
 

 
CONTACT - Media: 
 

CONTACT - Investor Relations: 

Amsterdam +31.20.550.4488 Brussels +32.2.509.1392 +33.1.49.27.12.68  
Lisbon +351.217.900.029 Paris +33.1.49.27.11.33   
      
      
      

Euronext publiceert resultaten Tweede Kwartaal 2014  
 

 Third party kwartaalinkomsten met +5,2% toegenomen na correcties1 naar € 116,3 miljoen, (Q2 
2013 gecorrigeerd: € 110,6m), of +16,9% op gerapporteerde basis (Q2 2013 gerapporteerd: €99,5 
mln) 

 Operationele kosten exclusief afschrijvingen in kwartaal in de hand gehouden, daling van -8,5% ten 
opzichte van het gecorrigeerde1 Q2 2013 (stijging van +0,4% vergeleken met gerapporteerd Q2 
2013) 

 EBITDA marge van 46,3% in Q2 2014 

 Robuuste noteringsactiviteiten en zeer gezonde omzetten in de effectenhandel wakkerden groei 
aan 

 Sterk vertrouwen in vermogen van Euronext om de €60 miljoen aan besparingen2  te behalen; er 
wordt gewerkt aan een agressief plan om de timing te versnellen 

 

 

Amsterdam, Brussel, Lissabon, Londen en Parijs - 7 augustus 2014 - Euronext kondigde vandaag haar 

resultaten over het tweede kwartaal en de eerste zes maanden van 2014 aan.  

 

"Euronext heeft in de eerste zes maanden van het jaar belangrijke mijlpalen behaald. Binnen deze periode 

heeft het team de onderneming succesvol  afgesplitst van ICE en haar IPO scherp uitgevoerd en voltooid. Onze 

focus is nu om Euronext te herpositioneren als toonaangevend centrum voor het verstrekken van kapitaal, 

gebruikmakend van onze sterke maar onderbenutte franchises, onze  innovatiekracht en de gunstige sector 

dynamiek om onze activiteiten uit te breiden en remixen. Het versterkte management team van Euronext is  

volledig toegelegd op het uitvoeren van ons strategisch plan om zodoende aanzienlijke waarde te genereren 

voor de aandeelhouders. Wij hebben er vertrouwen in dat wij in staat zullen zijn om onze € 60 miljoen aan 

besparingen te bereiken en werken aan een agressief plan om de timing te versnellen." zei Dominique Cerutti, 

CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van Euronext NV. 

 

Financiële resultaten 

 

De third party kwartaalomzet steeg na correctiesErreur ! Signet non défini. met +5,2 % naar € 116,3 miljoen (Q2 

2013 gecorrigeerd: € 110,6 mln), of 16,9% op gerapporteerde basis (Q2 2013 gerapporteerd €  99,5mln), 

gedreven door zeer sterke activiteit in het segment Noteringen en gezonde volumes in de effectenhandel. 

Deze kwartaalopbrengsten omvatten € 10,6 miljoen van het derivaten clearing contract met LCH.Clearnet dat 

in werking is getreden op 1 april 2014 (gecorrigeerde1 clearingopbrengsten voor Q2 2013: € 11,1 miljoen).  

                                                 
1
 Voor de eerste zes maanden periode en de drie maanden periode eindigend op 30 juni 2013 zijn de wijzigingen in de third party 

inkomsten en de operationele kosten ook opgenomen wanneer aangepast voor de nieuwe derivaten clearing overeenkomst met 
LCH.Clearnet. Dit is opgenomen gebaseerd op onze schatting van het bedrag van inkomsten die we zouden hebben ontvangen en het 
bedrag van gerelateerde kosten die we zouden moeten hebben betaald onder de Derivaten Clearing Overeenkomst, gebaseerd op 
ons daadwerkelijke handelsvolume voor de gerepresenteerde periode er vanuit gaande dat de Derivaten Clearing Overeenkomst van 
kracht zou zijn geweest vanaf 1 april 2013, zie ook de specifieke paragraaf en  reconciliation pagina’s 6 en 7. 
2
 operationele optimalisatie en efficiëntiebaten voor belasting 
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Operationele kosten in het kwartaal exclusief Afschrijvingen daalden licht met -8,5 % (op gecorrigeerde basis  

1) naar € 67,4 miljoen (Q2 2013 gecorrigeerd: €73,7mln) of stegen met +0,4% (Q2 2013 gerapporteerd 

€67,2m), dankzij strikte kostenbeheersing. Deze uitgaven omvatten € 6,4 miljoen aan kosten in verband met 

het bovengenoemde contract met LCH.Clearnet (Q2 2013: € 6,5 m als dit contract op dat moment van kracht 

zou zijn geweest). Als gevolg van dit positieve effect bedroeg de EBITDA marge € 58,1 miljoen in Q2 2014, of 

46,3% (Q2 2013 gecorrigeerd1: 43,5%, of Q2 2013 gerapporteerd: 43,7%) 

 

ICE overgangsinkomsten en overige inkomsten voor het kwartaal bedroegen € 9,2 miljoen, hetgeen 

voornamelijk de IT ondersteuning van Liffe voor €6,5 miljoen betrof voor de operatie van haar 

derivatenbeurzen in het VK en in de VS. Deze overgangsinkomsten worden na het fiscale jaar 2014 niet als 

terugkerende inkomsten verwacht.  

