een record.
Delen Private Bank NV noteerde
een 7,4% stijging van het
toevertrouwd vermogen naar
29.410 miljoen euro (2017). Dat
groeicijfer was het resultaat van
een positieve impact van de
beurzen op de waardeontwikkeling
van de vermogens én van een
organische nettogroei van
bestaande en nieuwe particuliere
klanten aan een recordtempo.
Alle Belgische kantoren droegen
bij tot deze constante instroom
van vermogens. Dit getuigt van
het klantenvertrouwen in Delen
Private Bank en bevestigt de
vooraanstaande positie van de
bank in discretionair beheer in
België. De instroom van kapitalen

* Cijfers in de tekst zijn geconsolideerde
cijfers voor Delen Investments, de
moedervennootschap van Delen Private Bank.
Sinds 2017 heeft Delen Investments geen
andere participaties dan Delen Private Bank en
zijn de operationele perimeters identiek. Voor
cijfers van Delen Private Bank zie pg 8.
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was sterk gedurende het hele jaar
2017, en was bijna uitsluitend
terug te vinden in discretionair
vermogensbeheer. Het aandeel
van de tegoeden in discretionair
beheer bij Delen Private Bank steeg
daardoor van 76% (eind 2016) naar
81% (eind 2017). De voorzichtige
beleggingsstrategie bewees ook
in 2017 haar toegevoegde waarde:
Delen Private Bank realiseerde in
2017 betere rendementen voor haar
klanten dan het sectorgemiddelde
(voor gelijkaardige risicoprofielen).
JM Finn & Co Ltd, de Britse
vermogensbeheerder (waarin Delen
Private Bank een belang van 81%
heeft), kende een stijging van 7,7%
van het toevertrouwd vermogen
naar 10.475 miljoen euro (9.294
miljoen Britse pond) eind 2017.
Deze groei was te danken aan de
positieve waardeontwikkeling van de
vermogens (uitgedrukt in Britse pond)
en van een nettogroei van bestaande
en nieuwe particuliere klanten.
De gunstige ontwikkeling werd
evenwel gedempt door de negatieve
koersevolutie van het Britse pond ten
opzichte van de euro (-3,5%).
Bij Oyens & Van Eeghen NV
bleven de toevertrouwde activa
van particulieren en stichtingen
nagenoeg stabiel (+0,5%)
op 660 miljoen euro per
31 december 2017.
Positieve winstontwikkeling
De brutobedrijfsopbrengsten van
de Groep Delen stegen met 17,2%
in 2017 tot 366,9 miljoen euro,
waarvan het aandeel van JM Finn
en Oyens & Van Eeghen 82,7 miljoen
euro bedroeg. Deze toename is
voornamelijk toe te schrijven aan
de vooruitgang in activa in beheer.
De bedrijfskosten stegen met 7,7%
(11,4% exclusief JM Finn en Oyens &
Van Eeghen).

gevolg van de groeiende activiteit.
Bij JM Finn is de toename van de
kosten in lokale munt te verklaren
door hogere personeelskosten
(o.m. door de stijgende loonkosten
voor investment managers en de
aanwerving van medewerkers) en
een stijging van de uitgaven voor
marketing en IT. De cost-income
ratio daalde tot 53,7%, een zeer
goed cijfer. Bij Delen Private Bank
bedraagt de ratio slechts 42,5%, bij
JM Finn is dat 83,7%. De verbetering
van de ratio (in 2016 nog 57,8%)
wijst op een efficiënte werking van
de organisatie: de kostenstijging
als gevolg van de groei volgde niet
hetzelfde ritme als de toename van
de inkomsten. Eind 2017 telde de
groep 676 personeelsleden (VTE),
waarvan 360 bij Delen Private Bank,
298 bij JM Finn en 18 bij Oyens &
Van Eeghen.

bedroeg 386,4 miljoen euro
op 31 december 2017, rekening
houdend met de immateriële vaste
activa van 238,3 miljoen euro,
waarvan 49,8 miljoen euro cliënteel
van JM Finn en 7,1 miljoen euro
cliënteel van Oyens & Van Eeghen.
Eind 2016 bedroeg dat cijfer
377,3 miljoen euro.

