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Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering
over het boekjaar 2020 op 11/05/2021
Raad van Bestuur
Voorzitter:

Monique Leys

Uitvoerende bestuurders:

Herman Hendrickx - voorzitter directiecomité
Marleen Dierickx - lid directiecomité
Sven Sterckx – lid directiecomité
Filip Decruyenaere - lid directiecomité

Niet-uitvoerende bestuurders:

Jean-Paul Vermeire
Bart Dierickx
Willem van Dyck
Umberto Arts
Leen Van Wambeke
Ling Qi

Commissaris:

Ken Snoeks, erkend commissaris (Callens, Pirenne)

Corporate Governance
Op 31 december 2020 was de Raad van Bestuur samengesteld uit elf leden, waarvan vier uitvoerende en zeven nietuitvoerende. Drie bestuurders vertegenwoordigen 85% van de 80.700 aandelen. Vijf bestuurders hebben geen familiale
banden met de aandeelhouders en zijn geen aandeelhouder. Het directiecomité is samengesteld uit vier uitvoerende
bestuurders.
De vertegenwoordiging van het vrouwelijk geslacht bedroeg 36% op het einde van 2020. Deze score voldoet aan de in het
beleid vastgelegde minimumdoelstelling van 20% voor gendergelijkheid.
De bank heeft in 2015, conform de bankwetgeving, een auditrisicocomité en een remuneratiecomité opgericht, dat is
samengesteld uit de niet-uitvoerende bestuurders. Dit comité vergadert minstens tweemaal per jaar.
In 2020 heeft de bank een benoemingscomité opgericht, met als voorzitter de heer Bart Dierickx. Het remuneratiecomité
heeft als voorzitter de heer Umberto Arts en het ARC-comité de heer Willem van Dyck, beiden zijn onafhankelijke
bestuurders.
In 2020 vergaderde de Raad van Bestuur formeel vijfmaal, tussentijds hebben de leden informeel en ook op elektronische
wijze meermaals vergaderd.
Het directiecomité vergaderde wekelijks en nam alle beslissingen eensgezind.
De Raad van Bestuur keurde op 3 februari 2021 volgende verslagen goed:





Verslag van de compliance officer over de werking van het interne controlesysteem in 2020
Verslag van de compliance officer over het integriteitsbeleid in 2020
Verslag van de compliance officer over de witwaspreventie en voorkoming financiering terrorisme in 2020
Verslag van de compliance officer over de beleggingsdiensten en activiteiten in 2020

Het remuneratiecomité evalueert jaarlijks het beloningsbeleid. De beleidsnota betreffende de principes van het
beloningsbeleid werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 26 oktober 2016 en is het voorwerp van een jaarlijkse
evaluatie en goedkeuring.
De variabele beloning is gerelateerd aan competentieschalen, bestaat volledig uit geldelijke premies en is deels
resultaatsgebonden en deels prestatiegebonden. De prestatiegebonden verloning voor de werknemers is gebaseerd op
objectieve criteria inzake algemene functionering en niet gebaseerd op persoonlijke bijdrage tot omzet of opbrengsten.
De resultaatsgebonden variabele verloning bestaat uit een winstparticipatie, die voor de werknemers kadert in de wet van
22 mei 2001 en een niet-recurrente resultaatsgebonden bonus voor de werknemers die kadert in de CAO van 20 december
2007.
De verhouding van de variabele verloning tegenover de vaste verloning bedroeg in 2020 ongeveer 9.75%.
In de loop van het jaar nam de Raad van Bestuur kennis van de verslagen en de opmerkingen van de commissaris en van
de aanbevelingen van de prudentiële overheden (NBB en FSMA). De directie nam de vereiste maatregelen om te voldoen
aan de aanbevelingen van de toezichthoudende overheden.
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Dierickx, Leys Private Bank in de economische omgeving van 2020
De bank sluit het jaar 2020 af met een winst van 3.71 miljoen euro. Geen ‘boerenjaar’, maar dicht bij het gemiddelde van
de laatste 10 jaren, zoals blijkt uit onderstaande tabel. Het rendement op het eigen vermogen is 7,2%, wat behoorlijk is in
een renteloze omgeving.
Jaar
n
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Kapitaal
01-01-n
29 375 000
31 470 000
33 662 000
35 826 000
38 156 000
40 351 000
41 737 000
45 773 000
47 268 143
51 650 111
som
gemiddelde
mediaan

Winst
Winst
31-12-n gecorrigeerd
3 904 292
3 904 292
4 091 435
4 091 435
4 062 033
4 062 033
4 574 814
4 574 814
4 138 113
4 138 113
3 072 552
3 072 552
7 455 710
3 455 710
2 932 717
2 932 717
4 381 968
4 381 968
3 712 195
3 712 195
42 325 829 38 325 829
4 232 583
3 832 583
4 076 734
3 983 163

