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Euronext publiceert resultaten derde kwartaal 2014 
 

Amsterdam, Brussel, Lissabon, Londen en Parijs - 6 november 2014 - Euronext kondigde vandaag haar 

resultaten over het derde kwartaal van 2014 aan.  
 

• Third party kwartaalinkomsten gestegen met + 10,3% op gecorrigeerde basis 
1
 naar €112,3 miljoen 

(Q3 2013 gecorrigeerd: €101,9 miljoen), of + 24% op gerapporteerde basis (Q3 2013 gerapporteerd: 

€90,6 miljoen)  

• Robuuste kostenbeheersing doorgezet waardoor de operationele kosten exclusief afschrijvingen 

voor het kwartaal daalden met -8,2% ten opzichte van gecorrigeerd Q3 2013
1
 (toename van + 0,6% 

ten opzichte van Q3 2013 gerapporteerd) 

• EBITDA marge van 44,1% in Q3 2014; EBITDA marge year-to-date (YTD) van 45,4% 

• Groei wordt gedragen door voortdurend sterke effectenhandel, market data business, 

aanhoudende noteringsactiviteiten en de eerste voordelen van initiatieven 

• Uitvoering van het strategische stappenplan op schema 

• €30 miljoen aan besparingen reeds behaald op een gecorrigeerde basis - commitment om, €60 

miljoen aan besparingen
2
 te bereiken tegen het eind van H1 2015 (op run-rate basis), 18 maanden 

voor op schema  

 

"Euronext blijft haar ambitieuze ontwikkelingsstrategie uitvoeren. Onze omzet laat solide groei zien, de 

eerder toegezegde €60 miljoen aan besparingen wordt 18 maanden eerder dan gepland behaald en onze 

EBITDA doelstelling van 45% is daardoor eerder dan vooraf aangekondigd bereikt. Deze sterke resultaten 

tonen ons vermogen om onze middellange termijn doelstellingen te bereiken. We blijven ervan overtuigd dat 

de economische en regelgevende cyclus voor de lange termijn gunstig blijft voor de groei van Euronext, 

ondanks recente korte termijn turbulentie in de markt. Ik ben ook verheugd dat ik een zeer hoogwaardig 

team om mij heen heb gekregen dat onze focus op innovatie en uitvoering zal versterken om Euronext te 

positioneren als een toonaangevend pan-Europees centrum voor kapitaalsverstrekking,” zei Dominique 

Cerutti, CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur van Euronext N.V. 

 
Financiële resultaten 
 

De third party kwartaalomzet steeg met 10,3% op gecorrigeerde basis
1
 naar €112,3 (Q3 2013 gecorrigeerd: 

€101,9m) of +24% op gerapporteerde basis (Q3 2013 gerapporteerd: €90,6m), gedreven door aanhoudende 

                                                 
1
 Voor de drie maanden eindigend op 30 september 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 7 en 8. 
2
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noteringsactiviteiten en sterke inkomsten uit de effectenhandel en market data. Deze kwartaalopbrengst 

omvat €11,9 miljoen van het derivaten clearing contract met onze partner LCH.Clearnet dat in werking is 

getreden op 1 april 2014 (gecorrigeerde 
1
 clearingopbrengsten voor Q3 2013: €11,3 miljoen).  

 

Operationele kosten voor het kwartaal, exclusief Afschrijvingen daalden met 8,2% op een gecorrigeerde
1
 

basis naar €68,5 miljoen (Q3 2013 gecorrigeerd: €74,7m) of steeg met +0,6% op gerapporteerde basis (Q3 

2013 gerapporteerd: €68,1m), dankzij zeer sterke kostenbeheersing. Deze uitgaven zijn inclusief €6,8 miljoen 

aan kosten in verband met het bovengenoemde contract met LCH.Clearnet (Q3 2013: €6,6 miljoen als dit 

contract op dat moment van kracht zou zijn geweest). De EBITDA marge steeg sterk in Q3 2014 naar 44,1%, 

vergeleken met 38,3% in Q3 2013 gecorrigeerd
1
, of 38,0% Q3 2013 gerapporteerd. 

 

ICE overgangsinkomsten en overige inkomsten voor het kwartaal bedroegen € 10,3 miljoen, hetgeen 

voornamelijk de IT ondersteuning van Liffe voor €6,4 miljoen betrof voor de operatie van haar 

derivatenbeurzen in het VK en in de VS. De impact van de onderhuur van Cannon Bridge House in Londen 

was €3,4 miljoen in Q3 2014. Ter herinnering, deze overgangsinkomsten worden na het fiscale jaar 2014 niet 

als terugkerende inkomsten verwacht. 

