HOE WIJ WAARDE CREËREN
INPUT

BUSINESSMODEL

€101.515

—
Financieel kapitaal

AuM
Spaargelden en deposito’s
Financiering door
obligatiehouders
Aandelenkapitaal
Betaalde provisies en rente

ONZE BIJDRAGE
AAN DE SDG’S

OUTPUT EN RESULTATEN*

€107.432

—
Financieel kapitaal

€ 87.700
€ 9.500
€ 2.600
€ 1.200
€ 515

+ Aan klanten verstrekte leningen
+ Voor klanten van Merchant Banking gearrangeerde financieringen
+ Kapitaal voor organisaties waarin wordt belegd
(ondernemingen, overheidsorganen)		
+ Rendement op beleggingen voor klanten, driejaars gemiddelde
+ Aan klanten betaalde rente (spaargelden en deposito’s)
+ Salarissen		
+ Couponbetaling voor obligatiehouders
+ Totaalrendement aandeelhouders, driejaars gemiddelde
(koerseffecten, dividend, kapitaalteruggave)
+ Betaalde belastingen		

Purpose
Behoud en opbouw van vermogen
op een duurzame wijze

€ Nader te bepalen

€ 8.700
€ 7.000
€ 87.700
€ 3.600
€ 26
€ 251
€ 20
€ 115
€ 21

—
Menselijk en intellectueel kapitaal
€ Nader te bepalen
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Verbeteren door
digitalisering en
advanced
analytics

SE

Versnellen
van groei

I
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Interne medewerkers (fte’s)
1.560
Externe medewerkers (fte’s)
201
Kennis, ervaring en diversiteit
Vergoedingen aan consultants
en informatieverschaffers
€ 30

Benutten van
ons volledige
potentieel
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€ Nader te bepalen

Toekomst
gerichte
medewerkers

N
G

Reputatie en vertrouwen
Verwachtingen stakeholders

+ Betrokken, gezonde medewerkers (via vitaliteitsprogramma)
+ Goed opgeleide medewerkers en stagiairs (via training en ontwikkeling)
+ Investeren in loopbanen van starters en in mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt
- Arbeidsgerelateerde ziekten, afvloeiing in verband met technologische veranderingen

€ Nader te bepalen

—
Maatschappelijk kapitaal

—
Menselijk en intellectueel kapitaal

—
Geproduceerd kapitaal

Energie, water, kantoren, ICT, vervoer

Aanpak duurzaamheid
Negatieve impact voorkomen en verminderen
Positieve impact versterken

€ Nader te bepalen

—
Maatschappelijk kapitaal

+ Goede relaties met klanten en andere stakeholders
+ Bijdrage aan een stabiele maatschappij
•	Onze dienstverlening aan ondernemers draagt bij aan economische groei,
werkgelegenheid, belastinginkomsten en opbouw van vermogen
•	Door vermogen voor asset owners (inclusief pensioenfondsen) te behouden
en op te bouwen, helpen we bij de realisatie van maatschappelijke doelen
+ Positieve bijdrage via duurzaam beleggen en impact investing
- Negatieve impact op mensenrechten en arbeid (via kredietverlening en
beleggingsactiviteiten)
+ Verminderde negatieve impact door actief eigenaarschap

€ Nader te bepalen

Waarden
Ondernemersgeest – Specialisatie
Vakmanschap – Toewijding – Discretie

Bedragen in miljoenen € tenzij anders aangegeven

—
Natuurlijk kapitaal

+ Positieve bijdrage via duurzaam beleggen en impact investing
- Negatieve klimaatimpact via kredietverlening en beleggingsactiviteiten
+ Verminderde negatieve impact door actief eigenaarschap		

* Voor verschillende stakeholders

+ Toename kapitaal

- Afname kapitaal

Cijfers 2019