Kapitaal uitkering DLLux

ROC
In %
13,29
13,00
12,07
12,77
10,85
7,61
17,86
6,41
9,27
7,19

4 000 000

Het zijn niet deze cijfers waardoor 2020 blijvend in ons geheugen gegrift is. Neen, 2020 is het jaar van Corona, dat ons
leven en werken aanzienlijk veranderde.
Het is voor de bank ook het jaar van de fusie met beursvennootschap Lawaisse en de overname van de cliënten van
beursvennootschap Van Goolen.
Het is het jaar dat de rente op alle looptijden negatief was en dat de beurzen een nooit geziene turbulentie vertoonden.
2020 is, sedert het ontstaan van de Verenigde Naties 75 jaar geleden, het ergste humanitaire, maatschappelijke en
economische crisisjaar. De verhoopte terugkeer naar de vroegere situatie zal tijd vergen en volgend jaar zal slechts de
start ervan inluiden en niet het eindpunt zijn.
Op de beurzen werd de scherpe terugval van het eerste kwartaal in de loop van het jaar omgezet in een spectaculair
herstel met nieuwe records voor de Dow Jones en de technologiebeurs Nasdaq. Vooral in het laatste kwartaal zorgde de
combinatie van een sneller dan verwacht economisch herstel, de monetaire stimuli, het positieve nieuws over de diverse
vaccins en de verkiezing van Joe Biden voor een kentering op de financiële markten.
De al zeer soepele monetaire politiek van de ECB en de FED werd door de COVID-19 crisis nog verder aangescherpt.
Het aanhouden van cash werd in 2020 door alle banken, waar DLPB een relatie mee heeft, afgestraft met een negatieve
rente van om en bij de -0.5%. De massale aankoop op de obligatiemarkt deed ook de rente op lange termijn onder nul
dalen voor goede emittenten en overheden. Het is duidelijk dat hierdoor een voorheen winstgevende activiteit van de
bank wordt herleid tot een verliespost.
Anderzijds leidt deze politiek tot een assetinflatie in de aandelen- en vastgoedmarkt. Het eerste is een positief gegeven
voor de effectenhandel van de bank, het tweede heeft een cashdrain tot gevolg.
Voor de bank was 2020 een minder goed jaar dan 2019.
De nettowinst bedroeg 3.71 miljoen euro tegenover 4.38 miljoen euro in 2019 (-15,3%). De cijfers van 2020 zijn niet
eenvoudig te vergelijken met deze van 2019, als gevolg van de “geruisloze fusie” op 11 september van de overgenomen
beursvennootschap Lawaisse.
Een uitgebreidere toelichting van de resultaten is opgenomen in de rubriek “commentaar op de jaarrekening”.
De waarde van de effecten in bewaring bedroeg 2.53 miljard euro op het einde van 2020 tegenover 1,99 miljard euro in
2019.
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Dierickx Leys Private Bank in 2020: een terugblik op Corona, impact en vooruitzicht voor 2021
De terugblik op 2020 en de vooruitkijk op 2021 heb ik proberen weer te geven tijdens het jaarlijkse woordje van de CEO
op de nieuwjaarsreceptie voor de leden van de RVB en de medewerkers van de bank. Helaas, door Corona, vierden we op
een alternatieve wijze maar ongetwijfeld leuke manier. Waarvoor dank aan het feestcomité van de bank. Dank ook aan
alle medewerkers, leden van het DC en de RvB om jullie inzet in 2020 en de volgende jaren voor onze bank.
“Beste voorzitter van de RvB, leden van de RvB, beste medewerkers
Ik zou zeggen van harte welkom, maar dat beantwoordt niet echt aan de omstandigheden. Maar toch.
Even kort terug naar Kerstmis 2020. Dit was wellicht de vreemdste Kerst ooit sinds 1914 (las ik in de krant). Want in die
ijzige nacht aan de IJzer verlieten soldaten hun loopgraven om elkaar in volle oorlog tegemoet te treden.
Nu mogen we elkaar niet omarmen, dit om ons te beschermen. Handen schudden doen we al sinds maart 2020 niet
meer. En als we het goed met elkaar menen, bewaren we afstand, uitgedrukt in voldoende centimeters.
Dus hooguit een groet vanuit de relatieve verte of dichtbij maar dan via een scherm zoals nu.
Dat typeert 2020 en het had heel wat gevolgen voor mens en maatschappij, zowel op ons privéleven als op professioneel
vlak.
Maar 2020 was voor de bank en haar medewerkers zoveel meer:


We verwelkomden behoorlijk wat nieuwe medewerkers op de afdeling compliance, in de commerciële afdeling
en bij IT.
 Op 16 april steeg het aantal medewerkers fors (+11), want toen kwamen de medewerkers van Lawaisse (nu
kantoor Kortrijk) en van beurshuis Van Goolen de bank versterken.
 We leerden de voordelen van thuiswerk ervaren, maar ook de nadelen ervan
 We spraken met cliënten op afstand (niet op afstandelijke wijze), maar konden ondanks alles toch onze
activiteiten verderzetten. Wat voor vele sectoren in de economie niet mogelijk was.
Knap en ook verwonderlijk hoe we met zijn allen plots de stap naar een andere vorm van communicatie hebben gezet en
dit met veel inzet, vertrouwen en flexibiliteit.
In een beperkte tijdspanne beschikte bijna elke medewerker over een eigen laptop, extra scherm of gsm en
communiceerden we via Teams of het nooit anders was geweest. Een mooi staaltje van de uitvoering van een BCP-plan,
waarin deze situatie van een pandemie, echter nooit was opgenomen.
Vanuit de directie een bijzondere dank aan ieder van jullie, dat we dit in deze moeilijke omstandigheden als team hebben
waar gemaakt. Maar hier bleef het niet bij.
Corona (het woord valt nu pas) schudde de ganse wereld door elkaar en zette de traditionele economie in haar blootje.
Gevolg: een rollercaster op de financiële markten, met in de maand maart een instorting van de koersen van de aandelen
en obligaties van die bedrijven die hun winsten en opbrengsten uit de getroffen sectoren halen.
Paniek bij de cliënten, die maar al te blij waren een geruststellend advies te krijgen van een medewerker van vlees en
bloed. Trouwens, 2020 is volgens sommige bronnen het eerste jaar sinds lang dat de kwantumbeleggers de duimen
moeten leggen voor het “old fashioned” beheer, niet gedreven door computermodellen.
Ter info hierbij enkele cijfers en feiten over vorig jaar