 

Afschrijvingen daalden met €0,6 miljoen, van €4,7 miljoen in Q3 naar €4,1 miljoen voor dit kwartaal als 

gevolg van, zoals reeds uiteengezet in de Q2 publicatie, het einde van de afschrijving van de historische UTP-

waarde in april 2014. 

 

Het Q3 2014 bedrijfsresultaat vóór buitengewone items was €50,0 miljoen, een stijging van 19,9% ten 

opzichte van Q3 2013 op gecorrigeerde 
1
 basis (+ 35,2% kwartaal op kwartaal gerapporteerd).  

Er werd in Q3 2014 €5,7 miljoen aan buitengewone lasten geboekt, voornamelijk herstructureringskosten, 

verbonden aan de Euronext strategie om de operationele efficiëntie te verbeteren.  

 

Een netto vrijval van een voorziening voor een onzekere fiscale positie van €18,6 miljoen, die hoofdzakelijk 

betrekking had op de niet-aftrekbaarheid van groep onderlinge betaalde rente, heeft geleid tot een positieve 

inkomstenbelastingpost van €6,0 miljoen in Q3 2014, terwijl een last van €12,5 miljoen was geboekt in Q3 

2013. Deze vrijval van een fiscale voorziening compenseert de eenmalige fiscale post geboekt in het eerste 

kwartaal van het jaar 2014 (waaronder het niet langer opnemen van bepaalde uitgestelde 

belastingvorderingen in verband met de afsplitsing). Hierdoor bedraagt, voor de eerste negen maanden van 

het jaar, het belastingtarief 30,5%, in lijn met het genormaliseerde belastingtarief van het Bedrijf. 

 

Per 30 september 2014 had het Bedrijf geldmiddelen en kasequivalenten exclusief financiële investeringen 

ter waarde van €238 miljoen en totale verplichtingen van €248 miljoen. 

 

 

Business highlights 
 

• Noteringen 

 

De inkomsten uit Noteringen bedroegen € 13,2 miljoen in Q3 2014, een stijging van 17,9% ten opzichte van 

de gerealiseerde € 11,2 miljoen in dezelfde periode in 2013. 

Het segment noteringen kende opnieuw een goed kwartaal, dankzij onder andere de introducties van zes 

SME's (tegenover drie in Q3 2013), met een totaal van € 1.725m aangetrokken kapitaal (versus € 46m in Q3 

2013). De grootste beursintroductie tot nu toe dit jaar in Europa, NN Group, vond plaats op de Euronext 

markten, met € 1,54 miljard aan opgehaald kapitaal en een totale marktkapitalisatie ten tijde van notering 

van € 7,35 miljard. 

Ook vonden er een aantal succesvolle obligatie-noteringen plaats. In september noteerde Euronext Parijs 

een RMB 2 miljard obligatie voor de Bank of China, waardoor Euronext Parijs zich positioneerde als 
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marktplaats voor renminbi obligaties. Dezelfde maand haalde Agence Française de Development €1 miljard 

aan kapitaal op via de eerste klimaatobligatie van een Franse agentschap. Het geld wordt gebruikt om 

projecten te financieren die klimaatverandering tegengaan. Dit is, na GDF Suez en Ile de France eerder dit 

jaar, de derde grote groene obligatie die genoteerd staat op Euronext. 

 

• Handel 

 

Effectenhandel 

Het derde kwartaal 2014 was opnieuw een sterk kwartaal voor onze effectenhandel waar de omzet groeide 

met 15,9% ten opzichte van Q3 2013. Dit komt door een stijging van +11,1% in verhandelde waarde, 

gecombineerd met een hoger gemiddeld tarief per transactie, als gevolg van de tariefswijziging in februari 

2014. 

 

Het ETF-segment was bijzonder dynamisch met een handelsvolume toename van 23% en de meest actieve 

dag van het jaar op 4 september 2014 toen een recordbedrag van € 572m werd verhandeld. 

Het segment warrants and certificates bereikte een nieuw record met 40.208 producten actief aan het einde 

van augustus. 

 

Het marktaandeel van Euronext van binnenlandse aandelen blijft stabiel op 64,4% voor de eerste negen 

maanden t/m eind september, met een kleine afwijking tijdens Q3 naar 63,4%. In Q3 bleef Euronext, met een 

YTD marktaandeel van 24,6%, het meest liquide handelsplatform voor de aandelen die deel uit maken van de 

EuroStoxx50. 

