Halfjaarverslag 2017

Duurzaam
bankieren
is het inzetten van
geld van spaarders
en beleggers die een
positieve verandering
teweeg willen brengen,
op een manier die
rekening houdt met de
gevolgen voor natuur,
cultuur en samenleving.
Daarbij wordt niet
alleen gekeken naar
de behoeften van de
huidige, maar ook van
toekomstige generaties.

T¬B
Triodos Bank is medeoprichter van de Global Alliance for Banking on Values,
een internationaal netwerk van waardengedreven banken - www.gabv.org
Deze versie van het verslag is een vertaling van de originele Engelstalige versie. In geval van strijdigheid
tussen de Engelstalige versie en de Nederlandstalige versie is het Engelstalige halfjaarverslag leidend.
De beoordeling door de accountant heeft alleen betrekking op het originele Engelstalige halfjaarverslag.
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Kerncijfers
bedragen in miljoenen EUR

Eerste halfjaar
2017

31 december
2016

904

839

Financieel
Tier 1 kernkapitaal
Eigen vermogen
Aantal certificaathouders
Toevertrouwde middelen

957

904

38.898

38.138

8.435

8.025

780.682

759.738

6.076

5.708

53.572

50.765

Balanstotaal

9.536

9.081

Fondsen in beheer*

4.455

4.373

13.991

13.454

Tier 1 kernkapitaalratio

20,1%

19,2%

Totale kapitaalratio

Aantal rekeningen
Kredieten
Aantal rekeningen

Totaal in beheer gegeven vermogen

20,1%

19,2%

Leverage Ratio

9,0%

8,8%

Liquidity Coverage Ratio

256%

319%

Net Stable Funding Ratio

146%

149%

81

82

1.323

1.271

Per aandeel (in EUR)
Nettovermogenswaarde ultimo periode
Sociaal
Aantal medewerkers ultimo periode**
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bedragen in miljoenen EUR

Eerste halfjaar
2017

Eerste halfjaar
2016

Totaal baten

118,7

105,7

Bedrijfslasten

-92,9

-81,6

-1,0

-0,2

0,8

0,6

Bedrijfsresultaat voor belastingen

25,6

24,5

Belastingen bedrijfsresultaat

-6,2

-5,9

Nettowinst

19,4

18,6

Bedrijfslasten/totaal baten

78%

77%

1,70

1,88

Waardeverminderingen kredietportefeuille
Waardeveranderingen deelnemingen

Per aandeel (in EUR)
Nettowinst***

* Inclusief fondsen in beheer bij gelieerde partijen die niet in de consolidatie zijn betrokken.			
** Betreft alle medewerkers in dienst van Triodos Bank NV, exclusief medewerkers in dienst van de joint venture Triodos MeesPierson.
*** De nettowinst per aandeel is berekend over het in het boekjaar gemiddeld aantal uitstaande aandelen.
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Verslag van de Raad van Bestuur
Duurzaamheid - verder en sneller

lagere, veilige niveaus te brengen. Hoewel we gezien
de urgentie van deze uitdagingen hierin nog niet ver
genoeg en snel genoeg gaan en er ook nog steeds
voorbeelden zijn van bedrijven die wel zeggen dat ze
naar deze doelstellingen toewerken maar in praktijk
er weinig aan doen, is er toch reden tot optimisme.
Duurzame economie ontwikkelt zich daadwerkelijk
van een niche naar de nieuwe economie.

In het eerste half jaar hebben bedrijven, overheden
en burgers zich nog krachtiger achter een aantal
mondiale initiatieven geschaard die zijn gericht op
het bestrijden van armoede, de bescherming van de
planeet en het creëren van welzijn voor iedereen. Het
klimaatakkoord van Parijs uit 2015, waarvoor alle
landen samenkwamen in een poging om
klimaatverandering tegen te gaan, is daar een
krachtig voorbeeld van.

Voldoen aan de behoeften van vandaag
en morgen

Er zijn ook tegenvallers bij de uitvoering van het
akkoord, zoals de aankondiging van de Amerikaanse
regering eerder dit jaar dat de VS zich eruit wil
terugtrekken. Maar het heeft tegelijk een beweging
in gang gezet - ook in de Verenigde Staten zelf - die
uitdrukkelijk kiest voor ‘planet first’. Ook bij een
aantal nationale verkiezingen in Europa neemt de
druk op politici toe om positieve toezeggingen te
doen om maatschappelijke-, milieu- en culturele
kwesties aan te pakken.

Het Brundtland-rapport uit 1987 definieert
duurzame ontwikkeling als ‘ontwikkeling die
tegemoetkomt aan de behoeften van vandaag zonder
dat dit ten koste gaat van het vermogen van
toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te
voorzien.’ Deze relatief oude definitie is vandaag de
dag relevanter dan ooit tevoren. Een definitie die voor
de koplopers van duurzaamheid, zoals Triodos Bank,
een voortdurende aanmoediging is om in die geest te
handelen.

Naast initiatieven van bovenaf zien we ook dat
bedrijven van onderop proberen om echte
verandering teweeg te brengen. Zo spannen diverse
bedrijven zich actief in om hun CO2-emissies naar

Voor Triodos betekent dit dat we alleen bedrijven in
de sociale, milieu- en culturele sector financieren.

EUR 9,5 miljard
Over de eerste zes maanden van 2017 is het
balanstotaal van Triodos Bank met 5% gegroeid
naar EUR 9,5 miljard.
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bijvoorbeeld in Spanje een duurzaam pensioen
investeringsfonds in ons aanbod opgenomen en in
het Verenigd Koninkrijk een rekening-courant voor
particulieren.

Zo financierden we in de eerste helft van het jaar
in Nederland Syrische vluchtelingen met een
verblijfsvergunning, zodat ze het eerste döner
kebab-restaurant met eco-certificering in het land
konden openen. Het is voor vluchtelingen vaak lastig
om de Nederlandse arbeidsmarkt te betreden, zelfs
als ze in eigen land succesvolle ondernemers waren.
Triodos Bank is de eerste bank in Nederland die
ondernemers uit de vluchtelingengemeenschap
financiert en wil dat in de toekomst verder
uitbreiden.

Het klimaatakkoord van Parijs vraagt een meer
proactieve benadering van de klimaatagenda door
het bedrijfsleven met duidelijke doelstellingen. Ons
investeringsbeleid is en blijft in lijn met deze
doelstellingen. We willen anderen aanmoedigen om
deze akkoorden niet alleen na te leven, maar om
ambitieus te zijn en de uitdagingen die een transitie
naar een duurzame economie met zich meebrengt,
aan te gaan. Triodos Investment Management doet
dit onder meer door naast de beoordeling op
duurzaamheid ook de financiële beoordeling van
beursgenoteerde bedrijven waarin de Socially
Responsible Investment-fondsen beleggen, in huis te
halen. Hierdoor kunnen de fondsen profiteren van de
geïntegreerde beoordeling van zowel de duurzame
als de financiële prestaties van een bedrijf. Deze
aanpak is de kern van de integrale duurzame
benadering waarvoor Triodos kiest.

De macht van het collectief
Het verbreden en verdiepen van duurzaamheid gaat
niet alleen om wat wij als individuele bank doen. We
zullen meer samenwerkingsverbanden moeten
ontwikkelen, gericht op een snelle en doeltreffende
transformatie naar een duurzame economie. We
willen ook de bankensector als geheel daartoe
aanmoedigen.
Een van de meest effectieve manieren om dat te
doen, is met de Global Alliance for Banking on Values
(GABV), een mondiaal netwerk van meer dan 40
onafhankelijke duurzame banken dat in 2009 mede
door Triodos Bank werd opgericht. De CEO’s van deze
toonaangevende, op waarde gedreven banken
kwamen eerder dit jaar in Nepal bijeen op de
jaarvergadering van de GABV, georganiseerd door
Nepalese Merchant Bank. Gezamenlijk richtten zij
zich op de ‘verschuiving van het financiële
paradigma’ - weg van de traditionele focus op risico
en korte termijn resultaten naar een systeem waarin
investerings- en kredietbeslissingen worden
genomen op basis van het milieueffect en de lange
termijn gevolgen voor de maatschappij.

De opmars van op waarden gebaseerd
bankieren
Terwijl in Nederland de onderhandelingen over een
nieuwe kabinetsformatie werden voortgezet, hebben
we dit jaar het initiatief genomen om met de CEO’s
van de Nederlandse banken en pensioenfondsen
met een verklaring te komen die oproept om te
voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs en
daarmee voort te bouwen op bestaande
toezeggingen voor financiering van de duurzame
transitie van de Nederlandse economie. De CEO’s
stellen voor de samenwerking tussen de overheid en
de financiële sector te versterken. Het is de eerste
keer dat de sector op deze manier een dergelijk
initiatief neemt en het doet ons groot genoegen dat
banken over de hele linie zich willen inzetten voor
een duurzamere toekomst.

Door samen te werken met duurzame banken uit de
hele wereld beogen we een beweging op gang te
brengen met een belangrijk positieve impact op de
maatschappij in de volle breedte. Uiteindelijk moet
duurzaamheid niet voorbehouden zijn aan slechts
een ‘handvol verlichte geesten’. Voor Triodos betekent
dit dat we ons producten- en dienstenaanbod verder
blijven verbreden in de verschillende landen waar wij
actief zijn. In het eerste half jaar hebben we
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672 duizend
Over de eerste zes maanden van 2017 steeg het
aantal klanten met 20.000 naar een totaal van
672.000. Dit is een toename van 3%.

Bancaire activiteiten

Als toonaangevend bedrijf in duurzaam financieren,
willen we een rol spelen bij het beïnvloeden van
ontwikkelingen in de sectoren waar we actief zijn.
Dit doen we onder meer door de aandacht te vestigen
op het verband tussen sectoren als gezondheidszorg,
huisvesting en voeding. Door ondernemers te
financieren die op dat terrein meters willen maken,
bevorderen we ten aanzien van deze thema’s een
meer inclusieve aanpak in het belang van mens en
maatschappij.