De nettowinst nam in 2017 toe
tot 105,8 miljoen euro (tegenover
87,9 miljoen euro in 2016). De
bijdrage van JM Finn tot het
nettoresultaat van de groep
evolueerde van 5,6 miljoen euro in
2016 naar 7,1 miljoen euro (na een
afschrijvingslast van cliënteel en 19%
minderheidsbelangen van
2,7 miljoen euro). De bijdrage
van Oyens & Van Eeghen tot
het nettoresultaat van de groep
was negatief als gevolg van
herstructureringskosten en de
afbouw van dienstverlening aan
institutionele investeerders.

De Core Tier 1-kapitaalratio
bedroeg 29,3%. De Groep Delen
is dus ruim gekapitaliseerd en
voldoet ruimschoots aan de Bazel
III-vereisten op het vlak van eigen
vermogen. De tier 1-ratio ligt ruim
boven het sectorgemiddelde
en houdt rekening met de
langetermijnverplichting om JM Finn
minderheidsaandeelhouders uit te
kopen. Delen Private Bank beschikt
over een solide en eenvoudig te
begrijpen balans. De cashtegoeden
blijven conservatief belegd bij
de Nationale Bank van België,
in kwaliteitsvol overheidspapier,
in deposito’s op korte termijn bij
kwaliteitsbanken of in kwaliteitsvol
kortetermijnpapier van bluechip bedrijven. De impact van de
Bazel III-regelgeving is voor Delen
Private Bank gering, vermits het
kapitaal van de groep uitsluitend
uit Core Tier1-kapitaal bestaat, de
portefeuille conservatief belegd
is en de ratio’s van de groep nu
reeds ruimschoots de huidige en
toekomstige vereisten overtreffen.
Het rendement op het (gemiddeld)
eigen vermogen bedroeg 16,3%, een
zeer bevredigend cijfer.

Solide balans
Het geconsolideerd eigen
vermogen van de Groep Delen
(aandeel van de groep) bedroeg
678,8 miljoen euro op 31 december
2017, tegenover 621,2 miljoen
euro op 31 december 2016. Dit
bedrag houdt reeds rekening met
de verkoopoptie van het JM Finn
management om de resterende
aandelen (gewaardeerd aan
27,5 miljoen euro) na verloop van tijd
aan de Groep Delen te verkopen. Het
nuttig eigen vermogen van de groep

De kostenontwikkeling bij Delen
Private Bank op het vlak van IT
en personeel is een rechtstreeks
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In 2017 verkocht Delen Investments
de participatie in JM Finn aan
Delen Private Bank. Hierdoor zijn
nu alle operationele activiteiten
ondergebracht bij Delen Private
Bank. De geconsolideerde cijfers
van Delen Private Bank (zie tabellen
vanaf pg 8) zijn dus vanaf 2017 in lijn
met die van Delen Investments. Het
geconsolideerde eigen vermogen
van Delen Private Bank bedraagt
673,5 miljoen euro op 31 december
2017.

Operationeel
overzicht
Groep Delen

Dit was 2017: onze activiteiten
92% Delen-klanten in discretionair beheer
10 Delen-kantoren in België
22% aandeel Bank J.Van Breda & C° in toevertrouwd vermogen Delen Private Bank
10.475 miljoen euro toevertrouwd vermogen JM Finn
660 miljoen euro toevertrouwd vermogen Oyens & Van Eeghen

Delen Private Bank:
op positieve elan verder

beheermandaten. Delen Private Bank
belegde voor haar klanten in zeer
gespreide aandelenportefeuilles,
met de klemtoon op Europa. Bij
de obligaties bleef de looptijd
kort (minder dan een jaar) om
zich te wapenen tegen het risico
van rentestijgingen. Op valutavlak
resulteerde de diversificatie buiten
de eurozone in een negatieve
bijdrage. Het obligatiegedeelte van
de portefeuilles bleef voornamelijk
belegd in kortetermijnbeleggingen
in sterke landen en bedrijven, met
een dynamischere bijdrage dankzij
investeringen in eeuwigdurende
obligaties. In 2017 wierp dit beleid
zijn vruchten af en droegen alle
activaklassen bij tot het resultaat.