Euronext heeft het voornemen aangekondigd om haar SLP door te evolueren in Q4 2014 om zodoende de 

impact op marktaandeel te verhogen en om er zorg voor te dragen dat de kosten van het programma in 

overeenstemming zijn met de voordelen.   

 

Derivatenhandel 

De inkomsten uit de handel in derivaten stegen met 3% in Q3 2014 ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig 

jaar naar een bedrag van €11,3 miljoen (Q3 2013: €11m). Hoewel het totaal aantal verhandelde derivaten 

bijna stabiel bleef vergeleken met Q3 2013, had de productmix een positieve impact op het gemiddelde 

tarief per contract.  

De daling van 3% van het aantal verhandelde aandelenderivaten als gevolg van structurele deleveraging en 

lage volatiliteit werd meer dan gecompenseerd door een sterke activiteit in commodities (+27% ten opzichte 

van Q3 2013).  

De gemiddelde vergoeding per contract behaalde daarom een stijging van +3% dit kwartaal. 

Op de Nederlandse markt voor aandelenderivaten kondigde Euronext dit kwartaal, als onderdeel van het 

plan om effectiever te concurreren in het Nederlandse retail-segment, een aantal initiatieven aan: een 

samenwerking met de DEGIRO -de snelst groeiende online broker in Europa waarvan de groei in Nederland 

het grootste is- op het gebied van informatievoorziening aan particuliere beleggers en een gerichte verlaging 

van transactiekosten voor client order flow die wordt geïmplementeerd in Q4 2014. 

Er wordt doorgewerkt aan de verdere ontwikkeling van onze derivatenfranchise door productinnovatie, 

waarbij het gecombineerde koolzaadcomplex en wekelijkse expiratie data voor indexfutures worden 

gelanceerd in respectievelijk november en december. 

• Market data & indices 

 

Inkomsten uit het segment Market data en Indices lieten in Q3 2014 een sterke stijging zien vergeleken met 

dezelfde periode vorig jaar: €24,1 miljoen tegenover €21 miljoen, een stijging van 14,8%.  

Deze groei werd gedreven door een sterke vraag van klanten naar de Continental Derivatives datapakketten 

en een aanzienlijke toename van gelicenseerde producten op Euronext indices.  
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In augustus kondigde Euronext een aantal prijsstijgingen aan voor level 2 data per 1 januari 2015. Deze 

stijging reflecteert de gedane investeringen in systemen en netwerken om latency van de diepte van 

orderboekdata te verminderen.  

 

• Post-trade 

 

Clearing 

De financiële voordelen van de derivaten clearing overeenkomst met LCH.Clearnet traden op 1 april 2014 in 

werking. 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 Q3 2014 boekte Euronext €11,9 miljoen aan clearing inkomsten, (Q3 2013 gecorrigeerd
1
: €11,3 miljoen 

of Q3 2013 gerapporteerd: €0,0 miljoen). Deze toename van 5.3% vergeleken met het gecorrigeerde bedrag 

van Q3 2013 was het resultaat van het bovenvermelde gunstige effect van de derivaten product mix. 

Belangrijke vooruitgang is geboekt met LCH.Clearnet, onze CCP partner, op de volledige operationalisering 

van ons clearing contract, met het oog op de ondersteuning van productinnovatie en het leveren van 

maximale kapitaalefficiency aan klanten.  

 

Settlement & Custody 

De kwartaalinkomsten voor Interbolsa in Portugal lagen stabiel op €5,2 miljoen Q3 2014 (zelfde bedrag als 

Q3 vorig jaar). 

 

• Marktoplossingen & overige 

Inkomsten uit Marktoplossingen daalden in Q3 2014 ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2013 (van €9,7 

miljoen naar €8,4 miljoen), zoals verwacht middenin de aanpassingsperiode van heroriëntatie op de strategie 

van commerciële technologie. 

Zoals eerder uitgelegd tijdens de interim-resultaten over de eerste zes maanden van 2014 was dit te wijten 

aan de vervanging van een aantal allocaties (connectivity en colocation inkomsten) door een Service Level 

Agreement (SLA) per 1 april 2014. 

 

De contracten met vier MENA (Midden-Oosten & Noord-Afrika) klanten voor het nieuwe UTP-hybrid 

platform zijn dit kwartaal getekend en levert klanten een kosteneffectief, high-performance platform 

inclusief Sharia compliant markten en een uitbreidingsmogelijkheid naar de derivatenmarkten. Deze 

tienjarige verbintenis geeft Euronext een stabiele inkomstenstroom en een basis voor lange termijn product 

planning. 