Over de eerste zes maanden van 2017 is het
balanstotaal van Triodos Bank met 5% gegroeid
naar EUR 9,5 miljard. In 2016 bedroeg de groei over
dezelfde periode ook 5%. Een stabiele, gezonde
groei van de kredietverlening is belangrijk voor
Triodos Bank en draagt rechtstreeks bij aan de
verwezenlijking van haar missie.
Over de eerste helft van het jaar nam onze
kredietverlening gericht op impact toe met 6,6%
(eerste helft van 2016: 4,1%). Deze toename is
voor een belangrijk deel te danken aan duurzame
hypotheken. In de eerste helft van 2017 nam het
aantal verstrekte hypotheken met 15,8% toe,
vergeleken met 16% in dezelfde periode vorig jaar.

Met deze ervaring dragen we bij aan een positieve,
meer maatschappelijke georiënteerde bankensector.

De impact van een liquiditeitsoverschot
Hoewel de economie weer groeit, blijft er een fors
overschot aan liquide middelen in de markt, op zoek
naar een plek waar het productief kan worden
ingezet. Dit betekent dat de rentetarieven vandaag de
dag op een ongekend laag niveau staan. Dit dwingt
banken om hun rente te verlagen, voor zowel
spaarders als kredietnemers.

Het totale bedrag aan kredieten stegen met 6,4%
in de eerste helft van het jaar. We hebben het
vertrouwen dat ook in de komende jaren de
kredietportefeuille verder zal groeien. Baten en
resultaten van de Spaanse vestiging staan onder
druk van het grote aantal vervroegde aflossingen van
kredieten als gevolg van de lage rente. Verwacht
wordt dat dit in de loop van de komende tijd dit wordt
rechtgetrokken.

De lage rente heeft relatief grote gevolgen voor
Triodos Bank, omdat de bank al haar kredieten
financiert met spaargeld. Daarnaast stimuleert de
lage rente kredietnemers–als dat mogelijk is- tegen
lagere tarieven te herfinancieren of hun lening eerder
dan gepland af te betalen. Deze omstandigheden,
samen met de kosten voor toezicht, die sinds de
financiële crisis aanzienlijk zijn toegenomen, hebben
hun weerslag op het winstniveau van de bank.

De ratio kredieten/deposito’s nam licht toe van 64%
eind 2016 naar 64,9% in de eerste helft van 2017.
Triodos Bank streeft naar een kredietverlening van
70% tot 80% van de toevertrouwde middelen.
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Financiële resultaten

De toevoeging aan de voorzieningen voor de
kredietportefeuille bedroeg EUR 1,0 miljoen,
vergeleken met EUR 0,2 miljoen over dezelfde
periode in 2016. Dit wijst op een robuuste
kredietportefeuille.

Over de eerste zes maanden van 2017 bedroeg de
nettowinst van Triodos Bank EUR 19,4 miljoen.
Dat is 4,3% meer dan over dezelfde periode in 2016
(EUR 18,6 miljoen).

Over de eerste zes maanden van 2017 steeg het
aantal klanten met 20.000 naar een totaal van
672.000. Dit is een toename van 3% (eerste zes
maanden van 2016: 4%).

Vermogenspositie
Triodos Bank heeft Tier 1-ratio voor uit gewone
aandelen bestaand kapitaal van 20,1% Dit is een
belangrijke indicatie van de solvabiliteit van een
bank.

Voor veel mensen is duurzaam bankieren bij Triodos
Bank een aantrekkelijke optie. De aan Triodos Bank
toevertrouwde middelen, bestaande uit spaargelden,
termijndeposito’s en tegoeden op betaalrekeningen,
groeiden over het eerste half jaar met 5%, tegen
eveneens 5% over dezelfde periode in 2016.

Triodos Bank streeft een sterke kapitaalpositie na.
Om deze positie te handhaven en verdere groei van
de kredietportefeuille mogelijk te maken, blijft de
bank kapitaal aantrekken – in ons gehele Europese
netwerk en door middel van gerichte acties.
In de eerste zes maanden van 2017 trok de bank
EUR 37 miljoen aan nieuw kapitaal aan.

In de eerste helft van 2017 groeide het volume van de
door Triodos Private Banking beheerde fondsen met
5% naar EUR 1,1 miljard, vergeleken met eveneens
5% in de eerste helft van 2016.
Gedurende dezelfde periode steeg het eigen
vermogen van Triodos Bank met 6% naar EUR 957
miljoen, tegen 7% over dezelfde periode in 2016. We
blijven ons inspannen om nieuw kapitaal bijeen te
brengen met als doel de sterke kapitaalpositie van
Triodos Bank te handhaven.

Vooruitzichten
Triodos Bank verwacht ook voor de tweede helft
van 2017 verdere groei. Ter ondersteuning van deze
groei wil de bank in de tweede helft van het jaar
EUR 60 miljoen tot EUR 75 miljoen aan nieuw
kapitaal aantrekken.

Triodos Investment Management

Ook wordt in de tweede helft van 2017 gestage groei
in de volumes van aan ons toevertrouwde middelen
en duurzame kredieten aan ondernemers en
projecten verwacht.

In de eerste helft van 2017 bleef het door Triodos
Investment Management beheerde vermogen
nagenoeg stabiel op EUR 3,3 miljard (eind 2016:
EUR 3,3 miljard). Ten opzichte van de eindejaars
cijfers groeide het volume van de Triodos
investeringsfondsen met 1,3%. Hoewel de totale
groei van het beheerd vermogen bescheiden was,
ervaarde de meerderheid van de fondsen instroom.

Triodos Bank verwacht bij het huidige, lage
renteniveau een bescheiden, maar stabiel
rendement op het eigen vermogen van tussen de
3 en 4%, wat resulteert in een nettowinst voor het
boekjaar 2017 tussen EUR 30 miljoen en EUR 40
miljoen.
Zeist, 24 augustus 2017
Raad van Bestuur van Triodos Bank

9

Kerncijfers eerste halfjaar 2017
per vestiging en per bedrijfseenheid		
in duizenden EUR

Toevertrouwde middelen
Aantal rekeningen
Kredieten
Aantal rekeningen
Balanstotaal

		

Bank
Nederland

Bank
België

Bank
Verenigd
Koninkrijk

Bank
Spanje

3.437.791

1.747.703

1.074.916

1.909.168

402.003

76.475

53.756

231.257

2.531.293

1.396.480

825.879

1.028.048

34.279

3.430

1.293

10.056

3.934.593

2.009.850

1.263.143

2.134.689

3.934.593

2.009.850

1.263.143

2.134.689

37.981

22.383

15.696

17.828

-25.304

-15.075

-10.860

-18.170

2.041

-193

-801

-1.668

Fondsen in beheer
Totaal in beheer gegeven vermogen
Totaal baten
Bedrijfslasten
Bijzondere waardeverminderingen
kredietportefeuille
Waardeveranderingen deelnemingen

-17

Bedrijfsresultaat voor belastingen

14.718

7.115

4.035

-2.027

Belastingen bedrijfsresultaat

-3.533

-2.547

-918

989

Nettowinst

11.185

4.568

3.117

-1.038

183,5

124,7

148,1

266,1

67%

67%

69%

102%

Gemiddeld aantal fte’s
Bedrijfslasten/totaal baten
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Bank
Duitsland

Totaal Investment
bank- Management
activiteiten

272.478

8.442.056

17.191

780.682

294.084

6.075.784

4.514

53.572

383.886

9.726.161

Private
Banking

Investment
Advisory
Services

Overig

Eliminatie
intragroeptransacties

Totaal

-7.332

8.434.724
780.682

-54

6.075.730
53.572

1.355.723

-1.545.679

9.536.205

3.336.919

–

1.105.490

12.866

4.455.275
-1.545.679 13.991.480

383.886

9.726.161

3.336.919

–

1.105.490

1.368.589

4.532

98.420

16.890

229

2.865

1.867

-1.588

118.683

-4.683

-74.092

-13.679

-169

-2.251

-4.228

1.587

-92.832

-410

-1.031

-1.031

-17

803

786

-561

23.280

3.211

60

614

-1.558

-1

25.606

87

-5.922

-802

-15

-153

729

–

-6.163

-474

17.358

2.409

45

461

-829

-1

19.443

46,8

769,2

152,2

0,0

18,0

239,6

103%

75%

81%

74%

79%
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1.179,0
78%

Geconsolideerde balans per
30 juni 2017
in duizenden EUR

Noot*

30.06.2017

31.12.2016

Kasmiddelen

936.995

732.219

Overheidspapier

144.825

178.902

Activa

Banken

490.913

467.529

Leningen

1

6.075.730

5.708.338

Rentedragende waardepapieren

2

1.599.634

1.718.786

20

20

Deelnemingen

17.478

16.411

Immateriële vaste activa

27.911

25.159

Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

70.886

56.725

Aandelen

Overige activa
Overlopende activa
Totaal activa

25.925

24.800

145.888

152.349

9.536.205

9.081.238

Passiva en eigen vermogen
Banken
Toevertrouwde middelen

3

31.582
8.024.620

Overige schulden

23.047

16.822

Overlopende passiva

72.840

101.002

Voorzieningen

3.168

3.353

Eigen vermogen

588.271

554.415

Agioreserve

154.606

151.157

1.827

689

20.299

18.540

172.113

149.734

19.443

29.324

9.536.205

9.081.238

Herwaarderingsreserve
Wettelijke reserve
Overige reserves
Resultaat boekjaar
Totaal eigen vermogen en verplichtingen

*

45.867
8.434.724

Voorwaardelijke schulden

4

77.721

75.173

Onherroepelijke faciliteiten

5

1.106.227

925.510

1.183.948

1.000.683

Betreft noten in de toelichting die begint op pagina 22.		