 

H1 2014 EBITDA bedroeg € 110,2 miljoen, een stijging van +9,5%  vergeleken met H1 2013 gecorrigeerd1, of 

+14,7% in vergelijking met H1 2013 gerapporteerd. 

 

Afschrijvingen  daalden met € 1 miljoen, van € 5,1 miljoen in Q2 2013 naar € 4,1 miljoen voor dit kwartaal, als 

gevolg van het einde van de afschrijving van de historische UTP-waarde in april 2014. 

 

Het bedrijfsresultaat van de groep vóór buitengewone items was € 101,4 miljoen voor het eerste halfjaar (Q2 

2014: € 54 miljoen), een stijging van +11.7% in vergelijking met H1 2013 op gecorrigeerde basis 1 (+4.6% 

kwartaal op kwartaal gecorrigeerd 1), of +17,6% vergeleken met H1 2013 gerapporteerd (+14,6% kwartaal op 

kwartaal gerapporteerd).  

€ 19,9 miljoen aan buitengewone lasten werden geboekt in de eerste helft van 2014 waarvan € 7,7 miljoen in 

het tweede kwartaal. Deze kosten zijn voornamelijk herstructureringskosten, in overeenstemming met de 

Euronext strategie om de operationele efficiëntie te verbeteren en kostenbesparingen te verwezenlijken.  

 

Het belastingtarief voor het kwartaal bedroeg 36,9%, waar deze voor het eerste halfjaar 54,7% bedroeg. Dit 

vanwege enkele eenmalige fiscale elementen geboekt in het eerste kwartaal van het jaar (waaronder het 

niet langer opnemen van bepaalde uitgestelde belastingvorderingen in verband met de afsplitsing).  

 

Per 30 juni 2014 had het Bedrijf geldmiddelen en kasequivalenten ter waarde van € 186,5 miljoen en totale 

verplichtingen van € 248 miljoen. 

 
 

Business highlights 
 

 Noteringen 

 

De inkomsten uit Noteringen bedroegen € 18,9 miljoen in Q2 2014, een stijging van 22,6 % ten opzichte van 

de gerealiseerde €15,4 miljoen in dezelfde periode in 2013. Voor de eerste helft van het jaar stegen 

noteringsinkomsten naar € 32,5 miljoen, een stijging van 22,4 % vergeleken met € 26,6 miljoen in H1 2013. 

Het segment Noteringen zag een duidelijke toename van activiteit in Q2 2014 waarin op onze markten in 

totaal voor € 33,6 miljard aan kapitaal werd opgehaald, ten opzichte van € 28,4 miljard in dezelfde periode 

vorig jaar. Het totaal opgehaalde kapitaal op onze markten in H1 2014 bedroeg € 57,6 miljard ten opzichte 

van € 53 miljard in dezelfde periode vorig jaar. Opvallend was de aanzienlijke toename van het kapitaal dat 

werd opgehaald via beursintroducties. Dit bedroeg in het tweede kwartaal € 4,3 miljard euro, waarmee het 

totale kapitaal opgehaald met beursintroducties in het eerste halfjaar op € 6,5 miljard uitkwam en daarmee 

meer is dan de € 3,1 miljard euro opgehaald over 2013 als geheel.     
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De toename van noteringsactiviteiten op onze markten werd vooral gedragen door de terugkeer van de 

beursintroducties van de large cap fondsen, maar ook door beursintroducties door middelgrote en kleine 

ondernemingen (SME's) die profiteerden van de lancering van EnterNext, onze in SME's gespecialiseerde 

marktplaats die een jaar geleden werd opgericht.  Er werden acht large cap noteringen afgerond ten opzichte 

van één over dezelfde periode vorig jaar en een totaal van 26 SME noteringen in de eerste helft van 2014 

tegen 11 in dezelfde periode vorig jaar. De pijplijn voor de rest van het jaar bevestigt de positieve trend.   

 
Met 50 nieuwe ETF noteringen was Euronext de enige Europese beurs die deze tak, op netto basis, kon laten 
groeien. Ons gestructureerde producten segment is gestegen tot het hoogste niveau ooit, met 35.230 
structured products eind juni.  