 

 

ICE overgangsinkomsten & overige inkomsten  
 

ICE overgangsinkomsten voor het derde kwartaal bedroegen €10,3 miljoen en bestonden uit (i) 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 op basis van een volledig 

kwartaal (die per 19 mei 2014 is aangevangen) en (iii) ondersteunende diensten. Dit moet niet worden 

vergeleken met de inkomsten die vorig jaar werden geboekt omdat, tot 1 januari 2014, 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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Update over de doelstellingen van Euronext op middellange termijn  
 

Euronext heeft haar afsplitsing van NYSE / ICE voltooid, haar aanbod geherpositioneerd, gefocust op 

kostenbesparingen en omzetgroei geleverd. Euronext blijft haar visie vertalen naar omzetgroei, door de 

uitvoering van een zeer gefocust product en platform stappenplan om zo rendement voor aandeelhouders te 

leveren.  

 

De huidige prioriteiten richten zich op het geven van een nieuwe impuls aan onze bestaande kernactiviteiten 

door het verbreden van de productenscope naar aanverwante producten en een constante verbetering van 

de transparantie, liquiditeit, innovatie en klantenservice.  

 

Belangrijkste specifieke aandachtsgebieden zijn: 

- Het fine-tunen van liquidity schemes en de marktkwaliteit van de effectenmarkten, agressief 

herpositioneren en promoten van ETF's en aanpalende markten;  

- Het uitbouwen van een volledig pan-Europees service aanbod in onze aandelenderivaten 

franchise;  

- Uitbreiding van onze commodities franchise in de oliehoudende zaden en zuivel segmenten;  

- Volledige operationalisering van ons contract met LCH.Clearnet, onze CCP partner; 

- Ontwikkeling van nieuwe Information Service inkomsten door middel van upgrades in 

technologie aan ons indexplatform en corporate action leveringskanalen; 

- Embedden van EnterNext als toonaangevende marktplaats voor SME's. 

 

Vooruitkijkend zullen we gebruik maken van onze talenten en de nauwe relatie met onze 

klantengemeenschap om zo ons bedrijfsprofiel strategisch te remixen, onze business uit te breiden en  

productinnovatie te versnellen.  

 

- Onze belangrijkste prioriteit is om onze onderbenutte derivaten business te laten groeien door 

middel van nieuwe productuitbreidingen in beursgenoteerde en OTC-aandelenopties en futures, 

index volatility producten, commodity derivaten en ETF's. 

- In het bijzonder zullen we ons positioneren als leverancier van oplossingen voor klanten die 

regelgeving gedreven aanpassingen implementeren.  

- Euronext zal zich ook richten op het ontwikkelen van niet-transactie-gerelateerde 

inkomstenstromen in de market data en index sfeer. 

 

Tegelijkertijd passen we onze kostenstructuur soepel aan en kan het management van Euronext de €60 

miljoen aan besparingen 
3
 nu leveren tegen het eind van H1 2015 (op run-rate basis), 18 maanden eerder 

dan gepland. 

 

Door de combinatie van omzetgroei en versnelling in het behalen van de €60 miljoen aan kostenbesparingen 

is onze doelstelling om een EBITDA marge van omstreeks 45% te behalen al bereikt. 

 

Het uitvoeringsteam blijft werken aan additionele kostenvoordelen.  De hoeveelheid en timing hiervan 

worden uitgewerkt en te zijner tijd aangekondigd, samen met een bijgewerkte EBITDA marge doelstelling. 

Wij verwachten geen wezenlijke wijziging in het bedrag van €90 miljoen aan verwachte 

herstructureringskosten die nodig zijn om deze additionele besparingen te behalen. 

 
 
 
 
 

                                                 
3
 operationele optimalisatie en efficiëntiebaten voor belasting 
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Corporate Highlights  
 

• Corporate governance 

 

De invulling van de Raad van Commissarissen en de commissies wordt afgerond voor het einde van het jaar:  

- De drie Bestuursleden die ICE vertegenwoordigden zijn teruggetreden na de beursgang van Euronext 

op 20 juni 2014. Drie Bestuursleden die de Referentie Aandeelhouders vertegenwoordigen zullen 

benoemd worden afhankelijk van de goedkeuring van regelgevende instanties en de Buitengewone 

Vergadering van Aandeelhouders die voor het eind van 2014 zal worden aangekondigd; 

- De bestuurscommissies zullen tegen die tijd geherstructureerd zijn. 