12

Geconsolideerde winsten-verliesrekening
in duizenden EUR

Eerste halfjaar
2017

Eerste halfjaar
2016

Baten
Rentebaten

90.814

87.474

Rentelasten

-13.588

-17.338

77.226

70.136

Opbrengsten uit overige deelnemingen

136

124

Opbrengsten uit effecten en deelnemingen

136

124

Provisiebaten

42.414

36.969

Provisielasten

-1.545

-1.795

Provisie

40.869

35.174

Rente

Resultaat uit financiële transacties

372

210

Overige baten

80

93

Overige baten

452

303

118.683

105.737

87.616

77.368

5.216

4.275

92.832

81.643

1.031

171

-786

-573

Totaal lasten

93.077

81.241

Bedrijfsresultaat voor belastingen

25.606

24.496

Belastingen bedrijfsresultaat

-6.163

-5.850

Nettowinst

19.443

18.646

1,70

1,88

Totaal baten
LASTEN
Personeels- en andere beheerskosten
Afschrijvingen en waardeveranderingen
materiële en immateriële vaste activa
Bedrijfslasten
Waardeverminderingen kredietportefeuille
Waardeveranderingen deelnemingen

Bedragen in euro’s
Nettowinst per aandeel
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Geconsolideerd overzicht van
gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
in duizenden EUR

Nettoresultaat

Eerste halfjaar
2017

Eerste halfjaar
2016

19.443

18.646

1.133

547

-843

-170

290

377

19.733

19.023

Herwaardering vastgoed, bedrijfsmiddelen en deelneming na belastingen
Koersresultaat bedrijfsuitoefening in
het buitenland na belastingen
Totaal rechtstreeks in eigen vermogen verwerkt
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
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Deze pagina is bewust blanco gelaten
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Geconsolideerd mutatieoverzicht
van het eigen vermogen
in duizenden EUR

Aandelen
kapitaal

Eigen vermogen per 31 december 2015

484.329

Uitbreiding aandelenkapitaal

24.570

Stockdividend

9.739

Herwaardering vastgoed, bedrijfsmiddelen en deelneming na belastingen
Realisatie van herwaardering
Koersresultaat bedrijfsuitoefening in het buitenland na belastingen
Winstverdeling vorig boekjaar, toevoeging aan de overige reserves
Winstverdeling vorig boekjaar, dividend
Dividend niet in contanten uitgekeerd
Overboeking naar of vrijval van wettelijke reserve ontwikkelingskosten
In- of verkoop eigen certificaten van aandelen
Resultaat boekperiode
Eigen vermogen per 30 juni 2016

518.638

Uitbreiding aandelenkapitaal

35.777

Stockdividend

–

Herwaardering vastgoed, bedrijfs middelen en deelneming na belastingen
Realisatie van herwaardering
Koersresultaat bedrijfsuitoefening in het buitenland na belastingen
Winstverdeling vorig boekjaar, toevoeging aan de overige reserves
Winstverdeling vorig boekjaar, dividend
Dividend niet in contanten uitgekeerd
Overboeking naar of vrijval van wettelijke reserve ontwikkelingskosten
In- of verkoop eigen certificaten van aandelen
Resultaat boekperiode
Eigen vermogen per 31 december 2016

554.415
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Agio
reserve

Herwaarderings
reserve

Wettelijke
reserve

Overige
reserve

Onverdeelde
winst

Totaal
eigen vermogen

123.935

503

11.286

119.737

40.727

780.517

15.026

39.596

-9.739

–
547

547

5

-5

–

-170

-170
21.368

6.760

-21.368

–

-19.359

-19.359

15.582

15.582

-6.760

–

–

129.222

1.055

17.876

149.922

–
18.646

18.646

18.646

835.359

21.935

57.712

–

–
-371

-371

5

-5

–

481

481
–

183

–

–

–

–

–

–

-183

-

–

151.157

689

18.540

149.734

17

–
10.678

10.678

29.324

903.859

Geconsolideerd mutatieoverzicht
van het eigen vermogen		
in duizenden EUR

Aandelen
kapitaal

Eigen vermogen per 31 december 2016

554.415

Uitbreiding aandelenkapitaal

22.680

Stockdividend

11.176

Herwaardering vastgoed, bedrijfsmiddelen en deelneming na belastingen
Realisatie van herwaardering
Koersresultaat bedrijfsuitoefening in het buitenland na belastingen
Winstverdeling vorig boekjaar, toevoeging aan de overige reserves
Winstverdeling vorig boekjaar, dividend
Dividend niet in contanten uitgekeerd
Overboeking naar of vrijval van wettelijke reserve ontwikkelingskosten
In- of verkoop eigen certificaten van aandelen
Resultaat boekperiode
Eigen vermogen per 30 juni 2017

588.271
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Agio
reserve

Herwaarderings
reserve

Wettelijke
reserve

Overige
reserve

Onverdeelde
winst

Totaal
eigen vermogen

151.157

689

18.540

149.734

29.324

903.859

14.625

37.305

-11.176

–
1.133

1.133

5

-5

–

-843

-843
6.882

2.602

154.606

1.827

20.299

–

-22.442

-22.442

18.104

18.104

-2.602

–

–

–

172.113

19

-6.882

19.443

19.443

19.443

956.559

Geconsolideerd
kasstroomoverzicht
in duizenden EUR

Eerste halfjaar
2017

Eerste halfjaar
2016

19.443

18.646

• afschrijvingen

5.216

4.275

• bijzondere waardeverminderingen kredietportefeuille

1.031

171

-786

-573

Kasstroom uit operationele activiteiten
Nettowinst
Aanpassingen voor:

• waardeveranderingen deelnemingen
• koersverschillen vastgoed en bedrijfsmiddelen
• mutaties voorzieningen
• overige mutaties overlopende posten
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

5

5

-185

102

-21.689

-5.488

3.035

17.138

Mutatie overheidspapier

34.077

35.773

Mutatie banken, niet direct opeisbare tegoeden

68.048

84.653

-368.423

-7.118

–

45

Mutatie kredieten
Mutaties aandelen
Mutatie banken, niet direct opeisbare schulden
Mutatie toevertrouwde middelen
Overige mutaties uit operationele activiteiten
Kasstroom uit operationele activiteiten
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14.285

-4.823

410.104

332.142

5.094

-7.241

166.220

450.569

in duizenden EUR

Eerste halfjaar
2017

Eerste halfjaar
2016

-169.268

-250.462

288.420

184.151

-2

-3.126

–

–

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investering in rentedragende waardepapieren
Desinvesteringen rentedragende waardepapieren
Investering in deelnemingen
Desinvestering deelnemingen
Netto investeringen in:
• immateriële vaste activa

-5.383

-8.233

• onroerend goed en bedrijfsmiddelen

-16.746

-1.025

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

97.021

-78.695

Uitbreiding aandelenkapitaal

37.305

39.596

Betaling contant dividend

-4.338

-3.777

–

–

32.967

35.819

296.208

407.693

Liquiditeiten begin periode

1.011.475

584.562

Liquiditeiten ultimo periode

1.307.683

992.255

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

In- en verkoop eigen certificaten van aandelen
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Netto kasstroom

Direct opeisbare tegoeden bij centrale banken

936.995

597.660

Direct opeisbare tegoeden bij banken

370.688

394.595

1.307.683

992.255

Liquiditeiten ultimo periode
Aanvullende presentatie van kasstroom uit operationele activiteiten
Betaalde rente

-15.700

-19.313

Ontvangen rente

90.446

84.600

Over winst betaalde belasting

-9.023

-9.465

136

124

Uit investeringen ontvangen dividend
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Toelichting op de tussentijdse verkorte
geconsolideerde jaarrekening
Algemeen

Grondslagen voor waardering van activa
en passiva en resultaatbepaling			

Triodos Bank N.V., statutair gevestigd aan de
Nieuweroordweg 1 te Zeist, is een naamloze
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
naar Nederlands recht (Kamer van Koophandel
30062415).

Algemeen
Tenzij anders vermeld, worden activa gewaardeerd
op kostprijs, waarbij voor vorderingen rekening wordt
gehouden met een eventuele voorziening voor
dubieuze debiteuren.

Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en
projecten met een meerwaarde op sociaal,
ecologisch en cultureel gebied, daartoe in staat
gesteld door spaarders en beleggers die kiezen voor
maatschappelijk verantwoord ondernemen en een
duurzame samenleving.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer
het waarschijnlijk is dat de toekomstige
economische voordelen naar Triodos Bank zullen
toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de
balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat
de afwikkeling daarvan gepaard gaat met een
uitstroom uit Triodos Bank van middelen die
economische voordelen in zich bergen en de omvang
van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden
vastgesteld.

Gehanteerde grondslagen		
De tussentijdse verkorte geconsolideerde
jaarrekening (‘het halfjaarverslag’) is opgesteld in
overeenstemming met de Nederlandse Richtlijn voor
de Jaarverslaggeving 394 ‘Tussentijdse berichten’ en
in overeenstemming met de wettelijke bepalingen
voor de jaarrekening van banken opgenomen in
afdeling 14, titel 9, boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek. Aangezien in dit halfjaarverslag niet alle
informatie en toelichtingen zijn opgenomen die
vereist zijn voor de jaarrekening over het volledige
boekjaar, moet het in samenhang worden gelezen
met de jaarrekening van Triodos Bank NV over het
boekjaar eindigend op 31 december 2016.

Baten worden in de winst- en verliesrekening
opgenomen wanneer een vermeerdering van
economisch potentieel, samenhangend met een
vermeerdering van een actief of een vermindering
van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan
de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering
van het economisch potentieel, samenhangend met
een vermindering van actief of een vermeerdering
van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan
de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Het halfjaarverslag is opgesteld op basis van de
continuïteitsveronderstelling.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of
alle toekomstige economische voordelen en/of alle of
nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of
verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt
het actief of de verplichting niet langer in de balans
opgenomen. Activa en verplichtingen worden niet
meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip
waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden
van waarschijnlijkheid van de toekomstige
economische voordelen en/of betrouwbaarheid van
de bepaling van de waarde.