 

 

 Handel 

 

Effectenhandel 
Onze effectenmarkten kenden zeer veel activiteit in het tweede kwartaal van het jaar waarbij de gemiddelde 
dagelijkse volumes toenamen met 5%. De totale verhandelde waarde voor de periode steeg met 3,8%, 
ondanks een lager aantal beursdagen in Q2 2014, ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar (62 versus 
63).  
De effectenmarkten zagen in het eerste halfjaar van 2014 een aanmerkelijke verhoging in 
handelsactiviteiten, met een gemiddeld dagelijks volume (GDV) dat 13% hoger lag ten opzichte van 2013. 
Tevens boekte Euronext in deze periode vier van de tien hoogste dagelijkse handelsvolumes sinds 2012 en 
werd op 20 juni met €7,046 miljard de sterkste handelsdag gemeten in CAC 40 aandelen sinds 2012. Het 
marktaandeel blijft sterk over de periode met 65%. 
 
De inkomsten uit de effectenhandel stegen in Q2 2014 met 11% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig 
jaar (€ 39,6 miljoen tegenover € 35,6 miljoen). Dit werd gedreven door de bovengenoemde toename van 
volumes gecombineerd met de volledige voordelen van de tariefswijziging uitgevoerd in februari 2014. 
Inkomsten voor de eerste helft bedroegen € 83,1 miljoen vergeleken met € 71,5 miljoen, een stijging van 
16,3 %. 

 

Derivatenhandel 
In het tweede kwartaal daalde de totale derivatenomzet met 15% vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2013 
door de lagere volatiliteit. Het grondstoffensegment (commodities) boekte een toename van 12%  in het 
tweede kwartaal tegenover 2013. Net zoals op de effectenmarkten werden de omzetten beïnvloed door een 
lager aantal beursdagen dit jaar ten opzichte van vorig jaar (62 versus 63). 
 
Over de eerste zes maanden van het jaar daalde het gemiddelde dagelijks volume in financiële futures en 
opties met 9%. Dit is ongeveer in lijn met de branche. Het CAC 40 futures contract blijft de meest 
verhandelde nationale index future in Europa en de op één na meest verhandelde index future wereldwijd. 
 
In vergelijking tot dezelfde halfjaar periode steeg het gemiddelde dagelijks volume in grondstoffen met 
17,4% en kende Euronext in volume de meest actieve week ooit (van 3 maart 2014 tot 7 maart 2014) met 
een dagelijks gemiddelde van 83.552 verhandelde contracten. De open interest ligt op 750.000 stuks, het 
hoogste niveau ooit.  
 
Als gevolg van deze lage volatility zijn de Q2 2014 inkomsten met € 2,1 miljoen gedaald van € 12,5 miljoen in 
Q2 2013 naar € 10,4 miljoen voor dit kwartaal. Voor de eerste zes maanden van het jaar daalde de omzet 
met 13,5%, van € 26,7 miljoen in 2013 naar € 23,1 miljoen dit jaar. 

 

 

 Market data & indices 
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De kwartaalinkomsten van Market data & indices boekten een sterke stijging ten opzichte van dezelfde 

periode vorig jaar: € 23,5 miljoen tegenover € 20,2 miljoen, een stijging van 16,4%. Deze groei werd 

gedragen door de invoering van Euronext fees op derivaten na de afsplitsing van Liffe, evenals de volledige 

impact van sommige tariefswijzigingen in effecten en referentiedata producten die in voorgaande kwartalen 

plaats vonden, ondanks een lichte daling in het aantal data units. 

 

De omzet over het eerste halfjaar lag 12,5% hoger, van € 40,4 miljoen in H1 2013 naar € 45,4 miljoen in H1 

2014. 

 

 Post-trade 

 

Clearing 

De financiële voordelen van de derivaten clearing overeenkomst met LCH.Clearnet traden in werking op 1 

april 2014. Om een vergelijking te vergemakkelijken heeft Euronext besloten om gecorrigeerde cijfers voor 

2013 te verschaffen waarin een schatting is gemaakt van de impact die dit contract gehad zou hebben als het 

vanaf het tweede kwartaal 2013 in werking zou zijn getreden. 

Voor Q2 2014 boekte Euronext clearing inkomsten van € 10,6 miljoen, (Q2 2013 gecorrigeerd1: € 11,1 

miljoen, of Q2 2013 gerapporteerd: € 0,0 miljoen), in lijn met de bovengenoemde daling van de 

handelsactiviteiten in derivaten hoewel dit gedeeltelijk gecompenseerd werd door een goede productenmix. 

 

Settlement & Custody 

Settlement & Custody inkomsten worden behaald uit de activiteiten van Interbolsa in Portugal. De 

kwartaalinkomsten zijn stabiel met € 5,5 miljoen in Q2 2014 ten opzichte van € 5,3 in Q2 2013. Inkomsten 

voor de eerste zes maanden van het jaar bedroegen € 11,1 miljoen in 2014 vergeleken met € 10,7 miljoen in 

het voorgaande jaar. 

 

 Marktoplossingen & overige 

Inkomsten uit Marktoplossingen zijn sterk gedaald in Q2 2014 ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2013 
(van € 10,3 miljoen naar € 7,8 miljoen).  

Dit was te wijten aan de vervanging van een aantal allocaties (SFTI en Colo inkomsten) door een SLA (Service 
Level Agreement) per 1 april 2014 en in mindere mate door een daling in Exchange Solutions inkomsten. 
Voor de eerste helft van het jaar bedroeg de omzet € 16,7 miljoen, een afname van 22% (H1 2013: € 21,4 
miljoen). 