Delen Private Bank paste
in 2017 haar traditionele
investeringsprincipes toe: het
vermogen van haar klanten
evenwichtig laten groeien,
binnen de grenzen van hun
risicoprofiel en inspelend op de
marktopportuniteiten. Dankzij puike
beursprestaties wereldwijd, een
gunstige conjunctuur, lage inflatie
in ontwikkelde landen en de sterke
Europese munt, boekte Delen Private
Bank zeer behoorlijke resultaten en
werden de risico’s steeds beperkt
gehouden.
In 2017 zette Delen Private Bank
haar strategie voort om de kwaliteit
en efficiëntie van het vermogens
beheer te optimaliseren door te
blijven streven naar een steeds
groter aandeel beheermandaten.
Op het einde van 2017 werden
81% (23.704 miljoen euro) van
de toevertrouwde vermogens
rechtstreeks discretionair of via
de eigen patrimoniale beveks
beheerd. Discretionaire rekeningen
vertegenwoordigen 92% van
het aantal rekeningen, zijnde
meer dan 24.600 discretionaire

Delen Private Bank blijft, zelfs
in een vooraanstaande positie,
marktaandeel winnen op de
Belgische private banking markt,
mede dankzij de sterke groei van
nieuwe particuliere vermogens. De
uitbouw van een lokale verankering
van de bank werpt zijn vruchten
af. Meer dan drie vierde van de
netto-instroom van kapitalen
komt via de kantoren buiten de
hoofdzetel in Antwerpen. Dit
moedigt Delen Private Bank aan om
verder te investeren in personeel
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en infrastructuur. In 2017 werden
kantoren geopend in Namen, Leuven
en in de regio Kempen en werden
de kantoren in West-Vlaanderen
uitgebreid. De medewerkers in
Antwerpen zijn verhuisd naar
een tijdelijke locatie, zodat de
uitbreidings- en renovatiewerken
aan de hoofdzetel kunnen beginnen.
Verdere investeringen zijn gepland
in Leuven. In Knokke opende Delen
Private Bank in het voorjaar van 2018
een nieuw kantoor en in Brussel en
Gent zijn uitbreidingen gepland.
Bank J.Van Breda & C° droeg via haar
kantoren opnieuw in belangrijke
mate bij tot het resultaat van Delen
Private Bank. Op 31 december
2017 beheerde Delen Private Bank
5.474 miljoen euro voor rekening
van klanten aangebracht door het
netwerk van Bank J.Van Breda & C°.
Daarnaast verzorgt Delen Private
Bank de effectenadministratie
van Bank J.Van Breda & C°
(1.023 miljoen euro). Op die manier
vertegenwoordigt Bank J.Van Breda
& C° ongeveer 22 % van het totaal
toevertrouwd vermogen bij Delen
Private Bank.
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geïmplementeerd worden, zodat een
succesvolle groeistrategie en een
noodzakelijke winstverbetering hand
in hand kunnen gaan.

Bij JM Finn evolueerden de
klantenportefeuilles, met gemiddeld
een sterkere weging in aandelen,
erg positief. Na een volatiele periode
in de aanloop naar de brexitstemming in 2016, koos de Londense
aandelenmarkt resoluut voor een
opwaartse tendens die zich in 2017
verderzette. De verzwakking van
het Britse pond heeft ook gezorgd
voor een additionele bijdrage van
buitenlandse aandelen. Dankzij het
talent van haar vermogensbeheerders
en de sterke markten in het Verenigd
Koninkrijk, was JM Finn in 2017 in
staat om mooie resultaten voor haar
klanten te realiseren.

Oyens & Van Eeghen:
succesvolle convergentie van de
beleggingsstrategieën
Delen Private Bank nam in 2015
alle aandelen over van Oyens &
Van Eeghen, één van Nederlands
oudste onafhankelijke financiële
instellingen, opgericht in 1797. Delen
Private Bank versterkte daarmee
haar aanwezigheid in de Benelux.
Eind 2017 had Oyens & Van Eeghen
660 miljoen euro aan toevertrouwde
activa voor particuliere klanten,
waarvan 87% in discretionair beheer.
Oyens & Van Eeghen spitste zich in
de afgelopen jaren steeds meer en
met succes toe op het segment van
gespecialiseerd vermogensbeheer
en fiduciair advies aan particulieren
en stichtingen. Oyens & Van Eeghen
biedt een kwaliteitsvol platform
om in de Nederlandse onshore
vermogensbeheermarkt het Delenmodel uit te bouwen.