De toegepaste grondslagen voor financiële
verslaggeving zijn consistent met de grondslagen
gehanteerd in het voorgaande boekjaar en in de
overeenkomstige tussentijdse verslagperiode.
De beoordeling door de accountant heeft alleen
betrekking op het originele Engelstalige
halfjaarverslag.

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode
waarop zij betrekking hebben, respectievelijk waarin
de dienst is verleend. Opbrengsten worden
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de grondslagen voor financiële verslaggeving van de
groep gevormde oordelen en de belangrijkste
bronnen van schattingsonzekerheid waren dezelfde
als zijn toegepast bij het opstellen van de
jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31
december 2016.						
		
Grondslagen voor consolidatie			

verantwoord indien Triodos Bank alle belangrijkste
risico’s met betrekking tot de handelsgoederen heeft
overgedragen aan de koper.
Rentebaten en provisies uit hoofde van
kredietverlening worden niet in de winst- en
verliesrekening verantwoord indien gerede twijfel
bestaat omtrent de inbaarheid van de rentebaten en
provisies.

Het halfjaarverslag omvat de financiële gegevens
Het halfjaarverslag is opgesteld in euro’s, de
van Triodos Bank, haar groepsmaatschappijen en
functionele valuta van Triodos Bank. Alle financiële
andere rechtspersonen waarover Triodos Bank
informatie in euro’s is afgerond op het
zeggenschap uitoefent. Er is sprake van
dichtstbijzijnde duizendtal.				
zeggenschap als Triodos Bank de directe of indirecte
								
bevoegdheid heeft om het financiële en operationele
Gebruik van schattingen en veronderstellingen bij
beleid van een entiteit te bepalen teneinde voordelen
de opstelling van de jaarrekening			
te verkrijgen uit de activiteiten van de entiteit.
Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin
De opstelling van het halfjaarverslag vereist dat
Triodos Bank een meerderheidsbelang heeft, of
Triodos Bank schattingen en veronderstellingen
waarop op een andere wijze een beleidsbepalende
maakt die van invloed zijn op de gerapporteerde
invloed kan worden uitgeoefend. Bij de bepaling of
waarde van activa en verplichtingen, de
beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend,
voorwaardelijke activa en verplichtingen per de
worden financiële instrumenten die potentiële
balansdatum en de verantwoorde baten en lasten
stemrechten bevatten en direct kunnen worden
over de zesmaandelijkse verslagperiode. Dit betreft
uitgeoefend, betrokken. Participaties die zijn
voornamelijk de methoden voor het bepalen van de
verworven uitsluitend met het doel om ze weer te
reële waarde van activa en verplichtingen en de
vervreemden, worden niet geconsolideerd.
bepaling van bijzondere waardeverminderingen en
andere waardeveranderingen. Het betreft mede het
Nieuw verworven deelnemingen worden in de
beoordelen van de situaties op basis van
consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop
beschikbare financiële gegevens en informatie.
beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend.
Voor bepaalde categorieën activa en passiva kan
Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie
het inherente schattingsrisico hoger zijn als gevolg
betrokken tot het tijdstip van beëindiging van deze
van gebrek aan liquiditeit in de relevante markten.
invloed.
Hoewel deze schattingen met betrekking tot actuele
In het halfjaarverslag zijn de onderlinge schulden,
gebeurtenissen en acties naar beste weten van de
vorderingen en transacties geëlimineerd, evenals de
Directie zijn gemaakt, kunnen de daadwerkelijke
binnen de groep gemaakte winsten. De
uitkomsten afwijken van de schattingen.
groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd.
De schattingen en onderliggende veronderstellingen
De financiële gegevens van joint ventures zijn
worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van
geconsolideerd naar evenredigheid van het
administratieve schattingen worden opgenomen in
aangehouden belang, indien consolidatie
de periode waarin de schatting wordt herzien of in de
noodzakelijk is voor het inzicht in het vermogen en
periode van herziening en toekomstige perioden
resultaat van Triodos Bank NV.
indien de herziening gevolgen heeft voor zowel de
Overzicht van kapitaalbelangen conform artikel
verslagperiode als toekomstige perioden.
2:379 en 2:414 BW:
De in het kader van de opstelling van dit tussentijds
• Kantoor Buitenzorg BV te Zeist, belang 100%,
bericht door het management bij het toepassen van
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In vreemde valuta luidende niet-monetaire activa die
groepsmaatschappij, volledige consolidatie;
worden gewaardeerd tegen reële waarde worden
• Kantoor Nieuweroord BV te Zeist, belang 100%,
omgerekend tegen de wisselkoers op de datum
groepsmaatschappij, volledige consolidatie;
waarop de reële waarde werd bepaald.
• Stichting Triodos Beleggersgiro te Zeist,
groepsmaatschappij, volledige consolidatie;
Bedrijfsuitoefening in het buitenland			
• Triodos Custody BV te Zeist, belang 100%,
groepsmaatschappij, volledige consolidatie;
De activa en verplichtingen van activiteiten in
• Triodos Finance BV te Zeist, belang 100%,
buitenlandse bedrijfseenheden buiten de Eurozone
groepsmaatschappij, volledige consolidatie;
worden omgerekend tegen de contante koers per
• Triodos IMMA BVBA te Brussel, belang 100%,
balansdatum. De baten en lasten van activiteiten in
groepsmaatschappij, volledige consolidatie;
buitenlandse business eenheden buiten de Eurozone
• Triodos Investment Management BV te Zeist,
worden omgerekend tegen de wisselkoers op de
belang 100%, groepsmaatschappij, volledige
transactiedatum. Hieruit voortvloeiende
consolidatie;						
koersverschillen worden rechtstreeks als wettelijke
• Triodos Investment Advisory Services BV te Zeist,
reserve ten gunste of ten laste van het eigen
belang 100%, groepsmaatschappij, volledige
vermogen gebracht.
consolidatie;
• Triodos MeesPierson Sustainable Investment
Afdekking van de netto-investering in buitenlandse
Management BV te Zeist, belang 50%, joint venture
activiteiten						
met gezamenlijke zeggenschap, consolidatie naar
Valutakoersverschillen die optreden bij de
evenredigheid van het gehouden belang;
heromrekening van een financiële verplichting die
• Triodos Nieuwbouw BV te Zeist, belang 100%,
wordt aangemerkt als afdekking van de nettogroepsmaatschappij, volledige consolidatie.		
investering in buitenlandse bedrijfseenheden buiten
				
de Eurozone, worden direct in het eigen vermogen
Transacties in vreemde valuta
verwerkt, in de reserve omrekeningsverschillen, voor
Activa en verplichtingen samenhangend met
zover de afdekking effectief is. Het niet-effectieve
transacties in vreemde valuta’s worden omgerekend
deel wordt als last in de winst- en verliesrekening
tegen de contante koers per balansdatum.
opgenomen.
Transacties en de daaruit voortvloeiende baten en
lasten in vreemde valuta’s worden omgerekend tegen
Leasing
de geldende koers per transactiedatum. Hieruit
Triodos Bank leaset een terrein teneinde daarop een
voortvloeiende koersverschillen worden in de
nieuw bedrijfspand voor eigen gebruik te bouwen,
winst- en verliesrekening verantwoord als ‘Resultaat
waarbij zij vrijwel alle aan het eigendom van dit
uit financiële transacties’.
terrein verbonden risico’s en voordelen behoudt. Dit
Monetaire activa en verplichtingen in vreemde valuta
terrein wordt bij aanvang van het leasecontract in de
worden omgerekend naar de functionele valuta
balans opgenomen tegen de laagste van de reële
tegen de slotkoers per balansdatum. De
waarde van het terrein en de contante waarde van de
koersverschillen als gevolg van de afwikkeling en
minimale leasebetalingen. De te betalen
omrekening worden rechtstreeks ten gunste of ten
leasetermijnen wordt gepresenteerd als rentelasten.
laste van de winst- en verliesrekening gebracht,
De verplichtingen uit hoofde van de lease, exclusief
tenzij hedge accounting wordt gepast.
de rentebetalingen, worden opgenomen onder
In vreemde valuta luidende niet-monetaire activa die
‘Overige schulden’.
worden gewaardeerd tegen historische kostprijs
worden omgerekend tegen de wisselkoers op de
transactiedatum.
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post bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met
de waarde van de verstrekte zekerheden.

Financiële instrumenten		
Financiële instrumenten, inclusief de van de
basiscontracten gescheiden derivaten, worden bij de
eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Indien
instrumenten bij de vervolgwaardering niet worden
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de winst- en verlies
rekening, maken eventuele direct toerekenbare
transactiekosten deel uit van de eerste waardering.
Na de eerste opname worden financiële
instrumenten op die hierna beschreven manier
gewaardeerd.

Alle zakelijke kredieten in de portefeuille worden
periodiek en op individuele basis beoordeeld. De
frequentie van de beoordeling hangt af van de
kredietwaardigheid van de debiteur, de mate van
blootstelling aan de markt en de markt waarop de
debiteur actief is. Particuliere kredieten worden op
portefeuilleniveau beoordeeld en waar nodig op
individuele basis. Voor de achterstallige betalingen
van debiteuren geldt dat deze worden besproken (en
zo nodig van actie voorzien) in de kredietcommissie
van de desbetreffende vestiging. Debiteuren waarbij
getwijfeld wordt aan de continuïteit van het
kernbedrijf en/of die langdurig in verzuim zijn bij
het voldoen van de overeengekomen rente- en
aflossingstermijnen vallen in de categorie dubieuze
debiteuren en zullen intensief worden gevolgd.