 

• Dialoog over kapitaalvereisten 
 
Er is een constructieve dialoog op gang gebracht met de Nederlandse minister van Financiën. Euronext N.V. 

en Euronext Amsterdam N.V. dienden een "een statement of objections”  in met betrekking tot bepaalde 

elementen van de beurslicentie die de Nederlandse minister van Financiën kort voor de beursgang 

verleende. De dialoog richt zich voornamelijk op de prudentiële vereisten opgelegd op het niveau van 

Euronext N.V. Een mondeling gehoor vond plaats op het ministerie van Financiën op 6 oktober 2014. 

Euronext is momenteel in afwachting van de beslissing van de minister, maar kan op dit moment niets 

zeggen over de mogelijke uitkomst van de procedure. 

 

 
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 derde kwartaal 2013 Clearing inkomsten en Clearing kosten  

Ter vergelijking zijn voor de drie maanden eindigend op 30 september 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 was in het derde kwartaal van 2013. 
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Reconciliation with IFRS income statement 

The reconciliation of Non-IFRS measurements and adjusted measures with the IFRS income statement for Q3 2013 on a stand 

alone basis  is presented hereafter: 

 

Millions of € 

Q3'2014 

Q3'2013 

reporte

d 

Adjustm

ent 

Q3'2013 

Adjuste

d 

Var vs 

reporte

d 

Var vs 

adjuste

d 

Third party revenue 112,3 90,6 11,3 101,9 24,0% 10,3% 

o/w Clearing revenue 11,9   11,3 11,3     

ICE transitional revenue & Other Income 10,3 19,2   19,2     

Total  revenue 122,6 109,8 11,3 121,1 11,7% 1,3% 

Operational expenses excl. depreciation and 

amortization 68,5 68,1 6,6 74,7 0,6% -8,2% 

o/w Clearing expenses 6,8   6,6 6,6     

EBITDA 54,1 41,7 4,7 46,4 29,8% 16,7% 

EBITDA margin 44,1% 38,0%   38,3%     

Depreciation & amortization 4,1 4,7   4,7     

Operating profit before exceptional items 50,0 37,0 4,7 41,7 35,2% 19,9% 
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Cash markets activity 

 

 

Q3 2014 Q3 2013 YTD 2014 YTD 2013

Nb trading days 66 66 191 191

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

Q3 2014 Q3 2013
Change 

% 
YTD 2014 YTD 2013

Change 

% 

YTD

Total Cash Market (shares, warrants, trackers, bonds...)90 182 060 88 351 574 2,1% 277 920 588 266 371 424 4,3%

ADV Cash Market (shares, warrants, trackers, bonds...)1 366 395 1 338 660 2,1% 1 455 082 1 394 615 4,3%

TRANSACTION VALUE ( € million - Single counted)

Eur million
Q3 2014 Q3 2013

Change 

% 
YTD 2014 YTD 2013

Change 

% 

YTD

Total Cash Market (shares, warrants, trackers, bonds...)377 400 339 633 11,1% 1 187 915,3 1 058 666,7 12,2%

ADV Cash Market (shares, warrants, trackers, bonds...) 5 718 5 146 11,1% 6 219,5 5 542,8 12,2%

LISTINGS

Number of Issuers

sept-14 sept-13

Change 

% YOY

EURONEXT (Euronext, Alternext and Free Market) 1 302 1 303 -0,1%

EnterNext 736 747 -1,5%

EURONEXT (Euronext, Alternext)

CAPITAL RAISED on Equities on Primary and Secondary Market

(mln of €)

Q3 2014 Q3 2013
Change 

% YTD 2014 YTD 2013

Change 

% 

Nb New Listings 6 3 100,0% 43 21

Money Raised IPO 1 725 46 3680,9% 8 368 963 768,7%

Follow-ons on Equities 6 754 4 571 47,8% 20 891 19 808 5,5%

Follow-ons on Corporate Bonds 6 342 14 179 -55,3% 43 404 49 620 -12,5%

of which ENTERNEXT

CAPITAL RAISED on Equities on Primary and Secondary Market

(mln of €)

Q3 2014 Q3 2013
Change 

% YTD 2014 YTD 2013

Change 

% 

Nb New Listings 5 5 0,0% 33 13

Money Raised IPO 138 46 202,0% 754 151 398,3%

Follow-ons on Equities 1 258 946 32,9% 3 361 2 012 67,1%

Follow-ons on Corporate Bonds 632 902 -30,0% 1 961 2 068 -5,2%
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Derivatives markets activity 

 
  

Q3 2014 Q3 2013 YTD 2014 YTD 2013

Nb trading days 66 66 191 191

Volume (in lots)