De aankoop van 73,49% van de
Londense vermogensbeheerder
JM Finn in 2011 was een belangrijke
stap voor de Groep Delen. In 2016 en
2017 kocht Delen Private Bank 7,5%
van de minderheidsaandelen om zo
het directe aandeelhouderschap te
verhogen tot 81%. Eind 2017 had
JM Finn 10.475 miljoen euro
(9.294 miljoen pond) aan
toevertrouwde activa, waarvan
74% in discretionair beheer. De
groei in toevertrouwde activa en in
het aandeel discretionair beheer
bevestigt dat JM Finn een gezonde
onderneming is met groeipotentieel.
De positie van JM Finn in de Britse
onshore vermogensbeheermarkt in
combinatie met de gedrevenheid
en ervaring van Delen Private Bank,
moeten JM Finn toelaten om verder
te groeien en te evolueren tot een
prominente speler op de Engelse
vermogensbeheermarkt.

Ook Oyens & Van Eeghen profiteerde
van de aantrekkende economische
groei, het stimulerende
monetaire beleid en de stijgende
aandelenmarkten. De strategie
om aandelen te kopen in cyclische
sectoren die na een moeilijke
periode relatief ondergewaardeerd
waren, droeg eveneens positief
bij tot het beleggingsresultaat. De
looptijden van het obligatiegedeelte
van de portefeuilles waren kort, net
zoals bij Delen Private Bank. Samen
met een doeltreffende selectie
van kredietrisico leverden de korte
looptijden een mooie bijdrage
voor de obligatieportefeuilles. De
beleggingsstrategieën in Nederland
en België groeiden merkbaar naar
elkaar toe, dankzij regelmatig
overleg met het beheerteam
van Delen Private Bank en de
overdracht van geconsolideerde
verantwoordelijkheid inzake
obligatiebeleggingen naar
medewerkers van Oyens &
Van Eeghen.

Op operationeel vlak was 2017
opnieuw een druk jaar voor
JM Finn dankzij een intense
interactie met haar klanten op
kantoor of tijdens evenementen,
belangrijke initiatieven om te
voldoen aan de verstrengde MiFID IIwetgeving, een efficiëntieverhoging
van de organisatie en een verdere
uitdieping van de samenwerking met
Delen Private Bank. De klemtoon lag
op het verhogen van de commerciële
activiteit, o.a. door het verder
uitrollen van vermogensplanning
en de ingebruikname van nieuwe
CRM-software. Het directiecomité
van JM Finn blijft ervoor zorgen
dat de strategische initiatieven en
prioriteiten geleidelijk succesvol

Op operationeel vlak was 2017 een
jaar met belangrijke ontwikkelingen
voor Oyens & Van Eeghen. De nieuwe
directie nam de fakkel over in de
loop van 2017. Op het einde van
het jaar werd de dienstverlening
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aan grote institutionele klanten
teruggeschroefd. Het team dat
verantwoordelijk was voor deze
activiteit vertrok om deze activiteit
elders verder te zetten. De expertise,
in het bijzonder op gebied van
beveks, en de IT-systemen die
door Delen Private Bank in België
ontwikkeld zijn, droegen in zeer
belangrijke mate bij tot een
verbetering van de dienstverlening
en een efficiëntieverhoging in
Nederland. Hierdoor is Oyens & Van
Eeghen in staat een groter publiek
te dienen vanuit haar kantoren in
Amsterdam en ‘s-Hertogenbosch.
Oyens & Van Eeghen blijft dan ook
verder op zoek gaan naar talentvolle
commerciële medewerkers om de
groei te begeleiden en te versnellen.

“

JM Finn: groeipotentieel om
prominente speler te worden

Ook Oyens & Van Eeghen
profiteerde van de
aantrekkende economische
groei, het stimulerende
monetaire beleid en de
stijgende aandelenmarkten.
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Geconsolideerde
jaarrekening*