Kasmiddelen
De kasmiddelen bestaan uit geldmiddelen en direct
opeisbare tegoeden bij centrale banken en worden
gewaardeerd tegen nominale waarde.

Er worden voorzieningen voor dubieuze debiteuren
getroffen voor het verschil tussen het totaalbedrag
van de uitstaande verplichting van de debiteur aan
Triodos Bank en de toekomstige verwachte
kasstromen, gedisconteerd tegen de oorspronkelijke
effectieve rentevoet van het contract. Deze
individuele voorzieningen omvatten voorzieningen
voor tegemoetkoming of herfinanciering aan
debiteuren die financiële problemen ondervinden.
Dit wordt uitsluitend aan de desbetreffende debiteur
verleend om de moeilijkheden in deze uitzonderlijke
omstandigheden het hoofd te bieden. Deze
maatregelen worden omschreven als coulance.

Overheidspapier
Al het aangehouden overheidspapier behoort tot de
beleggingsportefeuille en wordt gewaardeerd tegen
aflossingswaarde onder aftrek van eventuele
bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Verschillen tussen de verkrijgingsprijs en
aflossingswaarde worden afgeschreven over de
resterende looptijd van de waardepapieren en
worden op de balans verantwoord als overlopende
activa en passiva. Gerealiseerde
waardeveranderingen worden in de winst- en
verliesrekening verwerkt.

Er is een algemene voorziening getroffen voor
geleden maar nog niet gerapporteerde
debiteurenverliezen (Incurred But Not Reported bad
debts, IBNR) ter dekking van de periode tussen de
gebeurtenis die ertoe leidt dat de debiteur als
dubieus wordt aangemerkt en het moment waarop
dit feit bekend is bij Triodos Bank. Dit is een
collectieve voorziening voor kredietverliezen die
wordt gevormd op basis van statistische gegevens.
De IBNR worden berekend door vermenigvuldiging
van de blootstelling van Triodos Bank bij wanbetaling
met het risico van wanbetaling, het verwachte
verliespercentage bij wanbetaling en de
‘verliesincubatieperiode’.

Banken
Vorderingen op banken worden gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs onder aftrek van eventuele
bijzondere waardeverminderingsverliezen. Het
bijzondere waardeverminderingsverlies wordt per
post bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met
de waarde van de verstrekte zekerheden.
Kredieten
Kredieten worden gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs onder aftrek van eventuele
bijzondere waardeverminderingsverliezen. Het
bijzondere waardeverminderingsverlies wordt per
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aan de hand van alle ter beschikking staande
gegevens, waaronder een door een externe
Alle aangehouden rentedragende waardepapieren
accountant goedgekeurde jaarrekening, tussentijdse
behoren tot de beleggingsportefeuille en worden
financiële informatie van de instelling en eventueel
gewaardeerd tegen aflossingswaarde onder aftrek
andere ter beschikking van Triodos Bank staande
van eventuele bijzondere waardeverminderings
gegevens ter zake. Ongerealiseerde
verliezen. Verschillen tussen de verkrijgingsprijs en
waardeveranderingen van deelnemingen waarop
aflossingswaarde worden afgeschreven over de
geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend,
resterende looptijd van de waardepapieren en
worden rechtstreeks via de herwaarderingsreserve
worden op de balans verantwoord als overlopende
toegevoegd c.q. onttrokken aan het eigen vermogen,
activa en passiva. Gerealiseerde waardeveranderingen
met uitzondering van waardeveranderingen beneden
worden in de winst- en verliesrekening verwerkt.		
de verkrijgingsprijs, welke rechtstreeks in de
								
winst- en verliesrekening worden verantwoord.		
Aandelen
Gerealiseerde waardeveranderingen worden in de
winst- en verliesrekening verantwoord.
De aandelen behoren niet tot de handelsportefeuille
en worden gewaardeerd tegen kostprijs.
Koersverschillen als gevolg van de omrekening van
vreemde valuta worden rechtstreeks ten gunste of
Deelnemingen
ten laste van het eigen vermogen gebracht.			
								
Deelnemingen waarop invloed van betekenis kan
Immateriële vaste activa		
worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen
nettovermogenswaarde.
Immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen
verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van
De nettovermogenswaarde wordt berekend
afschrijvingen. Deze kosten omvatten voornamelijk
overeenkomstig de voor de jaarrekening toegepaste
de rechtstreekse arbeidskosten bij beëindiging van
grondslagen. Met betrekking tot deelnemingen
de ontwikkelingsfase. De afschrijvingen worden
waarvoor onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om
bepaald op basis van de geschatte economische
deze grondslagen te kunnen toepassen, worden de
levensduur. Er wordt rekening gehouden met
waarderingsgrondslagen van de betreffende
eventuele bijzondere waardverminderingsverliezen
deelneming toegepast.
die optreden in het geval dat de boekwaarde van een
Deelnemingen met een negatieve
actief (of de kasstroomgenererende eenheid waartoe
nettovermogenswaarde worden op nihil
het actief behoort) hoger is dan de opbrengstwaarde.
gewaardeerd. Indien Triodos Bank N.V. geheel of
De ontwikkelingskosten van het banksysteem
deels aansprakelijk kan worden geteld voor de
worden vanaf het moment van ingebruikname
schulden van een deelneming, of voornemens is om
afgeschreven op basis van de economische
de deelneming in staat te stellen haar schulden af te
levensduur, tot maximaal 10 jaar.
wikkelen, wordt hiervoor een voorziening gevormd.
Rentedragende waardepapieren		

De managementcontracten waarvoor Triodos Bank
heeft betaald bij verwerving van de deelneming in
Triodos Investment Management BV worden tot
oktober 2026 afgeschreven over een termijn van
twintig jaar. De resterende afschrijvingstermijn is
tien jaar. Aangezien de contracten van blijvend nut
zijn, is geen bijzonder verminderingsverlies
opgenomen.

Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis
kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen
reële waarde. In geval het een deelneming betreft
met een notering aan een actieve effectenbeurs,
wordt de reële waarde gelijkgesteld aan de laatst
bekende beurskoers. In geval het een deelneming
betreft zonder een notering aan een actieve
effectenbeurs of zonder regelmatige beursnotering,
wordt de reële waarde naar beste kunnen bepaald
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Aangekochte computersoftware wordt afgeschreven
op basis van de economische levensduur, die
maximaal vijf jaar bedraagt.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de
nominale waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen
Onroerend goed en bedrijfsmiddelen
en verliezen af te wikkelen. De voorzieningen bestaan
voornamelijk uit een voorziening voor groot
Onroerend goed in ontwikkeling wordt gewaardeerd
onderhoud gebouwen die is gebaseerd op een
tegen de bestede kosten of lagere te verwachten
langjarig onderhoudsprogramma. Overige
vervangingswaarde bij oplevering. De bestede kosten
voorzieningen betreffen onder andere kosten van
bestaan uit aan derden verrichte betalingen.		
nog niet afgewikkelde claims, juridische procedures
								
en andere geschatte kosten uit hoofde van
Onroerend goed in eigen gebruik wordt gewaardeerd
verwachte uitgaande kasstromen die volgens de
tegen actuele kostprijs en minimaal om de vijf jaar
Nederlandse grondslagen voor financiële
getaxeerd door een externe taxateur. De laatste
verslaggeving kwalificeren als voorzieningen.
taxatie heeft plaatsgevonden in november 2013.
Gebouwen in eigen gebruik worden lineair afgeschreven
Toevertrouwde middelen		
op basis van een geschatte economische levensduur
van 40 jaar. Op grond in eigen gebruik wordt niet
Toevertrouwde middelen worden bij de eerste
afgeschreven.
opname gewaardeerd tegen reële waarde. Na de
eerste opname worden toevertrouwde middelen
Bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde
verkrijgingsprijs verminderd met lineaire
het ontvangen bedrag, rekening houdend met agio of
afschrijvingen op basis van de geschatte
disagio, onder aftrek van transactiekosten. Deze is
economische levensduur. De afschrijvingstermijnen
gewoonlijk gelijk aan de nominale waarde.
variëren van drie tot tien jaar.
Het verschil tussen de bij afstoting van
bedrijfsmiddelen gerealiseerde opbrengsten en de
netto boekwaarde wordt in de winst- en
verliesrekening opgenomen onder ‘Overige baten’. 		

Overige schulden
Overige schulden worden bij de eerste opname
gewaardeerd tegen reële waarde. Na de eerste
opname worden overige schulden gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag, rekening houdend met agio of disagio, onder
aftrek van transactiekosten. Deze is gewoonlijk gelijk
aan de nominale waarde.					