 

 

ICE overgangsinkomsten & overige inkomsten 
  
ICE overgangsinkomsten en overige inkomsten voor het tweede kwartaal bedroegen € 9,2 miljoen en 

bestonden (i) uit de IT ondersteuning van Liffe voor de operatie van haar derivatenbeurzen in het VK en in de 

VS en de voorziene migratie naar het ICE platform (ii) de facturering van Cannon Bridge House die per 19 mei 

2014 is aangevangen en (iii) ondersteunende diensten. Dit kan echter niet worden vergeleken met de 

inkomsten die vorig jaar werden geboekt omdat, tot 1 januari, de financiële verslagen gecombineerd werden 

en doorberekeningen van gedeelde kosten bevatten, gedaan in overeenstemming met de historische 

transferkosten overeenkomst tussen de juridische entiteiten. Deze zijn beëindigd en vervangen door SLA's 

voor het aanbieden van diensten aan ICE. Deze SLA's worden afzonderlijk in rekening gebracht voor elke 

verleende dienst in overeenstemming met marktprijzen. 
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Corporate highlights  
 

In het eerste halfjaar van 2014 is Euronext begonnen met het uitvoeren van haar herpositionering en 

innovatie roadmap en heeft verschillende nieuwe producten en diensten gelanceerd. 

 

Handel  

Euronext heeft een aantal producten en diensten in het Exchange Traded Fund (ETF) segment gelanceerd: 

de lancering van een multicurrency handelsfaciliteit voor ETF's, waaronder voor de eerste keer op een 

Amerikaanse of Europese beurs, de Chinese Yuan Renminbi (CNY) en de Hong Kong Dollar (HKD); Euronext 

werd de eerste beurs die ETF Net Asset Value (NAV) handel opstartte; Introductie van de Request for Size 

(RFS) service voor ETF's genoteerd op onze gereglementeerde markten.  

 

In grondstoffen is de lancering van het gecombineerde koolzaadcomplex op koers voor Q4 2014. De industrie 

kan dan, in individuele contracten, handelen in opties en futures op zowel koolzaadschroot als koolzaadolie. 

De succesvolle invoering van een regeling voor nieuwe marktparticipanten in grondstoffen zag een deelname 

van 146 handelaren verdeeld over 20 cliënten uit 8 verschillende steden. Dit genereerde sinds mei 120.520 

contracten omzet ofwel 4,2% van het volume. 

 

Het leveringsproces voor het maaltarwecontract is versterkt. 

 

Het magere melkpoedercontract is geschorst, in afwachting van een herstructurering van het contract om 

een meer effectieve oplossing te bieden voor risicobeheersing in de melkindustrie in lijn met het aflopen van 

de EU melkquota's vanaf 1 april 2015 

 

Bij de aandelenderivaten is ‘s werelds eerste Exchange for Physicals gebaseerd op een index op koers voor 

het eerste kwartaal van 2015. In Nederland en België zijn de Spotlight opties live en week futures op de CAC 

en AEX zijn aangekondigd voor het derde kwartaal, met ondersteuning van BNP en Société Générale. De 

lancering van 86 single stock futures op een serie van liquide Euronext onderliggende waarden wordt 

aangevuld met de uitrol van single stock futures op 127 namen uit de Eurozone gedurende augustus en 

september en nog eens 140 producten op niet-Euro onderliggende waarden voor het einde van het jaar.  

 

Er is een block trading regime op de CAC 40 future geïntroduceerd om wholesale trading in dit belangrijke 

benchmark contract te faciliteren. 

 

Een nieuwe en verbeterde liquidity provider regeling voor het PSI future contract werd gelanceerd.  

 

Market data & Indices 

Euronext kondigde zowel de lancering van een nieuwe PEA PME index familie aan als de 3x leverage BEL 20 

en PSI 20 indices en verbeterde licentieovereenkomsten voor de uitgifte van index gebaseerde 

hefboomproducten. 

 

Noteringen 

 

Naast het financieren van de reële economie via onze markten, kondigde Euronext, via onze SME 

marktplaats EnterNext, in juni een overeenkomst aan met Morningstar waarbij zij onafhankelijke 

kwantitatieve aandelenratings zal verschaffen op 220 TMT (Technologie, Media, Telecommunicatie) 

aandelen verdeeld over onze Euronextmarkten om de zichtbaarheid van de sector te verhogen en de poel 

van beleggers te vergroten.  
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Tevens biedt de toestemming in juni van de Engelse FCA om een markt in het VK te opereren verdere 

mogelijkheden voor Euronext om zich te profileren als eerste keus voor internationale bedrijven die toegang 

zoeken tot de kapitaalmarkten van Europa.   
 