Q3 2014 Q3 2013

Change 

% 

Jan 2014 till     

Sept 2014

Jan 2013 till     Sept 

2013

Change % 

YTD

Equity 30 556 010 31 542 366 -3% 95 950 287 104 610 620 -8,3%

Index 15 098 755 14 644 602 3% 46 286 424 48 928 362 -5,4%

Futures 11 108 301 10 637 179 4% 34 166 123 35 963 066 -5,0%

Options 3 990 454 4 007 423 0% 12 120 301 12 965 296 -6,5%

Individual Equity 15 457 255 16 897 764 -9% 49 663 863 55 682 258 -10,8%

Futures 336 20 >500% 17 688 362 >500%

Options 15 456 919 16 897 744 -9% 49 646 175 55 681 896 -10,8%

Commodity 3 666 574 2 879 858 27% 9 222 846 7 610 710 21,2%

Futures 2 910 158 2 341 640 24% 7 527 676 6 315 596 19,2%

Options 756 416 538 218 41% 1 695 170 1 295 114 30,9%

Other 33 367 38 776 -14% 70 842 161 286 -56,1%

Futures 0 195 7 1 363 -99,5%

Options 33 367 38 581 -14% 70 835 159 923 -55,7%

Total Futures 14 018 795 12 979 034 8% 41 711 494 42 280 387 -1,3%

Total Options 20 237 156 21 481 966 -6% 63 532 481 70 102 229 -9,4%

Total Euronext 34 255 951 34 461 000 -1% 105 243 975 112 382 616 -6,4%

Open Interest

Sep-14 Sep-13

Change 

% YOY

Equity 13 796 329 17 556 286 -21%

Index 1 088 362 1 209 148 -10,0%

Futures 474 028 485 611 -2,4%

Options 614 334 723 537 -15,1%

Individual Equity 12 707 967 16 347 138 -22,3%

Futures 210 0

Options 12 707 757 16 347 138 -22,3%

Commodity 1 106 577 926 725 19,4%

Futures 431 436 386 884 11,5%

Options 675 141 539 841 25,1%

Other 10 655 14 260 -25,3%

Futures 0 83

Options 10 655 14 177 -24,8%

Total Futures 905 674 872 578 3,8%

Total Options 14 007 887 17 624 693 -20,5%

Total Euronext 14 913 561 18 497 271 -19,4%
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Reported operating profit, quarterly results 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

In thousands of euros

 Nine months 
ended 30 

September 
2014 

 Three months 
ended 30 

September 
2014 

 Three 
months 

ended 30 
June 2014 

 Three months 
ended 31 

March 2014 

 Nine months 
ended 30 

September 
2013 

 Three months 
ended 30 

September 
2013 

 Three 
months 

ended 30 
June 2013 

 Three months 
ended 31 

March 2013 

reported reported reported reported reported reported reported reported
9M'14 Q3 2014 Q2 2014 Q1 2014 9M'13 Q3 2013 Q2 2013 Q1 2013

Listing 45 723             13 186             18 923          13 614             37 758             11 181             15 432           11 145             
Cash trading 120 848           37 712             39 557          43 579             104 001           32 539             35 629           35 833             
Derivatives trading 34 346             11 282             10 420          12 644             37 614             10 958             12 545           14 111             
Market data & indices 69 532             24 096             23 547          21 889             61 375             20 987             20 235           20 153             
Clearing 22 507             11 920             10 587          -                      -                      -                      -                    -                      
Custody and Settlement 16 292             5 210               5 522            5 560               15 927             5 217               5 335             5 375               
Market solutions & other 25 092             8 397               7 767            8 928               31 072             9 677               10 350           11 045             
Other income 498                  498                  -                  -                      -                      -                      -                    -                      

Third party revenue and other income 334 838          112 301          116 323       106 214          287 747          90 559            99 526          97 662            
ICE transitional revenue 26 832             10 329             9 175            7 328               61 429             19 196             19 849           22 384             
Total revenue and other income 361 670          122 630          125 498       113 542          349 176          109 755          119 375        120 046          

Salaries and employee benefits (95 175)            (31 343)            (32 391)         (31 441)            (97 866)            (28 700)            (32 394)          (36 772)            
Depreciation and amortisation (12 956)            (4 148)              (4 078)          (4 730)              (14 588)            (4 716)              (5 094)            (4 778)              

Systems and communications (17 046)            (6 808)              (4 578)          (5 660)              (19 338)            (7 141)              (5 790)            (6 407)              
Professional services (36 984)            (11 409)            (13 058)         (12 517)            (43 224)            (14 698)            (13 473)          (15 053)            
Clearing expenses (13 211)            (6 824)              (6 387)          -                      -                      -                      -                    -                      
Accommodation (18 185)            (6 980)              (6 306)          (4 899)              (12 960)            (4 150)              (4 313)            (4 497)              
PSA retrocession -                      -                      -                  -                      (12 488)            (4 612)              (3 305)            (4 571)              
Other expenses (16 723)            (5 160)              (4 701)          (6 862)              (25 488)            (8 774)              (7 882)            (8 832)              