Overige activa

Overige activa worden bij de eerste opname
gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen
geamortiseerde kostprijs. Indien voor een vordering
uitstel van betaling wordt verleend door het
In- en verkoop eigen certificaten van aandelen
verruimen van de betaaltermijn, wordt de reële
De inkoop en heruitgifte van eigen certificaten van
waarde bepaald op basis van de contante waarde
aandelen wordt ten laste respectievelijk ten gunste
van de verwachte opbrengsten. Rentebaten worden
van de overige reserves gebracht. Een saldo dat
verwerkt op basis van de effectieve-rentemethode.
resteert na heruitgifte van alle ingekochte eigen
Indien een handelsvordering oninbaar is, wordt deze
certificaten staat ter beschikking van de Algemene
afgeboekt ten laste van de voorziening voor oninbare
Vergadering van Aandeelhouders.
overige activa.						
Inkoop van eigen certificaten kan plaatsvinden tot
een maximum van 2% van het aantal uitstaande
aandelen.
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Het verschil tussen de op de afsluitdatum
Tot inkoop van eigen certificaten kan worden
overeengekomen contante koers en de termijnkoers
besloten indien het aanbod van bestaande
van het valutatermijncontract wordt via de winst- en
certificaten groter is dan de vraag naar nieuwe
verliesrekening afgeschreven over de looptijd van het
certificaten. Hiertoe is door de Algemene Vergadering
valutatermijncontract.
van Aandeelhouders een machtiging verstrekt aan
de Directie.						
Indien hedge accounting onder het kostprijs
hedgemodel wordt toegepast om renterisico’s af te
Derivaten en hedge accounting			
dekken, worden de derivaten gewaardeerd tegen
reële waarde bij eerste opname. Zolang een derivaat
Afgeleide financiële instrumenten bestaande uit
bedoeld is om een renterisico in verband met een
valutatermijncontracten en renteswaps worden bij
verwachte toekomstige transactie af te dekken,
eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde, met
wordt deze niet opnieuw gewaardeerd. Zodra een
waardering na eerste opname op elke balansdatum,
verwachte transactie leidt tot opname van een
tenzij hedge accounting onder het kostprijs
financieel actief of passief in de winst- en
hedgemodel wordt toegepast. Reële waarden worden
verliesrekening, worden de baten en lasten in
ontleend aan genoteerde marktprijzen in actieve
verband met het derivaat opgenomen in de winst- en
markten, met uitzondering van renteswaps, waarvan
verliesrekening in dezelfde periode als die waarin het
de reële waarde wordt bepaald door
actief of passief invloed heeft op het resultaat.
contantewaardeberekening tegen de geldende
marktrente. Veranderingen in de reële waarde
Triodos Bank heeft haar hedgestrategie en de relatie
worden in de winst- en verliesrekening opgenomen
tussen die strategie en de doelstelling van het
als resultaat uit financiële transacties.
risicomanagement schriftelijk vastgelegd. Triodos
Bank heeft schriftelijk haar beoordeling vastgelegd
In contracten besloten derivaten dienen te worden
of de derivaten die worden gebruikt in
afgescheiden van het basiscontract en apart te
hedgetransacties effect sorteren in het
worden verantwoord tegen reële waarde, indien:
compenseren van:
• de economische kenmerken en risico’s van het
• valutaresultaten van de afgedekte posten met
basiscontract en het daarin besloten derivaat niet
behulp van algemene documentatie;
nauw verwant zijn;
• rentebaten en -lasten van de afgedekte posten met
• een apart instrument met dezelfde voorwaarden
behulp van documentatie per afgedekte post.
als het in het contract besloten derivaat aan de
definitie van een derivaat zou voldoen; en
Elke overhedge wordt rechtstreeks opgenomen in de
• het gecombineerde instrument niet wordt
winst- en verliesrekening tegen de reële waarde.
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
Hedgerelaties worden beëindigd als de betreffende
waardeveranderingen in de winst- en
derivaten aflopen of worden verkocht. De
verliesrekening.
cumulatieve winst of het cumulatieve verlies dat tot
Op valutatermijncontracten die worden gesloten om
dat moment nog niet in de winst- en verliesrekening
monetaire activa en passiva in buitenlandse valuta’s
was verwerkt, wordt als overlopende post in de
af te dekken, wordt hedge accounting onder het
balans opgenomen totdat de afgedekte transacties
kostprijs hedgemodel toegepast. Hedge accounting
plaatsvinden. Indien de transacties naar verwachting
wordt toegepast om te zorgen dat de in de winst- en
niet meer plaatsvinden, wordt de cumulatieve winst
verliesrekening opgenomen baten en lasten die
of het cumulatieve verlies overgeboekt naar de
voortkomen uit de omrekening van de monetaire
winst- en verliesrekening.					
posten, worden gecompenseerd met
waardeveranderingen van valutatermijncontracten
die voortvloeiend uit het verschil tussen de contante
koers op de afsluitdatum en die op de verslagdatum.
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Opname van rentebaten en -lasten

Kasstroomoverzicht		

Rentebaten en -laten worden opgenomen
overeenkomstig de effectieve-rentemethode. Bij de
toepassing van deze methode worden eventuele
verschillen tussen de initiële boekwaarde van
rentedragende financiële activa en de boekwaarde
op de vervaldatum, waaronder agio, disagio of andere
verschillen, bijvoorbeeld in verband met
transactiekosten of provisies, geamortiseerd.

Het kasstroomoverzicht toont de mutatie van de
liquide middelen van Triodos Bank, uitgesplitst in
operationele activiteiten, investeringsactiviteiten
en financieringsactiviteiten. De liquide middelen
bestaan uit geldmiddelen en de direct opeisbare
tegoeden bij banken. Het kasstroomoverzicht is
opgesteld volgens de indirecte methode en geeft een
gedetailleerd overzicht van de herkomst van de
liquide middelen gedurende het jaar. De kasstromen
worden uitgesplitst in kasstromen uit operationele
activiteiten (waaronder bancaire activiteiten),
investeringsactiviteiten en financieringsactiviteiten.
De mutaties van de leningen en vorderingen en
interbancaire tegoeden zijn opgenomen onder
‘Kasstroom uit operationele activiteiten’.
De investeringsactiviteiten bestaat uit verwervingen,
verkopen in aflossingen met betrekking tot financiële
beleggingen alsmede vastgoed en bedrijfsmiddelen.
De uitgifte van aandelen en de opname en aflossing
van langlopende leningen worden verwerkt als
financieringsactiviteiten. Kasstromen uit hoofde van
transacties in vreemde valuta worden omgerekende
in euro’s tegen de wisselkoers op de datum van de
betreffende kasstroom.					

Belastingen bedrijfsresultaat			
De belastingen worden op basis van de geldende
tarieven voor de belastingen naar de winst berekend
over het resultaat vóór belastingen. Hierbij wordt
rekening gehouden met vrijgestelde
winstbestanddelen, aftrekposten, bijtellingen en
verschillen tussen de commerciële en fiscale
boekwaarde.
Belastinglatenties als gevolg van tijdelijke
verschillen tussen de commerciële en fiscale
boekwaarde worden gewaardeerd tegen nominale
waarde voor zover deze kunnen worden verrekend
met toekomstige belastbare winsten.
Belastinglatenties die voortkomen uit
bedrijfsverliezen worden beoordeeld op elke
verslagdatum. Voor zover toekomstige belastbare
winsten de opgenomen belastingverliezen niet te
boven gaan, wordt een bijzonder
waardeverminderingsverlies opgenomen.

Gesegmenteerde informatie		

De rapportage van de segmenten (vestigingen en
business units) gebeurt op een wijze de consistent is
met de interne rapportage aan de Raad van Bestuur,
die verantwoordelijk is voor de toewijzing van
middelen en beoordeling van prestaties. Alle
Winst per aandeel
transacties tussen segmenten worden als baten en
De winst per aandeel wordt berekend op basis van
lasten uit intragroeptransacties geëlimineerd onder
het gewogen gemiddelde aantal uitstaande
‘Groepfuncties’. De activa, verplichtingen, baten en
aandelen. Bij de berekening van het gewogen
resultaten van segmenten worden gewaardeerd
gemiddelde aantal uitstaande aandelen geldt het
overeenkomstig de grondslagen van Triodos Bank.
volgende:
Deze activa, verplichtingen, baten en resultaten
• door Triodos Bank gehouden eigen aandelen
bevatten posten die rechtstreeks dan wel op een
worden in mindering gebracht op het totale aantal
redelijke basis aan het segment kunnen worden
uitstaande aandelen; De berekening gaat uit van de
toegerekend. Transacties tussen segmenten vinden
maandelijkse gemiddelden.
plaats op een zakelijke, objectieve grondslag. De
• de berekening gaat uit van de maandelijkse
geografische analyses zijn gebaseerd op de locatie
gemiddelden. De berekening gaat uit van de
van het kantoor van waaruit de transacties worden
maandelijkse gemiddelden.				
georigineerd.
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Activa en schulden
1. Kredieten
in duizenden EUR

30-jun-17

31-dec-16

Kredieten

6.132.919

5.765.388

-57.189

-57.050

6.075.730

5.708.338

Voorziening voor dubieuze debiteuren
Totaal saldo

Dit betreft kredieten aan klanten.
De hypotheekverstrekking, onderdeel van de kredietportefeuille, groeide met 16% tot EUR 941,0 miljoen
(2016: EUR 812,6 miljoen).					
De kredietportefeuille bevat EUR 602,2 miljoen (2016: EUR 571,0 miljoen) in leningen aan gemeenten met een
oorspronkelijke vervaldatum van maximaal een jaar en een dag.
Het verloop van de voorziening voor dubieuze debiteuren is als volgt:
30-jun-17
in duizenden EUR

31-dec-16

Specifiek

Algemeen

Totaal

Specifiek

Algemeen

Totaal

53.679

3.371

57.050

65.493

2.558

68.051

Toevoeging

3.079

945

4.024

9.623

1.102

10.725

Afboeking

-606

-

-606

-14.735

–

-14.735

-3.111

-64

-3.175

-6.050

-248

-6.298

-97

-7

-104

-652

-41

-693

52.944

4.245

57.189

53.679

3.371

57.050

Balanswaarde per 1 januari

Vrijval
Koersverschillen
Totaal saldo

De voorziening heeft geen betrekking op voorwaardelijke schulden en onherroepelijke faciliteiten.
De voorziening voor dubieuze debiteuren is inclusief een voorziening voor geleden maar nog niet
gerapporteerde kredietverliezen (IBNR-voorziening) ad EUR 4,2 miljoen (2016: 3,4 miljoen).			
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2. Rentedragende waardepapieren
in duizenden EUR

30-jun-17

Nederlandse staatsobligaties
Belgische staatsobligaties

31-dec-16

82.500

104.800

240.600

260.600

Spaanse staatsobligaties

212.050

301.100

Staatsobligaties van het Verenigd Koninkrijk

105.687

91.035

Overige obligaties

958.797

961.251

1.599.634

1.718.786

Totaal saldo

De overige obligaties betreffen in het merendeel door de staat gegarandeerde obligaties.