Het aantal medewerkers is gestegen naar 60 en met de agenten en het DC zijn we in totaal met 69
De winst bedroeg ongeveer 3,7 miljoen euro tegenover 4.3 miljoen in 2019
De effecten en cash in bewaring stegen naar 2.8 miljard euro
Het vermogen in AUM (in beheer rechtstreeks of via de fondsen) stijgt net uit boven 1,4 miljard euro en het deel
in de fondsen bedraagt 900 miljoen euro
De directie wil graag alle medewerkers en de leden van de RvB bedanken voor het behalen van deze cijfers. Het is het
resultaat van jullie inzet en de goede samenwerking tussen alle kantoren en afdelingen.
Dankzij de fusies met bovenvermelde beursvennootschappen komt het bedrag van 3 miljard euro aan effecten in
bewaring in zicht, een mooie basis om de toekomst optimistisch aan te vatten.
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Is 2021 het jaar van de verandering?
Zonder twijfel omdat dankzij het vaccin, het normale leven terug op gang zal komen.
Thuiswerk, is een blijver maar in combinatie met afwisselende aanwezigheid op kantoor om voeling houden met wat er in
de bank leeft.
Verandering in 2021 omdat de bank groter is dan ooit (zoals in de cijfers aangetoond). Opletten dat wij ons met 60
medewerkers niet opsluiten (een term die kan tellen in Corona tijden) in ons vakje/ onze afdeling. Dat wil zeggen: over
het muurtje kijken en de kunst verstaan om voldoende aandacht en inlevingsvermogen te vertonen voor de job inhoud
van de medewerkers in andere afdelingen of kantoren.
Afstanden - fysieke - hebben een niet te onderschatten impact. Hoe brengen we het DNA van de bank over in een
“verstaanbare” taal voor iedereen?
Een mooie uitdaging voor het binnenkort nieuwe DC, waarin geen aandeelhouders meer deel zullen vanuit maken.
We moeten gefocust blijven op de noden van alle stakeholders van de bank: de cliënten, de medewerkers en de
aandeelhouders. Zij vormen de drie zijden van de driehoek. Verstoor het evenwicht en gegarandeerd loopt het een tijd
later fout af:




Cliënten trekken hun assets terug bij een ondermaatse service tegen een te dure kostprijs
Medewerkers verlaten de bank bij ongenoegen over de vergoeding tegenover de geleverde inspanningen
Aandeelhouders overwegen een andere strategie bij onvoldoende rendement.

We beschikken over heel wat troeven en waarden, die wij kunnen/moeten uitspelen om dit evenwicht te bewaren:







In onze naam stond “effectenbank”, nu Private Bank: dat betekent dat wij ons enkel en uitsluitend
concentreren op beleggingen. Wij geven geen consumenten- en hypothecaire kredieten en verkopen geen
verzekeringspolissen. Dit verhoogt de kennis van onze medewerkers over aandelen en obligaties omdat zij
zich met al die andere zaken niet hoeven bezig te houden.
Tegelijkertijd verzekert dit een grote onafhankelijkheid: wij staan onbevooroordeeld tegenover elke vorm
van financieel instrument, omdat wij nooit aan de andere kant van de markt staan (wij geven geen leningen
uit, hoeven geen kapitaal of deposito’s aan te trekken voor de financiering van kredieten).
Wij zijn kleinschalig, soepel en kunnen zo beter inspelen op de behoeften van de cliënt
Het eigen vermogen is in familiale handen. We hoeven geen superrendement en onnodige risico’s te nemen
om onze aandelenkoers te ondersteunen.