 Versteviging van de relaties van Euronext NV met andere beurzen wereldwijd: 

Euronext ondertekende:  

- Een MoU met beurs van Algiers om de samenwerking tussen de markten te verbeteren;  

- Een overeenkomst met betrekking tot de implementatie van de nieuwe UTP-oplossing met vier 

beurzen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA);  

- Een MoU met de Dalian Commodity Exchange om gezamenlijk onderzoek uit te voeren naar de 

promotie, distributie en handel in grondstoffen, het ontwikkelen van nieuwe strategieën voor de 

verbetering van de veilige exploitatie van ordelijke futures- en optiemarkten en het bespreken van 

de haalbaarheid van het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe producten. 

 
 

 Versterking van Euronext management team 

Euronext heeft haar Raad van Bestuur versterkt met het aantrekken van Jos Dijsselhof als Chief Operating 

Officer (COO) om verandering in onze operatie door te voeren en meer efficiency te brengen. Jos Dijsselhof 

heeft vanaf 31 juli 2014 ook de rol van interim CEO van Euronext Amsterdam opgepakt, na de ontslagneming 

van Cees Vermaas.  Eerder in dit halfjaar heeft Euronext ook haar senior management versterkt door het 

aanstellen van drie managers voor de segmenten financiële derivaten, grondstoffen en effecten, deze 

rapporteren aan Lee Hodgkinson, CEO van Euronext London en Head of Markets and Global Sales, alsmede 

de benoeming van Hans Schinkel, Senior Vice President van Human Resources.  

 

Niet-IFRS financiële standaarden 

Ter vergelijking heeft het bedrijf niet-gecontroleerde niet-IFRS standaarden geleverd waaronder: 
- Operationele kosten exclusief afschrijvingen 
-  EBITDA, EBITDA marge. 

We definiëren de niet-IFRS standaarden als volgt: 
- Operationele kosten exclusief afschrijvingen als het totaal van Salarissen en secundaire 

arbeidsvoorwaarden, en Andere operationele kosten 
- EBITDA als het bedrijfsresultaat vóór buitengewone items en afschrijvingen, 
- EBITDA marge als het bedrijfsresultaat vóór buitengewone items en afschrijvingen gedeeld door 

omzet. 

Niet-IFRS financiële standaarden zijn niet bedoeld om afzonderlijk te worden beoordeeld of als een 
vervanging voor vergelijkbare IFRS standaarden en moeten alleen worden gelezen in samenhang met de 
geconsolideerde financiële staten.  

Gecorrigeerde 30 juni 2013 Clearing inkomsten en clearing kosten 
 
Ter vergelijking zijn voor de periode van zes maanden en de drie maanden eindigend op 30 juni 2013, de 
wijzigingen in clearing inkomsten, clearing kosten en de volgende impact op de third party inkomsten, 
operationele kosten exclusief afschrijvingen ook opgenomen wanneer gecorrigeerd voor de nieuwe 
Derivaten Clearing Overeenkomst met LCH Clearnet. Dit is opgenomen op basis van onze schatting van de 
inkomsten die we zouden hebben ontvangen en het bedrag aan gerelateerde kosten die we zouden hebben 
betaald onder de Derivaten Clearing Overeenkomst, gebaseerd op ons werkelijk handelsvolume voor de 
gepresenteerde periodes en uitgaande dat de Derivaten Clearing Overeenkomst  in werking trad met ingang 
van 1 april 2013.   
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Reconciliation with IFRS income statement  

The reconciliation of Non-IFRS measures and adjusted measures with the IFRS income statement is 
presented hereafter: 

 

Million of € 
Q2'2014 

Q2'2013 
reported 

Adjustment 
Q2'2013 
adjusted 

Var vs 
reported 

Var vs 
adjusted 

Third party revenue 116.3   99.5   11.1   110.6   16.9% 5.2% 

o/w Clearing revenue 10.6     11.1   11.1   
 

  

ICE transitional revenue & Other Income 9.2   19.8     19.8   
 

  

Total  revenue 125.5   119.4   11.1   130.4   5.1% -3.8% 

Operational expenses excl. depreciation & amortization 67.4   67.2   6.5   73.7   0.4% -8.5% 

o/w Clearing expenses 6.4     6.5   6.5   
 

  

EBITDA 58.1   52.2   4.5   56.7   11.2% 2.4% 

EBITDA margin 46.3% 43.7%   43.5%     

Depreciation & amortization 4.1   5.1     5.1   
 

  

Operating profit before exceptional items 54.0   47.1   4.5   51.6   14.6% 4.6% 

 

 

Million of € 
H1'2014 

H1'2013 
reported 

Adjustment 
H1'2013 
Adjusted 

Var vs 
reported 

Var vs 
adjusted 

Third party revenue 222.5   197.2   11.1   208.2   12.9% 6.9% 

o/w Clearing revenue 10.6     11.1   11.1   
 

  

ICE transitional revenue & Other Income 16.5   42.2     42.2   
 

  

Total  revenue 239.0   239.4   11.1   250.5   -0.2% -4.6% 

Operational expenses excl. depreciation & amortization 128.8   143.3   6.5   149.8   -10.1% -14.0% 

o/w Clearing expenses 6.4     6.5   6.5   
 

  