3. Toevertrouwde middelen
in duizenden EUR

30-jun-17

31-dec-16

Spaargelden

5.353.996

5.207.837

Overige toevertrouwde middelen

3.080.728

2.816.783

Totaal saldo

8.434.724

8.024.620

Spaargelden bestaan uit:			
• spaartegoeden (vrij opneembaar en spaardeposito’s) van natuurlijke personen en non-profitorganisaties
• Termijndeposito’s van natuurlijke personen en non-profitorganisaties			
Overige toevertrouwde middelen bestaan uit:			
• rekening-couranttegoeden van natuurlijke personen en non-profitorganisaties			
• alle tegoeden van overheden, financiële instellingen, financiële instellingen (exclusief banken) en nietfinanciële ondernemingen 			
Toevertrouwde middelen onderverdeeld naar resterende looptijd:			
30-jun-17

31-dec-16
Overige
toevertrouwde
middelen

Spaargelden

Overige
toevertrouwde
middelen

Totaal

Spaargelden

4.102.711

2.856.646

6.959.357

3.904.560

1 tot 3 maanden

524.819

134.885

659.704

536.535

140.249

3 maanden tot 1 jaar

363.826

53.061

416.887

368.693

48.522

417.215

1 tot 5 jaar

322.723

31.716

354.439

350.611

41.717

392.328

39.917

4.420

44.337

47.438

4.322

51.760

5.353.996

3.080.728

8.434.724

5.207.837

in duizenden EUR
Direct opeisbaar

Langer dan 5 jaar
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Totaal

2.581.973 6.486.533
676.784

2.816.783 8.024.620

4. Voorwaardelijke schulden
Dit betreft kredietvervangende en niet-kredietvervangende garanties die gedeeltelijk zijn gedekt door
geblokkeerde rekeningen tot hetzelfde bedrag.			
in duizenden EUR

30-jun-17

31-dec-16

Kredietvervangende garanties

11.034

9.400

Niet-kredietvervangende garanties

66.687

65.773

77.721

75.173

Kredietvervangende garanties zijn aan klanten verstrekte garanties inzake leningen die andere banken aan deze
klanten hebben verstrekt.
Niet-kredietvervangende garanties zijn aan klanten verstrekte garanties inzake alle andere verplichtingen van
deze klanten aan derden. Dit betreft onder andere:			
• Huurverplichtingen			
• Verplichtingen tot aankoop van duurzame goederen, zoals windturbines.			
• Verplichtingen tot buitengebruikstelling van bedrijfsmiddelen of herstel van vastgoed (grotendeels in verband
met financiering van projecten door Triodos Bank).

5. Onherroepelijke faciliteiten
Dit betreft de totale verplichtingen uit hoofde van onherroepelijke toezeggingen die kunnen leiden tot
kredietverlening.
in duizenden EUR

30-jun-17

31-dec-16

Ongebruikte bestedingslimieten op betaalrekeningen en creditcards

170.224

171.051

Nog niet verstrekte kredieten waarvoor de aanvraag is geaccepteerd

718.121

599.285

Nog niet geaccepteerde geldige kredietoffertes

215.410

152.488

2.472

2.686

1.106.227

925.510

Overige faciliteiten

Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen
Het depositogarantiestelsel en de beleggerscompensatieregeling
Het depositogarantiestelsel en de beleggerscompensatieregeling zijn van toepassing, zoals bedoeld in artikel
3:259 van de Wet op het financieel toezicht. De toevertrouwde middelen die door het depositogarantiestelsel
worden gegarandeerd, bedragen in totaal EUR 6.675 miljoen (2016: EUR 6.393 miljoen). In 2016 is in
Nederland de jaarlijkse ex ante bijdrage aan het depositogarantiestelsel van start gegaan om ervoor te zorgen
dat in 2024 de beoogde doelomvang van het fonds van 0,8% van de gegarandeerde deposito’s wordt gerealiseerd.
De bijdrage aan het depositogarantiestelsel bedroeg in de eerste helft van 2017 EUR 3,6 miljoen.
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Btw			
Met ingang van 1 juli 2015 past de Belgische belastingdienst de administratieve beslissing E.T.127.577
(hierna: ‘de Beslissing’), die voortvloeit uit de Belgische interpretatie van het Skandia-arrest van het Europese
Hof van Justitie. Als gevolg van de Beslissing worden met ingang van deze datum de door het in Nederland
gevestigde hoofdkantoor van Triodos Bank aan de Belgische vestiging van Triodos Bank verleende diensten
(behalve diensten die vrijgesteld zijn van btw) geacht onderworpen te zijn aan btw in België.
Hierdoor is de Belgische vestiging van Triodos Bank btw verschuldigd over deze diensten die feitelijk niet meer
aftrekbaar is via de van btw vrijgestelde diensten die de Belgische vestiging van Triodos Bank aan haar
klanten verleent. Bovendien wordt de Belgische vestiging van Triodos Bank geconfronteerd met dubbele
heffing van btw op prestaties en diensten die door het hoofdkantoor in Nederland extern worden ingekocht en
aan de Belgische vestiging worden toegedeeld.
Triodos Bank stelt zich op het standpunt dat de Beslissing niet in lijn is met de Belgische en Europese
wetgeving, een standpunt dat wordt gedeeld door haar fiscale en juridische adviseurs. Triodos Bank heeft
contact opgenomen met de Belgische belastingdienst om haar standpunt in kwestie toe te lichten. Triodos
Bank heeft derhalve geen voorziening voor deze kwestie gevormd, maar wel besloten om hiervoor een
voorwaardelijke verplichting in de jaarrekening op te nemen.
In het geval dat in deze kwestie ten nadele van Triodos Bank wordt besloten, zal de Belgische vestiging van
Triodos Bank per balansdatum een bedrag van circa EUR 3,4 miljoen aan uitstaande btw verschuldigd zijn.
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Overige informatie
Solvabiliteit
in duizenden EUR
De berekening van de Tier 1 kernkapitaalratio en de totale kapitaalratio is gebaseerd op de rapportageplicht
per de verslagdatum op grond van de Europese richtlijn en verordening inzake kapitaalvereisten (Capital
Requirements Directive (CRD) en Capital Requirements Regulation (CRR)). 				
				
Het Tier 1 kapitaal, Tier 2 kapitaal en totale kapitaal luiden als volgt:
Resterende
bedrag dat
niet in
mindering
wordt
gebracht
Bedrag per
op het
verslagkapitaal
datum
30-jun-17

Resterende
bedrag dat
niet in
mindering
wordt
gebracht
Bedrag per
op het
verslagkapitaal
datum
31-dec-16

Kapitaalinstrumenten en daaraan gerelateerde
agioreserves waarin begrepen: gewone aandelen
Ingehouden winsten1

742.877

705.572

–

–

194.239

168.963

–

–

937.116

874.535

-1.049

-7.216

-25.693

-22.932

Cumulatieve niet-gerealiseerde resultaten (en overige
reserves, ter verwerking van niet-gerealiseerde resultaten
overeenkomstig de toepasselijke verslaggevingsregels)
Onafhankelijk beoordeelde tussentijdse winsten na
aftrek van eventuele voorzienbare belastinglast of dividend1
Tier 1 kernkapitaal (CET 1) vóór vereiste
aanpassingen
Aanvullende waardeaanpassingen
Immateriële vaste activa (na aftrek van betreffende
belastingverplichting)
Uitgestelde belastingvorderingen die afhankelijk zijn
van de toekomstige winstgevendheid en niet voortkomen
uit tijdelijke verschillen (na aftrek van de betreffende
belastingverplichting indien is voldaan aan de
voorwaarden in artikel 38, lid 3).

-6.292

Vereiste aanpassingen voor niet-gerealiseerde
resultaten overeenkomstig artikel 467 en 468 CRR.

-365
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-1.573

-4.672
-275

-3.114

Resterende
bedrag dat
niet in
mindering
wordt
gebracht
Bedrag per
op het
verslagkapitaal
datum
30-jun-17

Resterende
bedrag dat
niet in
mindering
wordt
gebracht
Bedrag per
op het
verslagkapitaal
datum
31-dec-16

Waarin begrepen: filter voor niet-gerealiseerde winst
op vastgoed

-323

-193

Waarin begrepen: filter voor niet-gerealiseerde winst
op deelneming

-42

-82

Totaal vereiste aanpassingen aan Tier 1 kernkapitaal (CET1)

-33.399

-35.095

Tier 1 kernkapitaal (CET1)

903.717

839.440

–

–

903.717

839.440

Kapitaalinstrumenten en daaraan gerelateerde
agioreserves

–

–

Tier 2 (T2) kapitaal vóór vereiste aanpassingen

–

–

Tier 2 (T2) kapitaal

–

–

903.717

839.440

Risicogewogen activa uit hoofde van bedragen die
moeten worden onderworpen aan de behandeling vóór
toepassing van de CRR en behandelingen tijdens de
overgangsperiode zoals voorgeschreven in de CRR
(d.w.z. resterende bedragen overeenkomstig de CRR)

4.493.442

4.368.752

Totaal risicogewogen activa

4.493.442

4.368.752

activa)2

20,1%

19,2%

Tier 1 kapitaal (als percentage van risicodragende activa)3

20,1%

19,2%

Totale kapitaal (als percentage van risicodragende activa)

20,1%

19,2%

Aanvullend Tier 1 (AT1) kapitaal
Tier 1 kapitaal (T1 = CET1 + AT1)
Tier 2 (T2) kapitaal: instrumenten en voorzieningen

Totale kapitaal (TC = T1 + T2)