Vertaald naar de slagzinnen van “Wij zijn Dierickx Leys”:
 Streven naar meesterschap
 Gepassioneerd door uw vermogen
 Visie rendeert
 Familiebedrijf sinds 1901
 Uw favoriete beleggingsbank
Als we met deze waarden voor ogen het nieuwe jaar ingaan dan ben ik er zeker van dat we in 2021 en de volgende jaren
een mooi en succesvol verhaal voor ons allen kunnen schrijven.
Herman Hendrickx
Voorzitter DC
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Commentaar op de jaarrekening
Investeringen (8,23 miljoen euro)
De investeringen stegen bijzonder sterk met 1570,8% tot 8,23 miljoen euro. De belangrijkste investeringen betroffen de
goodwill voor de overname van beursvennootschap Lawaisse en het cliënteel van beursvennootschap Van Goolen (samen
93,6%) en de immateriële vaste activa in IT (3.65%).
Resultaten (3,71 miljoen euro)
Vooraf is het belangrijk te duiden dat op 11 september 2020 de beursvennootschap Lawaisse “geruisloos” gefusioneerd is
met de bank. Als gevolg hiervan zijn de resultaten van beursvennootschap Lawaisse vanaf 1 januari 2020 tot en met 11
september 2020 opgenomen in de resultaten van de bank. Vanaf 14 september zijn alle kosten en opbrengsten van kantoor
Kortrijk terug te vinden in de cijfers.
De vergelijking van de cijfers van 2020 met het resultaat van 2019 loopt bijgevolg mank. In de bespreking van de vergelijking
van de resultaten met deze van 2019 is er voor de hoofdrubrieken bijkomende duiding gegeven over de impact van de
overname op het resultaat. De afschrijving van de goodwill op 10 jaar voor de overname, compenseert in grote mate de
incorporatie van het positieve resultaat van de overgenomen beursvennootschap in de cijfers van 2020.
Het resultaat na belastingen van het boekjaar 2020 bedraagt 3,71 miljoen euro tegenover 4.38 miljoen euro in 2019
(-669.772 euro), een daling met 15,3%.
Het nettoresultaat door intresten en dividenden nam af met 165.873 euro, maar het nettoresultaat uit de effectenhandel
steeg met 3,4 miljoen euro (+27,9%).
De brutomarge (alle netto-inkomsten uit de recurrente activiteiten) steeg met 2.96 miljoen euro tot 16,89 miljoen euro.
De kosten niet direct gerelateerd aan de omzet namen sterk toe met 3.69 miljoen euro en bedroegen 11,55 miljoen euro.
De afschrijving voor goodwill door de overname van Lawaisse en Van Goolen (763.050 euro) en de minwaarde op de
beleggingsportefeuille (236.994) euro, verklaren een belangrijk deel van de stijging van deze rubriek.
Het resultaat voor belastingen daalde met 729.095 euro tot 5,34 miljoen euro. Omdat de afschrijving op goodwill niet fiscaal
aftrekbaar is verminderden de belastingen niet in verhouding tot de afname van het resultaat voor belastingen (1.63 miljoen
euro tegenover 1.69 miljoen euro in 2019).
Inkomsten en Uitgaven
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verdeling van de netto-inkomsten uit de belangrijkste activiteiten. De tabel
toont aan dat het relatieve belang van de inkomsten uit de renteopbrengsten nog verder in dalende lijn is, als gevolg van
de negatieve rente opgelegd door de ECB. Dit heeft tot gevolg dat de inkomsten uit de effectenoperaties en beheer relatief
blijven toenemen.
Het relatief belang van de hoofdactiviteiten
Netto uit effectentransacties
Netto renteopbrengsten
Netto uit wisselverrichtingen en trading

2020
92,91%
2,59%
4,50%
100,00%

2019
90,96%
4,48%
4,56%
100,00%

2018
91,38%
4,94%
3,69%
100,00%

Financiële dienstverlening (17,72 miljoen euro)
De financiële dienstverlening omvat de activiteiten uit de effectenhandel, inning van coupons, het vermogensbeheer, het
beheer van de DLPB-fondsen en het Leofonds en de bewaring van effecten.
De bruto ontvangsten uit de financiële dienstverlening bedroegen 17,72 miljoen euro tegenover 13,74 miljoen euro in 2019,
een verbetering met 29%. Een belangrijk deel van de toename (+/- 2.78 miljoen euro) is toe te schrijven aan de activiteiten
van de overgenomen beursvennootschap Lawaisse.
De courtages uit effectentransacties blijven een belangrijke bron van inkomsten en namen door de overname van Lawaisse
en de forse stijging in transacties door COVID-19 sterk toe met 2.43 miljoen euro (+74,8%).
De vergoedingen voor het beheer van de DLPB-fondsen, het Leofonds en Interbeurs-Hermes groeiden opnieuw significant
met 28,8% tot 9,15 miljoen euro en maken een steeds belangrijker deel uit van de totale inkomsten.
Samen met de inkomsten uit het vermogensbeheer bedragen de vergoedingen uit de Assets Under Management 11,89
miljoen euro wat aanzienlijk hoger is dan de inkomsten uit transacties. Een positieve evolutie omdat het recurrente
inkomsten betreft, die minder onderhevig zijn aan het beurssentiment.
De inkomsten uit de omzetting van deviezen uit effectentransacties daalden met 4,42% tot 584.823 euro.
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Inkomstenbron
2020
2019
+/+/- %
bruto ontvangen provisies
17 717 806
13 736 545
3 981 261
29,0%
inkomsten uit courtages
5 689 867
3 255 602
2 434 265
74,8%
inkomsten uit het vermogensbeheer (a)
2 740 980
3 247 342
-506 362
-15,6%
vergoedingen eigen fondsen (b)
9 147 778
7 099 956
2 047 822
28,8%
Vergoedingen voor AUM (a+b)
11 888 758
10 347 298 1 541 460
14,9%

Het totale vermogen van alle fondsen in beheer nam het derde opeenvolgende jaar toe tot 901,18 miljoen euro (+19,26%).
Vooral de overname van het Leofonds lag aan de basis voor de sterke groei van het belegd vermogen in de fondsen, zoals
blijkt uit onderstaande tabel.