Geconsolideerde
jaarrekening

Resultaten

Balans

Delen Private Bank

Delen Private Bank

Op 31 december in euro ‘000

2017

2016

366.912

235.693

2.059

409

357.093

223.994

Winst uit financiële instrumenten gewaardeerd aan reële waarde via resultaat

783

372

Gerealiseerde winst (verlies) uit voor verkoop beschikbare activa

819

-13

6.158

10.932

-38.897

-30.518

EXPLOITATIE-KOSTEN

-171.710

-98.915

Personeelskosten

-100.001

-52.137

Algemene en administratieve kosten

-53.089

-34.656

Afschrijvingen

-15.761

-7.243

Voorzieningen

-14

-2.566

BRUTO EXPLOITATIE-OPBRENGSTEN
Rentemarge
Commissie-inkomsten bruto

Overige bedrijfsopbrengsten
BETAALDE VERGOEDINGEN AAN TUSSENPERSONEN

Waardeverminderingen
Overige bedrijfskosten
EXPLOITATIE-RESULTAAT
Aandeel in winst(verlies) van gemeenschappelijke dochterondernemingen volgens de
vermogensmutatiemethode

152

-9

-2.998

-2.304

156.305

106.260

-

-

Op 31 december in euro ‘000

2017

2016

ACTIVA

2.601.335

1.919.387

Kas, tegoeden bij centrale banken

1.111.014

656.005

Financiële instrumenten die behoren tot de handelsportefeuille

8.482

8.030

Vorderingen op kredietinstellingen en tegenpartijen

282.266

255.797

Vorderingen op cliënten

373.382

277.121

Beleggingen

470.997

599.379

Belastingvorderingen

3.490

3.053

Materiële vaste activa

87.094

81.902

232.384

31.764

Cliënteel
Andere immateriële vaste activa

5.954

983

26.271

5.355

TOTAAL VERPLICHTINGEN & EIGEN VERMOGEN

2.601.335

1.919.387

VERPLICHTINGEN

1.927.874

1.514.847

3.353

3.813

Overige activa

Financiële instrumenten die behoren tot de handelsportefeuille
Schulden aan kredietinstellingen en tegenpartijen

2.782

7.395

1.810.248

1.456.451

4.056

3.377

Belastingverplichtingen

17.984

12.092

89.450

31.719

Schulden aan cliënten
Voorzieningen

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN

156.305

106.260

Overige verplichtingen

Belastingen op het resultaat

-44.192

-26.166

EIGEN VERMOGEN

673.461

404.540

Eigen vermogen van de groep

672.569

404.022

90.498

42.711

-39

2.410

582.109

358.901

892

518

RESULTAAT NA BELASTINGEN

112.112

80.094

Geplaatst kapitaal
Herwaarderingsreserve

Minderheidsbelangen

-2.384

-261

Geconsolideerde reserves
Minderheidsbelangen

NETTO WINST (aandeel van de groep)

109.728

79.833

* In 2017 zijn de operationele activiteiten van de Groep Delen die nog niet onder Delen Private Bank ondergebracht waren, naar Delen Private Bank
getransfereerd. Het gaat hier voornamelijk over de verkoop van de participatie in JM Finn van Delen Investments aan Delen Private Bank en de transfer
van het eigen vermogen en de goodwill verbonden aan de overname van Capital et Finance in 2007. De resultatenrekening en de balans consolideren sinds
1 januari 2017 de cijfers van JM Finn. De opbrengsten zijn gestegen van 235,7 miljoen euro in 2016 naar 366,9 miljoen euro in 2017, de kosten van 98,9 miljoen
euro naar 171,7 miljoen euro. Het eigen vermogen is gestegen van 404,5 miljoen euro eind 2016 tot 673,5 miljoen euro eind 2017. Op statutair niveau, zijn de
deelnemingen van Delen Private Bank gestegen van 26,3 miljoen euro eind 2016 tot 127,5 miljoen euro eind 2017.

8

9

Passiva
Statutaire
jaarrekening

Op 31 december in euro ‘000

2017

2016

1.782.622

1.430.919

Schulden aan kredietinstellingen

579.293

268.618

A. Onmiddellijk opvraagbaar

579.265

267.850

VREEMD VERMOGEN

Delen Private Bank

Balans na winstverdeling

I.

B. Mobiliseringsschulden wegens herdiscontering van handelspapier
C. Overige schulden op termijn of met opzegging
II.

Schulden aan cliënten
A. Spaargelden / spaardeposito's

Op 31 december in euro ‘000
I.

Kas, tegoeden bij centrale banken, postcheque- en girodiensten

II.

Bij de centrale bank herfinancierbaar overheidspapier

III.