EBITDA 110.2   96.1   4.5   100.6   14.7% 9.5% 

EBITDA margin 46.1% 40.2%   40.2%     

Depreciation & amortization 8.8   9.9     9.9   
 

  

Operating profit before exceptional items 101.4   86.3   4.5   90.8   17.6% 11.7% 
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Cash markets activity 

 

 
  

June  2014 May  2014 June  2013 Q2 2014 Q2 2013 YTD 2014 YTD 2013

Nb trading days 21 21 20 62 63 125 125

NUMBER OF TRANSACTIONS (Buy and sells) (reported trades included)

June  2014 May  2014

Change % 

MOM June  2013

Change % 

YOY Q2 2014 Q2 2013

Change % 

QoQ

Jan 2014 till 

June 2014

Jan 2013 till 

June 2013

Change % 

YTDoYTD

Total Cash Market (shares, warrants, 

trackers, bonds...) 28 603 064 29 487 242 -3% 30 320 778 -5,7% 87 296 066 92 600 470 -5,7% 187 738 528 178 019 850 5,5%

TRANSACTION VALUE ( € million - Single counted)

Eur million June  2014 May  2014

Change % 

MOM June  2013

Change % 

YOY Q2 2014 Q2 2013 Change % 

Jan 2014 till 

June 2014

Jan 2013 till 

June 2013 Change %

Total Cash Market (shares, warrants, 

trackers, bonds...) 125 382,8 129 289,2 -3,0% 119 577,6 4,9% 386 044 371 973 3,8% 810 515,7 719 033,9 12,7%

INDICES

Index value 

30/06/'14

Index value 

31/05/'14

Change % 

MOM

Index value 

31/12/'13

Change % 

YTD

N100 840,88 852,19 -1,3% 809,95 3,8%

N150 2 092,0 2 151,3 -2,8% 1 910,8 9,5%

Alternext Index 1 041,2 1 016,4 2,4% 865,2 20,3%

PEA Index 1 250,04 1 296,59 -3,6% 1 083,47 15,4%

LISTINGS

Number of Issuers

June  2014 May  2014

Change % 

MOM June  2013

Change % 

YOY

December 

2013 Change % 

EURONEXT (Euronext, Alternext and 

Free Market) 1 305 1 307 -0,2% 1 316 -0,8% 1304 0,1%

EnterNext 741 739 0,3% 747 -0,8% 749 -1,1%

EURONEXT (Euronext, Alternext)

CAPITAL RAISED on Equities on Primary and Secondary Market

(mln of €)

June  2014 May  2014

Change % 

MOM June  2013

Change % 

YOY Q2 2014 Q2 2013 Change % 

Jan 2014 till 

June 2014

Jan 2013 till 

June 2013 Change %

Nb New Listings 11 4 6 26 12 34 15

Money Raised IPO 4 049 21 > 500 % 880 360,01% 4 311 924 366,40% 6 449 929 593,99%

Follow-ons 7 371 2 584 185,3% 5 648 30,50% 11 602 13 538 -14,30% 14 137 16 680 -15,25%

of which ENTERNEXT

CAPITAL RAISED on Equities on Primary and Secondary Market

(mln of €)

June  2014 May  2014

Change % 

MOM June  2013

Change % 

YOY Q2 2014 Q2 2013 Change % 

Jan 2014 till 

June 2014

Jan 2013 till 

June 2013 Change %

Nb New Listings 5 4 4 20 8 25 9

Money Raised IPO 94 21 339,9% 68 38,48% 338 112 201,39% 550 117 369,56%

Follow-ons 1 097 54 1913,5% 254 331,49% 1 742 923 88,75% 2 168 3 704 -41,46%
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Derivatives markets activity 
 

 
  

June  2014 May  2014 June  2013 Q2 2014 Q2 2013 YTD 2014 YTD 2013

Nb trading days 21 21 20 62 63 125 125

Volume (in lots)

June  2014 May  2014

Change % 

MOM June  2013

Change % 

YOY Q2 2014 Q2 2013 Change % 

Jan 2014 till June 

2014

Jan 2013 till 

June 2013 Change %

Equity 9 741 646 10 052 602 -3% 11 389 784 -14% 29 883 853 35 297 216 -15% 65 394 277 73 068 254 -10,5%

Index 4 484 832 4 367 289 3% 6 191 993 -28% 14 012 827 17 888 583 -22% 31 187 669 34 283 760 -9,0%

Futures 3 344 733 3 327 070 1% 4 440 791 -25% 10531621 13219642 -20% 23 057 822 25 325 887 -9,0%

Options 1 140 099 1 040 219 10% 1 751 202 -35% 3481206 4668941 -25% 8 129 847 8 957 873 -9,2%

Individual Equity 5 256 814 5 685 313 -8% 5 197 791 1% 15 871 026 17 408 633 -9% 34 206 608 38 784 494 -11,8%