Overzicht beheerd vermogen fondsen
2020
2019
+/DL Fund Balance
254 728 954 267 791 358 -13 062 404
DL Fund B Bond
21 526 407
22 182 760
-656 353
DL Fund B Corporate
107 889 832 132 568 561 -24 678 729
DL Fund B Equity
117 287 654 109 699 600
7 588 054
DL Fund Systematic
9 934 742
15 078 509
-5 143 768
DL Fund DBI
11 595 473
8 680 383
2 915 091
DL Fund Defensive
81 422 719
78 239 811
3 182 909
DL Fund Dynamic
68 834 802
58 003 306
10 831 496
DL Fund Growth
50 130 886
21 905 216
28 225 671
Totaal Dierickx Leys Fund 723 351 469 714 149 504 9 201 965
Inter-Beurs-Hermes 900 005
40 756 061
41 520 134
-764 073
Lawaisse Fund (equity)
137 068 986
0 137 068 986
Totaal 901 176 516 755 669 638 145 506 879

+/- in %
-4,88%
-2,96%
-18,62%
6,92%
-34,11%
33,58%
4,07%
18,67%
128,85%
1,29%
-1,84%
N/R
19,26%

Handels- en beleggingsportefeuille (-79.405 euro)
Het resultaat van transacties in de handelsportefeuille is, net zoals in vorige jaren, niet significant omdat de bank geen
trading activiteiten voor eigen rekening uitvoert: het nettoresultaat bedroeg -11.449 euro.
In 2020 realiseerde de bank een meerwaarde in de beleggingsportefeuille van 169.038 euro door de verkoop van de DLPBfondsen Balance en Equity en de vervroegde terugbetaling van obligaties.
Anderzijds diende zij een niet-gerealiseerde minwaarde te registreren van 236.994 euro op de investering in de
obligatiefondsen. Tegenover deze minwaarde staat een dividenduitkering van 237.009 euro, opgenomen in de rubriek
“Intresten en dividenden”.
Ondanks de relatief korte duration van de effecten in DL Bond en DL Corporate bedraagt de totale niet-gerealiseerde
minwaarde op deze fondsen in de beleggingsportefeuille 1,74 miljoen euro op het einde van 2020.
Op het 31 december 2020 bedroeg de boekwaarde van de beleggingsportefeuille 71,35 miljoen euro, als volgt
samengesteld:
Categorie
Schatkistcertificaten
Commercial Paper
Obligaties
Fondsen
Aandelen
Totaal

Boekwaarde
0
25 344 670
18 756 940
27 247 125
0
71 348 735

Subtotaal

Marktwaarde
0
25 344 670
25 344 670
18 907 200
25 509 647
46 004 065
0
71 348 735
69 761 517

+/- Waarde
0
0
150 260
-1 737 478
0
-1 587 218

De obligaties vertonen een meerwaarde van 150.260 euro (+0,8%). Deze meerwaarde is, in tegenstelling tot de minwaarde
op de fondsen, niet in de resultaten opgenomen. Per saldo vertonen de obligaties en DLPB-fondsen in de
beleggingsportefeuille een niet-gerealiseerde minwaarde van 1,59 miljoen euro (-3,45%) tegenover een minwaarde van
1,44 miljoen in 2019.
Intresten en dividenden (435.543 euro)
De intrestvoeten op alle looptijden bleven op historisch lage niveaus door de extreem soepele monetaire politiek van de
ECB en de FED.
De bank herbelegt de gelden van de cliënten voor minimaal 70% in producten met een looptijd op minder dan één jaar en
in dezelfde valuta.
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De ontvangen intresten daalden sterk met 526.930 euro (-45,03%) tot 643.154 euro. De belangrijkste positieve bijdrage in
deze rubriek is afkomstig van de voorschotten aan cliënten, met een toename van 20,03% tot 324.788 euro.
De bank betaalde een negatieve creditrente van 367.799 euro op de gelden die zij bij haar correspondenten en de NBB op
rekening heeft geplaatst, een in de tijd toenemend bedrag.
Tegenover de lagere opbrengsten stond eveneens een lagere vergoeding (-281.896 euro) van uitbetaalde rente aan
cliënten, 76.821 euro.
Het dividend uit de DLPB-obligatiefondsen in de beleggingsportefeuille nam toe met 155.823 euro tot 237.009 euro.
Het nettoresultaat van het beheer van de deposito’s verslechterde met 27.58% tot 435.543 euro (-165.873 euro).
Intresten en dividenden
Ontvangen rente (alles)
Ontvangen debetrente van cliënten
Betaalde intresten aan banken
Betaalde intresten aan cliënten
Dividenden fondsen
Nettoresultaat rente