Other operational expenses (102 149)          (37 181)            (35 030)         (29 938)            (113 498)          (39 375)            (34 763)          (39 360)            

Operating profit before exceptional items 151 390          49 958            53 999         47 433            123 224          36 964            47 124          39 136            
Exceptional items (25 613)            (5 726)              (7 726)          (12 161)            (2)                    -                      (2)                  -                      
Operating profit 125 777          44 232            46 273         35 272            123 222          36 964            47 122          39 136            
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Condensed Interim Consolidated Income Statement 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

30 September 30 September
In thousands of euros (except per share data) 2014 2013

unaudited unaudited

Third party revenue and other income 334 838                     287 747                     
ICE transitional revenue and other income 26 832                       61 429                       
Total revenue and other income 361 670                   349 176                   

Salaries and employee benefits                      (95 175)                      (97 866)
Depreciation and amortisation                      (12 956)                      (14 588)
Other operational expenses                    (102 149)                    (113 498)
Operating profit before exceptional items 151 390                   123 224                   
Exceptional items                      (25 613)                               (2)
Operating profit 125 777                   123 222                   

Net financing income / (expense)                        (5 139)                             483 
Results from equity investments                          2 853                          7 944 
Profit before income tax 123 491                   131 650                   
Income tax expense                      (37 677)                      (22 765)
Profit for the period 85 814                     108 885                   

Profit attributable to:
– Owners of the parent                        85 814                      108 885 
– Non-controlling interests -                                -                                

Basic earnings per share 1,23                          1,56                          

Diluted earnings per share 1,22                          1,56                          

Nine months ended
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Condensed Interim Consolidated Statement of Comprehensive Income 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

30 September 30 September
In thousands of euros 2014 2013

unaudited unaudited

Profit for the period 85 814                     108 885                   

Other comprehensive income for the period
Items that will be subsequently reclassified to profit or loss:
– Currency translation differences 6 231                                                (2 760)
Items that will not be reclassified to profit or loss:
– Remeasurements of post-employment benefit obligations                        (6 630)                      (12 719)
Income tax impact                          2 042 3 180                         
Total comprehensive income for the period 87 457                     96 586                     

Nine months ended
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Condensed Interim Consolidated Balance Sheet 

 

 
 
 
  

As at 30 September As at 31 December
In thousands of euros 2014 2013

Assets unaudited audited
Non-current assets
Property, plant and equipment 27 331                       27 782                       
Goodwill and other intangible assets 319 704                     323 916                     
Deferred income tax assets 10 990                       21 951                       
Equity investments 109 704                     48 075                       
Other receivables 2 259                         2 046                         
Total non-current assets 469 988                   423 770                   

Current assets
Trade and other receivables 89 534                       121 268                     
Income tax receivable 135                            1 180                         
Related party loans -                                268 778                     
Derivative financial instruments -                                1 893                         
Financial investments 15 000                       -                                
Cash and cash equivalents 238 024                     80 827                       
Total current assets 342 693                   473 946                   

Total assets 812 681                   897 716                   

Equity/Parent's net investment and liabilities

Equity/Parent's net investment
Issued capital 112 000                     -                                
Share premium 116 554                     -                                
Retained earnings 81 394                       -                                
Parent's net investment -                                234 790                     
Other comprehensive income (loss) 534                                                   (1 109)
Total equity/parent's net investment 310 482                   233 681                   

Non-current liabilities
Borrowings 248 194 -                                
Related party borrowings -                                40 000                       
Deferred income tax liabilities 499                            530                            
Post-employment benefits 15 362                       9 488                         
Provisions 22 207                       5 246                         
Other liabilities 2 100                         2 925                         
Total non-current liabilities 288 362                   58 189                     

Current liabilities
Borrowings 123                                                            - 
Related party borrowings                                 - 407 025                     
Current income tax liabilities 81 874                       49 483                       
Trade and other payables 115 164                     143 661                     
Provisions 16 677                       5 677                         
Total current liabilities 213 838                   605 846                   

Total equity/parent's net investment and liabilities 812 682                   897 716                   
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Condensed Interim Consolidated Statement of Cash Flows 

 

 
  