Kapitaalratio’s en buffers
Tier 1 kernkapitaal (als percentage van risicodragende
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Resterende
Resterende
bedrag dat
bedrag dat
niet in
niet in
As per July 1, 2015 the Belgian tax office enacted administrative decision E.T.127.577
(‘the Decision’) following
the Belgian interpretation of the Skandia ruling by the European Court mindering
of Justice. As a result of themindering
Decision
wordt
wordtBank Belgian branch are
services provided by Triodos Bank NV’s head office in The Netherlands to Triodos
gebracht
per(except
deemed subject to value added tax (‘VAT’) in Belgium as ofBedrag
this date
for those Bedrag
servicesper
whichgebracht
are VAT
op het
verslagop het
verslagexempt).
kapitaal
datum
kapitaal
datum
As a result, Triodos Bank Belgian branch incurs VAT on these services which is then rendered effectively
30-jun-17
31-dec-16
non-tax deductible through the VAT exempt services provided by Triodos Bank belgian branch towards its
clients. Adding to that Triodos Bank Belgian branch faces double VAT taxation for externally bought supplies
buffervereiste
orInstellingsspecifieke
services by Triodos Bank
NV’s head(CET1
officevereiste
in The Netherlands which are allocated to Triodos Bank Belgian
overeenkomstig artikel 92, lid 1, onder a, van de CCR,
branch.
plus kapitaalinstandhoudingsbuffer- en anticyclische
Triodos
Bank is of plus
the view
that the
Decision
is not in line with Belgian and European Law, a view which is
buffervereisten,
de buffer
voor
systeemrisico,
supported
by
its
tax
and
legal
advisors.
Triodos
Bank has contacted the Belgian tax authorities to discuss its
plus de buffer voor systeemrelevante instellingen
position
on
the
matter.
As
such
Triodos
Bank
has
(G-SII of O-SII), uitgedrukt als percentage van not recognized a provision for this, but has decided to
disclose
this matter
as a contingent liability in the annual accounts.
risicodragende
activa)
1,25%
0,63%
Value Added Tax

waarinthe
begrepen:
1,25%
Should
case bekapitaalinstandhoudingsbuffervereiste
decided against Triodos Bank, then the amount
involved to settle the 0,63%
Belgian VAT incurred
bywaarin
Triodos
Bank
Belgian
branch
till
balance
sheet
date
would
amount
to
approximately
EUR
3.4 million.
begrepen: anticyclische buffervereiste
0%
0%
waarin begrepen: buffervereiste voor systeemrisico
Tier 1 kernkapitaal dat beschikbaar is om te voldoen
aan buffervereisten (als percentage van
risicodragende activa)

0%

0%

12,11%

11,21%

1) Overeenkomstig de CRR zijn ingehouden winsten de resultaten van de kredietinstelling die door definitieve
bestemming van het resultaat of met voorafgaande toestemming van de bevoegde toezichthouder in het Tier
1 kernkapitaal zijn opgenomen.			
2) De Nederlandsche Bank vereist dat de Tier 1 kernkapitaalratio minimaal 4,5% bedraagt.
3) De Nederlandsche Bank vereist dat de Tier 1 ratio minimaal 6,0% bedraagt.
Liquiditeitsrisico			
Liquiditeitsrisico is het risico dat Triodos Bank haar betalingsverplichtingen jegens haar klanten en
wederpartijen op enig moment niet na kan komen zonder onacceptabele verliezen te lijden.
Spaargelden en deposito’s van klanten worden aangetrokken ter financiering van de kredietverlening door
Triodos Bank. Het surplus wordt voornamelijk ondergebracht bij centrale banken of financiële instellingen, of
belegd in deposito’s en obligaties. Triodos Bank heeft een sterke liquiditeitspositie en wordt vrijwel volledig
gefinancierd door vermogen en tegoeden van particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen. Hierdoor
hoeft Triodos Bank voor haar financiering geen beroep te doen op de grootzakelijke geld- en kapitaalmarkten.
De totale liquiditeitspositie van Triodos Bank wordt op dagelijkse basis bijgehouden. Daarnaast wordt de
gedetailleerde liquiditeitspositie in haar geheel en op vestigingsniveau wekelijks gerapporteerd aan de Chief
Financial Officer. Verder wordt elke maand over de liquiditeitsratio’s verslag uitgebracht aan het Asset and
Liability Committee.
• De Liquidity Coverage Ratio (LCR): dient om een toereikend niveau van onbezwaarde activa van hoge kwaliteit
te garanderen die kunnen worden omgezet in contanten, zodat men onder een door toezichthouders vastgesteld
liquiditeitsstressscenario gedurende een tijdshorizon van 30 dagen aan de liquiditeitsbehoeften kan voldoen.
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• De Net Stable Funding Ratio (NSFR) geeft de relatie aan tussen de beschikbare stabiele financiering op
lange termijn en de vereiste stabiele financiering op lange termijn voortvloeiend uit de liquiditeitsprofielen
van activa en buiten-balansposten. De Net Stable Funding Ratio wordt een verplichte minimumstandaard
met ingang van 2018.
		
Liquidity Coverage Ratio
Bedragen in miljoenen euro’s
30-jun-17
Totale activa

30-jun-17
Risicogewogenactiva

31-dec-16
Totale
activa

31-dec-16
Risicogewogenactiva

Totaal aanwezige liquide activa van hoge kwaliteit

1.937

1.937

1.883

1.883

Totale kasuitstroom

7.961

1.321

7.407

1.175

565

801

Aanwezige liquide activa van hoge kwaliteit:

Totale kasinstroom

721

585

Plafond op kasinstromen

565

585

Netto kasuitstroom

756

590

256%

319%

Liquidity Coverage Ratio

De netto kasuitstroom moet worden afgedekt door de aanwezige liquide activa van hoge kwaliteit, zodat de
ratio minimaal 100% bedraagt.
Net Stable Funding Ratio

Bedragen in miljoenen euro’s

Totale beschikbare stabiele financiering
Totale vereiste stabiele financiering
Net Stable Funding Ratio

30-jun-17
Risicogewogenactiva

9.490

7.861

9.002

7.503

10.707

5.346

10.045

5.025

146%
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31-dec-16
Risicogewogenactiva

30-jun-17
Totale
activa

31-dec-16
Totale
activa

149%

Adressen
Bijkantoor Edinburgh
50 Frederick Street
Edinburgh, EH2 1EX, Verenigd Koninkrijk
Telefoon +44 (0)131 220 0869

Triodos Bank N.V.
Nieuweroordweg 1, Zeist
Postbus 55
3700 AB Zeist, Nederland
Telefoon +31 (0)30 693 65 00
www.triodos.com

Spanje
C/ José Echegaray 5-7
Parque Empresarial Las Rozas
28232 Madrid, Spanje
Telefoon +34 (0)91 640 46 84
www.triodos.es

Triodos Investment Management B.V.
Arnhemse Bovenweg 140
Postbus 55
3700 AB Zeist, Nederland
Telefoon +31 (0)30 693 65 00
www.triodos.com

Bijkantoor A Coruña
Avenida Finisterre 25
15004 A Coruña, Spanje

Vestigingen

Bijkantoor Albacete
C/ Francisco Fontecha 5
02001 Albacete, Spanje

Nederland
Utrechtseweg 44, Zeist
Postbus 55
3700 AB Zeist, Nederland
Telefoon +31 (0)30 693 65 00
www.triodos.nl

Bijkantoor Badajoz
Avenida de Fernando Calzadilla 1
06004 Badajoz, Spanje

België
Hoogstraat 139/3 – Rue Haute 139/3
1000 Brussel, België
Telefoon +32 (0)2 548 28 28
www.triodos.be

Bijkantoor Barcelona
Avenida Diagonal 418 bajos
08037 Barcelona, Spanje
Bijkantoor Bilbao
C/ Lersundi 18
48009 Bilbao, Spanje

Bijkantoor Gent
Steendam 8
9000 Gent, België
Telefoon +32 (0)9 265 77 00

Bijkantoor Girona
Pça. Catalunya 16
17004 Girona, Spanje

Verenigd Koninkrijk
Deanery Road
Bristol BS1 5AS, Verenigd Koninkrijk
Telefoon +44 (0)117 973 9339
www.triodos.co.uk

Bijkantoor Granada
C/ Gran Vía de Colón 29
18001 Granada, Spanje
Bijkantoor Las Palmas de Gran Canaria
C/ Manuel González Martín 2
35006 Las Palmas de Gran Canaria, Spanje
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Bijkantoor Madrid
C/ Ferraz 52
28008 Madrid, Spanje

Bijkantoor Zaragoza
Avenida César Augusto 23
50004 Zaragoza, Spanje

Bijkantoor 2 Madrid
C/ Mártires Concepcionistas 18
28006 Madrid, Spanje

Duitsland
Mainzer Landstr. 211
60326 Frankfurt am Main, Duitsland
Telefoon +49 (0)69 717 19 100
www.triodos.de

Bijkantoor Málaga
C/ Córdoba 9
29001 Málaga, Spanje

Bijkantoor Berlijn
Paul-Lincke-Ufer 41
10999 Berlijn, Duitsland
Telefoon +49 (0)30 206 414 930

Bijkantoor Murcia
Avenida de la Libertad s/n
30009 Murcia, Spanje

Intermediar in Frankrijk

Bijkantoor Oviedo
C/ Cabo Noval 11
33007 Oviedo, Spanje

Triodos Finance B.V.
37 rue Pasquier
75008 Parijs, Frankrijk
www.triodos.fr

Bijkantoor Palma de Mallorca
Avenida de Portugal 5
07012 Palma de Mallorca, Spanje
Bijkantoor Pamplona
Avenida del Ejército 30
31002 Pamplona, Spanje
Bijkantoor Santa Cruz de Tenerife
Rambla de Santa Cruz 121
38004 Santa Cruz de Tenerife, Spanje
Bijkantoor Sevilla
C/ Marqués de Paradas 24
41001 Sevilla, Spanje
Bijkantoor Valencia
C/ Del Justícia 1
46003 Valencia, Spanje
Bijkantoor Valladolid
C/ Acera de Recoletos 2
47004 Valladolid, Spanje
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