2020
643 154
324 788
-367 799
-76 821
237 009
435 543

2019
1 170 084
270 588
-291 137
-358 717
81 186
601 416

+/-526 930
54 200
-76 662
281 896
155 823
-165 873

+/- in %
-45,03%
20,03%
26,33%
-78,58%
191,93%
-27,58%

Andere uitgaven (13.37 miljoen euro)
De kosten gerelateerd aan de omzet bedroegen 2.11 miljoen euro, een stijging met 37,89%, het gevolg van de eveneens
mooie toename van de inkomsten uit transacties.
De bezoldigingen en sociale lasten vermeerderden met 37,85% tot 6.77 miljoen euro, inbegrepen de vergoedingen van de
bestuurders die geboekt zijn onder de rubriek “overige beheerskosten”. De belangrijkste verklaring van de toegenomen
loonlasten is de opname van loonkosten door de fusie met Lawaisse in 2020.
De afschrijvingen, andere dan deze voor IT of rollend materieel, stegen met 781.869 euro tot 1,12 miljoen euro. De bijna
volledige stijging van deze rubriek is toe te schrijven aan de afschrijving van de goodwill voor de overname van
beursvennootschap Lawaisse.
De kosten voor ICT namen sterk toe met 450.180 euro (+247,56%), als gevolg van de implementatie van software voor
Objectway en de bijhorende licenties, de vervanging en beveiliging van hardware door Netflow, de aankoop van laptops en
toebehoren voor telewerk en de overname van Lawaisse.
De totale afschrijvingen stegen tot 1,25 miljoen euro en bedragen 25.15% van de cashflow.
De overige bedrijfskosten en beheerskosten namen toe met 14,58% tot 2,73miljoen euro. De bank betaalde 340.210 euro
aan bankentaks op de deposito's van haar cliënten.
Andere Uitgaven
Kosten gerelateerd aan de omzet
Bezoldigingen en sociale lasten
Afschrijvingen (niet ICT en personeelsgebonden)
ICT
afschrijvingen ICT
Overige bedrijfskosten (Marketing, huur en werking)
Totaal andere uitgaven
Afschrijvingen in % van de cashflow (winst + afsch)

2020
2 108 305
6 774 219
1 123 025
632 027
124 258
2 734 877
13 372 453
25,15%

2019
1 528 934
4 914 312
341 156
181 847
64 791
2 386 810
9 353 059
8,48%

+/579 371
1 859 907
781 869
450 180
59 467
348 067
4 019 394

+/- in %
37,89%
37,85%
229,18%
247,56%
91,78%
14,58%
42,97%

Inkomsten uit financiële vaste activa (0 miljoen euro)
Uitzonderlijke resultaten (-49.597 euro)
In 2020 boekte de bank een uitzonderlijke kost van 49.597 euro, als het gevolg van een boete opgelegd door het FSMA voor
een publicatie op de website van de bank over haar fondsen, zonder voorafgaand akkoord van deze toezichthouder.
Nettoresultaat (3.71 miljoen euro)
Het totaal van de opbrengsten bedroeg 19,46 miljoen euro tegenover 16,13 miljoen euro in 2019, een sterke stijging met
3,33 miljoen euro (+20,6%). In dit cijfer zijn de opbrengsten van de fusie met de beursvennootschap Lawaisse opgenomen,
wat een vertekend beeld geeft tegenover het cijfer van 2019.
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De totale uitgaven stegen met 4,06 miljoen euro (+40,30%) tot 14,12 miljoen euro. Ook dit cijfer is niet vergelijkbaar met
dit van 2019 als gevolg van de bovenvermelde fusie.
Het resultaat vóór belastingen daalde met 12,02% en bedroeg 5.34 miljoen euro, tegenover 6,07 miljoen euro in 2019.
De daling van de belastingen met 3.5% is niet in verhouding tot de afname van het resultaat voor belastingen met 12,02%.
De verklaring is te vinden in de sterke toename van de fiscaal niet-aftrekbare kost voor afschrijving van de goodwill op
overname.
De gangbare belastingdruk voor de vennootschappen bedraagt 25%, de effectieve belastingvoet voor de bank voor 2020
komt op 30,44% en de belastingen bedragen 1.63 miljoen euro.
De bank maakte gebruik van de Tax Shelter voor de filmindustrie, door intekening op een product van BNPP Fortis Bank
voor een bedrag van 475.000 euro.
De toepassing van de notionele intrest leverde, door de nul procent rente, geen belastingbesparing op.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belastingen en bijdragen die de bank aan de overheid betaald heeft in 2020,
inclusief de sociale bijdragen:
Rubriek
Vennootschapsbelastingen
Niet-terugvorderbare BTW medecontractant
Niet-terugvorderbare BTW op goederen/diensten
Andere bedrijfsbelastingen
Bankentaks
Beschermingfonds deposito cliënten
Bijdrage werking FSMA en NBB
Sociale Bijdrage (RSZ)
Totaal

in euro
1 625 707
9 860
350 611
23 665
340 210
23 665
94 977
904 816

Subtotaal

2 009 843
363 875
94 977
904 816
3 373 511

Het nettoresultaat, inclusief de minwaarde van de beleggingsportefeuille, de afschrijvingen van de goodwill voor de
overnames en de bijdrage van Lawaisse aan het resultaat, bedraagt 3.71 miljoen euro (-15.3%), een daling met 669.772
euro.
Winstverdeling
Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld, na een positieve raadpleging met de NBB, om 40% van de winst over
2020 en 2019 uit te keren aan de aandeelhouders. Dit betekent een bruto dividend van 18,4 euro per aandeel in 2020 en
21.72 in 2019. De totale voorgestelde uitkering aan dividenden bedraagt 3,24 miljoen euro.
De uitkering aan de werknemers, in het kader van het werknemersparticipatieplan, bedraagt 5% van de winst (185.610
euro).
Eigen Vermogen
Na reservering van 288.920 euro bedraagt het eigen vermogen van de bank 51,72 miljoen euro tegenover 51,43 miljoen
euro in 2019.
Vaste Activa
De Financiële Vaste Activa (100 % participatie in Dierickx Leys Luxemburg) bleven onveranderd en bedroegen 821.176 euro.
De Materiële Vaste Activa daalden als gevolg van afschrijvingen met 4.5% en bedroegen 2,79 miljoen euro.
Tegoeden cliënten
Op 31 december 2019 bewaarde de bank voor 2,84 miljard euro effecten en cash van cliënten, een stijging met 27,5%
tegenover 2019. De belangrijke toename is het resultaat van de overname van de beursvennootschap Lawaisse, de
overname van de cliënten van beursvennootschap Van Goolen en de organische groei van de bank.