Futures 17 176 19 >500% 11 >500% 17212 236 >500% 17 352 342 >500%

Options 5 239 638 5 685 294 -8% 5 197 780 1% 15853814 17408397 -9% 34 189 256 38 784 152 -11,8%

Commodity 698 932 750 982 -7% 699 653 0% 2 377 770 2 117 491 12% 5 556 272 4 730 852 17,4%

Futures 577 831 606 353 -5% 559 783 3% 1969419 1786379 10% 4 617 518 3 973 956 16,2%

Options 121 101 144 629 -16% 139 870 -13% 408351 331112 23% 938 754 756 896 24,0%

Other 5 195 5 763 -10% 14 615 -64% 16 798 50 913 -67% 37 475 122 510 -69,4%

Futures 0 1 138 2 281 -99% 7 1 168 -99,4%

Options 5 195 5 762 -10% 14 477 -64% 16796 50632 -67% 37 468 121 342 -69,1%

Total Futures 3 939 740 3 933 443 0% 5 000 723 -21% 12 518 254 15 006 538 -17% 27 692 699 29 301 353 -5,5%

Total Options 6 506 033 6 875 904 -5% 7 103 329 -8% 19 760 167 22 459 082 -12% 43 295 325 48 620 263 -11,0%

Total Euronext 10 445 773 10 809 347 -3% 12 104 052 -14% 32 278 421 37 465 620 -14% 70 988 024 77 921 616 -8,9%

Open Interest

June  2014 May  2014 June  2013

Equity 13 716 297 15 970 372 16 420 794

Index 1 090 567 1 253 124 1 163 824

Futures 497 749 538 201 425 249

Options 592 818 714 923 738 575

Individual Equity 12 625 730 14 717 248 15 256 970

Futures 0 50 0

Options 12 625 730 14 717 198 15 256 970

Commodity 747 342 641 133 618 847

Futures 336 403 274 852 288 692

Options 410 939 366 281 330 155

Other 9 496 10 266 12 561

Futures 0 1 123

Options 9 496 10 265 12 438

Total Futures 834 152 813 104 714 064

Total Options 13 638 983 15 808 667 16 338 138

Total Euronext 14 473 135 16 621 771 17 052 202
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Reported operating profit, quarterly results 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

In thousands of euros

 Six months 

ended 30 

June 2014 

 Three months 

ended 30 June 

2014 

 Three months 

ended 31 March 

2014 

 Six months 

ended 30 

June 2013 

 Three months 

ended 30 June 

2013 

 Three months 

ended 31 March 

2013 

reported reported reported reported reported reported

H1 2014 Q2 2014 Q1 2014 H1 2013 Q2 2013 Q1 2013

Listing 32,537            18,923               13,614                 26,577            15,432               11,145                 

Cash trading 83,136            39,557               43,579                 71,462            35,629               35,833                 

Derivatives trading 23,064            10,420               12,644                 26,656            12,545               14,111                 

Market data & indices 45,436            23,547               21,889                 40,388            20,235               20,153                 

Clearing 10,587            10,587               -                       -                  -                     -                       

Custody and Settlement 11,082            5,522                 5,560                   10,710            5,335                 5,375                   

Market solutions & other 16,695            7,767                 8,928                   21,395            10,350               11,045                 

Third party revenue 222,537        116,323           106,214             197,188        99,526             97,662               

ICE transitional revenue 16,503            9,175                 7,328                   42,233            19,849               22,384                 

Total revenue 239,040        125,498           113,542             239,421        119,375           120,046             

Salaries and employee benefits            (63,832)              (32,391)                (31,441)            (69,166)              (32,394)                (36,772)

Depreciation and amortisation              (8,808)                (4,078)                  (4,730)              (9,872)                (5,094)                  (4,778)

Systems and communications            (10,238)                (4,578)                  (5,660)            (12,197)                (5,790)                  (6,407)

Professional services            (25,575)              (13,058)                (12,517)            (28,526)              (13,473)                (15,053)

Clearing expenses              (6,387)                (6,387)                            -                       -                          -                            - 

Accommodation            (11,205)                (6,306)                  (4,899)              (8,810)                (4,313)                  (4,497)

PSA retrocession                       -                          -                            -              (7,876)                (3,305)                  (4,571)

Other expenses            (11,563)                (4,701)                  (6,862)            (16,714)                (7,882)                  (8,832)

Other operational expenses            (64,968)              (35,030)                (29,938)            (74,123)              (34,763)                (39,360)

Operating profit before exceptional items 101,432        53,999             47,433               86,260           47,124             39,136               

Exceptional items            (19,887)                (7,726)                (12,161)                     (2)                       (2) -                       

Operating profit 81,545           46,273             35,272               86,258           47,122             39,136               
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Condensed Interim Consolidated Income Statement 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

30 June 30 June

In thousands of euros (except per share data) 2014 2013

unaudited unaudited

Third party revenue                      222,537                      197,188 

ICE transitional revenue and other income 16,503                       42,233                       

Total revenue 239,040                   239,421                   

Salaries and employee benefits                      (63,832)                      (69,166)