30 September 30 September
In thousands of euros 2014 2013

unaudited unaudited

Profit before income tax 123 491                   131 650                   

Adjustments for:
- Depreciation and amortisation 12 956                       14 588                       
- Share based payments (b) 3 459                         4 839                         
- Gain on disposal of equity investments -                                                       (7 944)
- Changes in working capital                        16 114                      (45 406)
Income tax paid                      (16 296) 9 689                         
Net cash provided by operating activities 139 724                   107 416                   

Cash flow from investing activities
Proceeds from disposal of equity investment -                                                       27 804 
Net purchase of short-term investments                      (13 048)                                 - 
Purchase of property, plant and equipment                        (4 784)                        (1 995)
Purchase of intangible assets                        (5 400)                        (2 245)
Proceeds from sale of property, plant and equipment and intangible assets 729                                                          13 
Net cash provided by / (used in) investing activities                    (22 503)                      23 577 

Cash flow from financing activities
Proceeds from borrowings, net of transaction fees 247 903                     -                                
Net interest paid                           (663)                                 - 
Share Capital repayment                    (161 500)                                 - 
Transfers (to) / from Parent, net   (a)                        91 947                        62 982 
Net change in short-term loans due to/from Parent                    (137 948)                    (133 538)
Net cash provided by / (used in) financing activities                      39 739                    (70 556)
Non-cash exchange gains/(losses) on cash and cash equivalents 238                                                        875 
Net increase / (decrease) in cash and cash equivalents                    157 198                      61 312 
Cash and cash equivalents - Beginning of period 80 827                       13 560                       
Cash and cash equivalents - End of period 238 025                   74 872                     

Nine months ended
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Dit persbericht is beschikbaar in de Engelse, Franse, Nederlandse en Portugese taal. De Engelse versie is 

leidend. 

 
 

Financiële kalender 

 

Jaarresultaten 2014  25 februari 2015 

Q1 2015 resultaten  7 mei 2015  

 

 

 

Contact 

 

Media 

Caroline Nico +33 1 49 27 10 74 

cnico@euronext.com 

Analysts & investors 

Stéphanie Bia +33 1 49 27 12 68 

sbia@euronext.com 

Over Euronext  

Euronext is de primaire beurs in de Eurozone met meer dan 1300 uitgevende instellingen die samen goed zijn voor een beurswaarde 

van € 2600 miljard, een ongeëvenaarde franchise op het gebied van topaandelen met meer dan 20 uitgevende instellingen in de 

EURO STOXX 50® benchmark en een sterk en divers binnenlands en internationaal klantenbestand.  

 

Euronext exploiteert gereglementeerde en transparante effecten- en derivatenmarkten. Het totale productaanbod van Euronext 

omvat aandelen, ETFs, warrants & certificaten, obligaties, derivaten, commodities en indices. Daarnaast zet Euronext haar expertise 

op het gebied van markten in door technologie en beheerde diensten aan derden te leveren. Euronext exploiteert gereglementeerde 

markten, Alternext en de Vrije Markt. Daarnaast biedt zij EnterNext, dat de toegang tot kapitaalmarkten voor het MKB 

vergemakkelijkt. 

 

Disclaimer 

De informatie in dit persbericht is louter informatief en vormt geen  beleggingsadvies. De informatie en het materiaal in deze 

presentatie worden aangeboden zoals ze zijn, zonder enige waarborg of garantie van welke aard dan ook. Hoewel de nodige 

aandacht werd besteed aan de opstelling van de inhoud, geeft Euronext geen garantie met betrekking tot de juistheid, geschiktheid 

of volledigheid van de informatie in deze publicatie. Euronext kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade van 

welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van, het vertrouwen op of het handelen ten gevolge van de verstrekte informatie. 

De in deze publicatie verstrekte informatie, of de informatie waarnaar in deze publicatie wordt verwezen, creëert geen rechten of 

verplichtingen. Het ontstaan van rechten en verplichtingen met betrekking tot financiële producten die worden verhandeld op 

beurzen die worden geëxploiteerd door dochterondernemingen van Euronext is volledig afhankelijk van de van toepassing zijnde 

regels van de marktexploitant. Alle eigendomsrechten en belangen met betrekking tot deze publicatie behoren toe aan Euronext.  

Dit persbericht is gebaseerd op informatie die tot op heden beschikbaar was. Euronext omvat Euronext N.V. en de aan haar gelieerde 

ondernemingen. Informatie met betrekking tot merken en intellectuele eigendomsrechten van Euronext is beschikbaar op de 

volgende website: https://www.euronext.com/terms-use.  

© 2014,Euronext N.V.– Alle rechten voorbehouden. 

 