Tegoeden van cliënten in 000 euro
Totaal bedrag in cash (000)
Totaal bedrag in effecten (000)
Totaal tegoeden van cliënten

2020
311 799
2 525 331
2 837 130

2019
239 739
1 986 007
2 225 746

+/72 060
539 324
611 384

+/- in %
30,1%
27,2%
27,5%
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Medewerkers
Het gemiddeld aantal werknemers bij de bank, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, steeg tegen einde 2020 van 39,1 naar
52,2 (36 voltijds en 23,4 deeltijds). De vier directieleden zijn hier niet inbegrepen. Het aantal gepresteerde uren steeg tot
88.411 uren.
Het personeelsbestand (61) bestaat uit 33 mannelijke en 28 vrouwelijke werknemers. Het merendeel van de werknemers
heeft een hoger niet-universitair of universitair diploma.
Enkele ratio’s voor 2020
De solvabiliteitsratio, gewogen volgens het kredietrisico, meet de verhouding tussen het eigen vermogen van de bank en
het gewogen risico van de activa. Einde 2020 bedroeg deze ratio (exclusief de winst van 2019) 22,98%. Deze (hoge) waarde
betekent dat de bank ervoor kiest om de deposito’s van de cliënten veilig te herbeleggen. De gangbare norm voor deze
ratio bedraagt 11%. Een lagere waarde wordt als onvoldoende beschouwd voor de depositohouders van de bank.
Return On Capital van 2017 tot 2020 (in 000 euro)
ENKELE RATIO'S
Eigen Vermogen (bij aanvang boekjaar)
Return on Capital na belastingen
Eigen Vermogen (Einde boekjaar na winstuitkering)
Solvabiliteitsratio

2020
51 431
7,22%
51 720
22,98%

2019
47 268
9,27%
51 431
29,36%

2018
45 773
6,40%
47 268
27,09%

2017
41 737
17,86%
45 773
24,48%

Rendabiliteitsverhoudingen van 2017 tot 2020 (in 000 euro)
RENDABILITEITSVERHOUDINGEN
Renteresultaat
Diverse inkomsten
Bankproduct
- Bedrijfskosten
Bruto-bedrijfsresultaat voor belastingen
- Waardecorrecties mbt de normale bankactiviteit
Netto-bedrijfsresultaat voor belastingen
+ Uitzonderlijk resultaat
Resultaat van het boekjaar voor belastingen
- Belastingen op het resultaat
Winst van het boekjaar

2020
418
18 645
19 063
-13 438
5 625
-237
5 388
-50
5 338
-1 626
3 712

2019
586
14 486
15 072
-9 417
5 655
442
6 097
-30
6 067
-1 685
4 382

2018
559
12 878
13 437
-8 826
4 611
-295
4 316
13
4 329
-1 396
2 933

2017
1 087
17 097
18 184
-8 586
9 598
0
9 598
-2
9 597
-2 141
7 456

Rentemarge
Diverse Inkomsten/bankproduct
Cost-income ratio
Personeelskosten/bedrijfskosten
Winstmarge (ROA)
Rendement Eigen Vermogen (ROE)