Depreciation and amortisation                        (8,808)                        (9,872)

Other operational expenses                      (64,968)                      (74,123)

Operating profit before exceptional items 101,432                   86,260                     

Exceptional items                      (19,887)                               (2)

Operating profit 81,545                     86,258                     

Net financing income / (expense)                        (4,449)                          1,717 

Results from equity investments                          2,850                          7,947 

Profit before income tax 79,946                     95,922                     

Income tax expense                      (43,704)                      (10,310)

Profit for the period 36,242                     85,612                     

Profit attributable to:

– Owners of the parent                        36,242                        85,612 

– Non-controlling interests -                                -                                

Earnings per share-basic and diluted 0.52                          1.22                          

Six months ended



 

 

12 

 

 

Condensed Interim Consolidated Statement of Comprehensive Income 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30 June 30 June

In thousands of euros 2014 2013

unaudited unaudited

Profit for the period 36,242                     85,612                     

Other comprehensive income for the period

Items that will be subsequently reclassified to profit or loss:

– Currency translation differences 5,269                                                (6,610)

Items that will not be reclassified to profit or loss:

– Remeasurements of post-employment benefit obligations                        (3,163)                      (12,505)

Income tax impact 982                            3,126                         

Total comprehensive income for the period 39,330                     69,623                     

Six months ended
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Condensed Interim Consolidated Balance Sheet 
 

 
 

 

  

As at 30 June As at 31 December

In thousands of euros 2014 2013

Assets unaudited audited

Non-current assets

Property, plant and equipment 28,346                       27,782                       

Goodwill and other intangible assets 320,417                     323,916                     

Deferred income tax assets 9,985                         21,951                       

Equity investments 109,704                     48,075                       

Other receivables 2,240                         2,046                         

Total non-current assets 470,692                   423,770                   

Current assets

Trade and other receivables 107,545                     121,268                     

Income tax receivable 554                            1,180                         

Related party loans -                                268,778                     

Derivative financial instruments -                                1,893                         

Financial investments 10,000                       -                                

Cash and cash equivalents 186,533                     80,827                       

Total current assets 304,632                   473,946                   

Total assets 775,324                   897,716                   

Equity/Parent's net investment and liabilities

Equity/Parent's net investment

Issued capital 112,000                     -                                

Share premium 116,565                     -                                

Retained earnings 31,679                       -                                

Parent's net investment -                                234,790                     

Other comprehensive income (loss) 1,979                                                (1,109)

Total equity/parent's net investment 262,223                   233,681                   

Non-current liabilities

Borrowings 248,020 -                                

Related party borrowings -                                40,000                       

Deferred income tax liabilities 533                            530                            

Post-employment benefits 11,726                       9,488                         

Provisions 23,896                       5,246                         

Other liabilities 2,169                         2,925                         

Total non-current liabilities 286,344                   58,189                     

Current liabilities

Borrowings 165                                                            - 

Related party borrowings                                 - 407,025                     

Current income tax liabilities 99,701                       49,483                       

Trade and other payables 113,563                     143,661                     

Provisions 13,328                       5,677                         

Total current liabilities 226,757                   605,846                   

Total equity/parent's net investment and liabilities 775,324                   897,716                   
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Condensed Interim Consolidated Statement of Cash Flows 
 

 
  

30 June 30 June

In thousands of euros 2014 2013

unaudited unaudited

Profit before income tax 79,946                     95,922                     

Adjustments for:

- Depreciation and amortisation 8,808                         9,872                         

- Share based payments 3,326                         3,591                         

- Gain on disposal of equity investments -                                                       (7,944)

- Changes in working capital                        (6,742)                      (29,811)

Income tax paid                        (5,025) 14,570                       

Net cash provided by operating activities 80,313                     86,200                     

Cash flow from investing activities

Proceeds from disposal of equity investment -                                                       27,804 

Net purchase of short-term investments                        (8,073)                          1,366 

Purchase of property, plant and equipment                        (3,941)                           (914)

Purchase of intangible assets                        (4,132)                        (1,091)

Proceeds from sale of property, plant and equipment and intangible assets 708                                                          13 

Net cash provided by / (used in) investing activities                    (15,438)                      27,178 

Cash flow from financing activities

Proceeds from borrowings, net of transaction fees 248,185                     -                                

Net interest paid                           (114)                           (757)

Share Capital repayment                    (161,500)                                 - 

Transfers (to) / from Parent, net                        91,948                      (20,179)

Net change in short-term loans due to/from Parent                    (137,948)                      (94,658)

Net cash provided by / (used in) financing activities                      40,571                  (115,594)

Non-cash exchange gains/(losses) on cash and cash equivalents 260                                                        (43)

Net increase / (decrease) in cash and cash equivalents                    105,706                       (2,259)

Cash and cash equivalents - Beginning of period 80,827                       13,560                       

Cash and cash equivalents - End of period 186,533                   11,301                     

Six months ended
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