4.384

1. Onmiddellijk opvraagbaar				

1.124.219

1.124.536

2. Op termijn of met opzegging			

2.109

2.086

3. Wegens herdiscontering van handelspapier		

-

-

-

-

65.656

24.062

-

177

31

33

-

-

1. Pensioen- en soortgelijke verplichtingen

-

-

2. Belastingen				

-

-

3. Overige risico’s en kosten				

-

-

31

33

7.023

7.023

-

-

339.277

255.234

Kapitaal

90.087

42.300

A. Geplaatst kapitaal

90.087

42.300

-

-

411

411

-

-

44.476

73.309

VI.

Voorzieningen en uitgestelde belastingen

444

284

IV.

Vorderingen op cliënten					

338.300

248.844

V.

Obligaties en andere vastrentende effecten

402.766

377.859

83.841

77.241

318.925

300.618

2.991

2.030

VI.
VII.

Aandelen en andere niet-vastrentende effecten
Financiële vaste activa

127.487

26.297

A. Deelnemingen in verbonden ondernemingen

127.468

26.279

B. Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
C. Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren
D. Achtergestelde vorderingen op verbonden ondernemingen en
ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
VIII. Oprichtingskosten en immateriële vaste activa
IX.

Materiële vaste activa

Overige schulden
Overlopende rekeningen

218.220

B. Van andere emittenten

IV.
V.

213.976

A. Van publiekrechtelijke emittenten

In schuldbewijzen belichaamde schulden

2016

A. Onmiddellijk opvraagbaar
B. Overige vorderingen (op termijn of met opzegging)

III.

650.286

218.504

-

-

19

18

-

-

2.226

1.079

82.079

82.483

A. Voorzieningen voor risico's en kosten

B. Uitgestelde belastingen
VII.

Fonds voor algemene bankrisico’s

VIII. Achtergestelde schulden
EIGEN VERMOGEN
IX.

B. Niet-opgevraagd kapitaal (-)
X.

Uitgiftepremies

XI.

Herwaarderingsmeerwaarden

XII.

Reserves

4.314

4.319

A. Wettelijke reserve

4.247

4.247

B. Onbeschikbare reserves
1. Voor eigen aandelen				

X.

Eigen aandelen

-

-

2. Andere				
C. Belastingvrije reserves

XI.

Overige activa

4.264

2.809

XII.

Overlopende rekeningen

3.705

2.653

2.121.899

1.686.153

TOTAAL VAN DE ACTIVA

10

1.131.006
1.126.622

2017

214.419

1.130.618
4.290

899.184

Vorderingen op kredietinstellingen

768

1.126.329

B. Andere schulden

Activa

28

D. Beschikbare reserves
XIII. Overgedragen winst (verlies) (+)/(-)
TOTAAL VAN DE PASSIVA

11

-

-

-

-

-

-

67

72

-

-

244.465

208.204

2.121.899

1.686.153

Statutaire
jaarrekening
Delen Private Bank

Resultatenrekening

I.

Op 31 december in euro ‘000

2017

2016

Rente-opbrengsten en soortgelijke opbrengsten

7.399

3.762

A. Waaronder: uit vastrentende effecten

2.487

1

II.

Rentekosten en soortgelijke kosten

-5.184

-2.805

III.

Opbrengsten uit niet-vastrentende effecten

47.347

49.010

96

485

47.251

48.525

C. Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

-

-

D. Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren

-

-

150.824

139.467

30.002

31.451

120.255

104.745

566

3.271

-40.824

-34.129

A. Aandelen en andere niet-vastrentende effecten
B. Deelnemingen in verbonden ondernemingen

IV.

Ontvangen provisies
A. Makelaars- en commissielonen
B. Vergoeding voor diensten van beheer, adviesverlening en bewaring
C. Overige ontvangen provisies

V.

Betaalde provisies

VI.

Winst (Verlies) uit financiële transacties (+)/(-)

7.799

1.434

A. Uit het wissel- en handelsbedrijf in effecten en andere financiële instrumenten

4.976

1.440

B. Uit de realisatie van beleggingseffecten

2.823

-5

VII.

X.

XI.

Voorzieningen voor andere risico’s en kosten dan bedoeld in de posten buitenbalanstelling
“I. Eventuele passiva” en “II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico”

-

-

-

-

XIV. Overige bedrijfsopbrengsten

9.186

1.690

XV.