1,90
97,81%
70,49%
50,41%
1,01%
7,22%

1,88
96,11%
62,48%
52,19%
1,50%
9,27%

2,13
95,84%
65,68%
56,05%
0,90%
6,40%

2,53
94,02%
47,22%
49,99%
2,24%
17,86%
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Toelichting resultaten en gebeurtenissen 1e trim 2021 (t.o.v. 31.3.2020)
Resultaten 1ste Trimester 2021
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Het nettoresultaat voor het eerste kwartaal van 2021 daalde met 224.583 euro tot 1.23 miljoen euro (- 15,4%) in vergelijking
met dezelfde periode in 2020.
De vergelijking is geen correcte weergave omdat in het eerste trimester van 2021 de omzet van kantoor Kortrijk is
opgenomen en ook de afschrijving op de goodwill voor de overname. De cijfers van het eerste trimester 2020 zijn niet
herwerkt voor de resultaten van Lawaisse.
De vergelijking van de gemiddelde maandcijfers voor beide jaren geeft een correcter beeld van het impact van de fusie op
de resultaten van de bank. In 2021 bedroeg de gemiddelde maandwinst over de eerste drie maanden 410.448 euro
tegenover 309.350 euro gemiddelde maandwinst over 12 maanden in 2020, een verbetering van ongeveer 100.000 euro.
Uit de budgetoefening voor 2021 komt tot uiting dat een belangrijke inkomstenbron voor de bank, de herbelegging van de
cliëntentegoeden en het Eigen Vermogen, in 2021 een negatief resultaat oplevert.
De volhardende houding van de centrale banken om overheden te ondersteunen die extreme tekorten aangaan op hun
begroting ligt hier aan de basis, samen met de wens om spaarders aan te zetten tot consumeren.
Ongetwijfeld is dit een noodzakelijke steunmaatregel om deze uitzonderlijke Covid-crisis te boven te komen.
Eveneens is het duidelijk dat het massaal opkopen van obligaties en de ongeziene geldcreatie heeft geleid tot een asset
inflatie. Enerzijds is dit positief voor de resultaten van de bank omdat de nulrente de aandelenmarkten forse wind in de
zeilen geeft, anderzijds is er jaarlijks een behoorlijke outflow van tegoeden voor investeringen in vastgoed.
De fusie leidt voorlopig, zoals verwacht, niet tot een belangrijke bijdrage aan het resultaat van de bank. Het beperkt
rendement op de assets van de overgenomen vennootschap, in combinatie met de fiscaal niet-aftrekbare afschrijving zijn
hiervan de oorzaken. De afschrijvingen wegen nog negen jaar door, maar de bank is gestart met werk te maken van de
verbetering van het rendement op de assets en gaat hiermee verder. Door de overname is het mogelijk de kosten te
spreiden over een groter aantal cliënten en assets.
De bank wenst haar politiek om zich als Private Bank in de markt te positioneren verder te zetten in 2021. De
doorgevoerde aanpassingen (gestart in 2019) van de tarieven voor beheer, de creatie van profielfondsen en de
geografische uitbreiding met het kantoor te Kortrijk zijn belangrijke steunpilaren voor de realisatie van haar doelstelling:
het verhogen van rendabele assets.
Een goede marketing, performante IT-toepassingen en sterk gemotiveerde medewerkers zijn troeven, om te overleven in
een uiterst concurrentiële omgeving. Immers, beleggingsactiviteiten zijn voor vele banken het enige rendabele segment
dat overblijft.
We zijn ervan overtuigd dat ook in de volgende jaren Dierickx Leys Private Bank haar cliënten, medewerkers en
aandeelhouders dat geeft wat zij verdienen.
Risicobeheer
Het wisselrisico
De bank is niet blootgesteld aan enig wisselrisico. Dagelijks dekt de bank de tekorten in of verkoopt ze de overschotten die
voortkomen uit transacties in vreemde munten.
De bank maakt geen gebruik van financiële instrumenten voor de afdekking van eventuele valutarisico's.
De bank treedt op als tegenpartij voor cliënten die wisseltermijncontracten afsluiten, maar dekt zich onmiddellijk op de
markt in voor deze verrichtingen (back-to-back operatie).
Het risico van de materiële vaste activa
Het risico dat de gebouwen worden vernield door brand of andere rampen is verzekerd voor een totale waarde van 5,4
miljoen euro.
Operationeel risico
Het risico op ernstig inkomstenverlies als gevolg van het vertrek van enkele zeer vermogende of actieve cliënten is beperkt.
De bank bewaarde per einde 2020 effecten en cash gelden voor meer dan 10.000 cliënten.
De strenge vereisten inzake waarborg voor het aanhouden van opties en het uitvoeren van orders in combinatie met een
adequaat bewakingssysteem beperken in voldoende mate het risico van het eventuele verlies uit effecten - of
kredietoperaties.
Het financiële risico
Het eigen vermogen is ruim voldoende voor de activiteiten die de bank uitvoert. Bewust doet de bank niet aan market
making en heeft zij geen eigen posities in aandelen.
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Het eigen vermogen wordt niet belegd in risicodragende producten en het maximumbedrag dat de bank in cash en effecten
belegt bij andere financiële instellingen bedraagt maximaal 45 miljoen euro per bank.
Het beperkt financieel risico is af te leiden uit de Cook-ratio die 22,98% bedraagt. De bank maakt geen gebruik van financiële
instrumenten voor de afdekking van eventuele krediet- of renterisico’s.
Het risico verbonden aan het verleden
Er zijn geen lopende rechtszaken tegen de bank in België.
Auditcomité
De Raad van Bestuur heeft in 2015 een auditrisicocomité en een remuneratiecomité opgericht dat is samengesteld uit de
niet-uitvoerende bestuurders.
Minstens één van de onafhankelijke bestuurders beschikt, op basis van professionele ervaring, over voldoende financiële
kennis en deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit.
Subsequent events
De uitbraak van het Covid-19 virus heeft geen negatieve impact gehad op de resultaten van het eerste trimester van 2021.
De bank heeft de nodige maatregelen getroffen om de activiteiten van de bank te verzekeren met respect voor de
opgelegde veiligheidsnormen door de overheid. De goede werking van de bank is tijdens deze crisis in 2020 en het eerste
kwartaal van 2021 nooit in de problemen gekomen.
Einde 2021 eindigen de mandaten van Marleen Dierickx en Herman Hendrickx als uitvoerend bestuurder en respectievelijk
lid en voorzitter van het DC. De zoektocht naar opvolgers voor beiden is gestart in samenwerking met een gespecialiseerd
kantoor voor rekrutering.
Tot slot
De raad van bestuur dankt alle werknemers voor hun inzet tijdens het jaar 2020.
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