-2.220

-3.291

101.926

86.679

325

106

A. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op
immateriële en materiële vaste activa

-

-

B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa

-

-

XIII. Onttrekking (Toevoeging) aan het fonds voor algemene bankrisico’s (+)/(-)

Overige bedrijfskosten

XVI. Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting (+)/(-)
XVII Uitzonderlijke opbrengsten

C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten
D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa
E. Andere uitzonderlijke opbrengsten
XVIII Uitzonderlijke kosten

-

B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa

-

-

C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten: toevoegingen (bestedingen) (+)/(-)

-

-

-69

-106

-

-

102.182

86.679

-

-

D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa

-39.716

-36.867

E. Andere uitzonderlijke kosten

B. Overige administratieve kosten

-25.721

-25.238

152

XIX

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-)

XIX

Bis
A. Overboeking naar de uitgestelde belastingen

-

-

B. Onttrekking aan de uitgestelde belastingen

2

2

Belastingen op het resultaat (+)/(-)

-19.565

-13.357

A. Belastingen

-19.565

-13.597

0

240

82.620

73.324

4

4

82.624

73.328

9
XX

B. Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen

Waardeverminderingen op de beleggingsportefeuille in obligaties, aandelen en andere
vastrentende of niet-vastrentende effecten: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-)

374

Voorzieningen voor andere risico’s en kosten dan bedoeld in de posten buiten de balanstelling “I. Eventuele passiva” en “II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico”:
bestedingen (terugnemingen) (+)/(-)

-

-554
XXI. Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-)
-

XXII. Overboeking naar (Onttrekking aan) de belastingvrije reserves (+)/(-)
XXIII. Te bestemmen winst (Te verwerken verlies) van het boekjaar (+)/(-)

12

-

-

A. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Waardeverminderingen op vorderingen en voorzieningen voor de
posten buiten de balanstelling
“I. Eventuele passiva” en “II. Verplichtingen met een potentieel
kredietrisico”: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-)

92

-106

-62.104

-6.899

106

-69

-65.437

-7.489

233

A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

Algemene administratieve kosten

VIII. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,
op immateriële en materiële vaste activa
IX.

XII.

13

Statutaire
jaarrekening

Statutaire
jaarrekening

Posten buiten de
balanstelling

Resultaatverwerking

Delen Private Bank

I.

Delen Private Bank

Op 31 december in euro ‘000

2017

2016

Eventuele passiva

4.916

8.291

A. Niet-genegocieerde accepten

II.

-

-

B. Kredietvervangende borgtochten

2.406

2.500

C. Overige borgtochten

2.510

5.792

D. Documentaire kredieten

-

-

E. Activa bezwaard met zakelijke zekerheden voor rekening van derden

-

-

Op 31 december in euro ‘000
A. Te bestemmen winst (Te verwerken verlies) (+)/(-)
1. Te bestemmen winst (Te verwerken verlies) van het boekjaar (+)/(-)
2. Overgedragen winst (Overgedragen verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-)
B. Onttrekking aan het eigen vermogen

82.624

73.328

208.204

180.003

-

-

1. Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies

-

-

2. Aan de reserves

-

-

Verplichtingen met een potentieel kredietrisico

395.302
-

-

-

-

314.436

95.365

1. Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies

-

-

80.866

60.849

2. Aan de wettelijke reserve

-

-

D. Verplichtingen tot vaste opneming en plaatsing van effecten

-

-

3. Aan de overige reserves

-

-

E. Verplichtingen tot inkoop wegens onvolkomen cessie-retrocessie

-

244.465

208.204

-

-

C. Beschikbare marge op betekende kredietlijnen

156.213
C. Toevoeging aan het eigen vermogen

D. Over te dragen winst (verlies) (+)/(-)
Aan de kredietinstelling toevertrouwde waarden
A. Waarden gehouden onder fiducieregeling
B. Open bewaring en gelijkgestelde

32.393.970

28.670.962

-

-

32.393.970

28.670.962

-

-

E. Tussenkomst van de vennoten in het verlies
F. Uit te keren winst

IV.

2016
253.331

A. Vaste verplichtingen tot fondsenverstrekking
B. Verplichtingen wegens contantaankopen van effecten en andere waarden

III.

2017
290.828

Te storten op aandelen

14

46.363

45.127

1. Vergoeding van het kapitaal

46.363

45.127

2. Bestuurders of zaakvoerders

-

-

3. Andere rechthebbenden

-

-
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