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WestlandUtrecht Bank N.V.

Directieverslag

Algemeen
WestlandUtrecht Bank N.V. is statutair gevestigd in Amsterdam.
ING Bank N.V. heeft zich hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de schulden
voortvloeiend uit rechtshandelingen van WestlandUtrecht Bank N.V.,
overeenkomstig artikel 2:403 BW (“403-verklaring”). ING Bank N.V. is gevestigd te
Amsterdam en staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33031431.
Deze halfjaarrekening is opgemaakt in overeenstemming met artikel 403, Titel 9 Boek 2 BW.
Conformiteitsverklaring krachtens artikel 5:25d, lid 2(c) van de Wet op het financieel toezicht.
De Directie is verantwoordelijk voor het bijhouden van een adequate
financiële administratie, het beschermen van de activa en voor het ondernemen van
redelijke stappen om fraude of andere onregelmatigheden te voorkomen of op te
sporen. De Directie is verantwoordelijk voor het selecteren van passende
verslaggevingsrichtlijnen en de consistente toepassing daarvan, waarbij voorzichtige
en redelijke beoordelingen en schattingen worden gemaakt. De Directie is
ook verantwoordelijk voor het opstellen en handhaven van interne procedures die
ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie ter kennis komt van de Directie, zodat de tijdige,
complete en correcte externe financiële verslaggeving is
gewaarborgd.
Zoals vereist door artikel 5:25d, lid 2(c) van de Wet op het financieel toezicht
bevestigt elk van de ondergetekenden hierbij dat naar zijn beste weten de
halfjaarrekening voor de periode eindigend op 30 juni 2013 van WestlandUtrecht
Bank N.V., die is opgesteld met toepassing van artikel 403 van Boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek, een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de
financiële positie en de winst of het verlies van WestlandUtrecht Bank N.V.
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WestlandUtrecht Bank N.V.

Beschrijving voornaamste risico’s en onzekerheden

Alle risico’s en onzekerheden die van belang zijn voor houders van door WestlandUtrecht Bank N.V.
uitgegeven beursgenoteerde obligaties, zijn door de door ING Bank N.V. overeenkomstig artikel 403 lid 1
onder f van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek afgegeven verklaring van hoofdelijke aansprakelijkstelling
verlegd naar ING Bank N.V. In de halfjaarlijkse financiële verslaggeving van ING Bank N.V. is een
beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden opgenomen waarmee ING Bank N.V. wordt
geconfronteerd en welke verwacht worden in het tweede halfjaar van 2013.
Amsterdam, 19 augustus 2013

C.C.G.M. Huijberts
Directeur Algemene Zaken

R.E. de Vries
Directeur Finance & Risk
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WestlandUtrecht Bank
Bank N.V.
N.V.
WestlandUtrecht

Enkelvoudige balans per
bedragen in miljoenen euro’s

30/06/13

31/12/12

Totaal activa

34.398

34.436

Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Totaal eigen en vreemd vermogen

1.261
33.137
34.398

1.190
33.246
34.436
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WestlandUtrecht Bank N.V.

Enkelvoudige winst- en verliesrekening voor de periode eindigend op 30 juni
bedragen in miljoenen euro’s

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Overige baten en lasten
Af: Belastingen
Nettowinst

2013

2012

54
31
14
71

38
35
10
63
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WestlandUtrecht Bank N.V.

Overige gegevens per 30 juni 2013
Op grond van artikel 403 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is de
vennootschap vrijgesteld van de verplichtingen, voortvloeiend uit de artikelen 391 tot
en met 394 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Om deze reden wordt volstaan
met een summiere halfjaarrekening en ontbreken de aan de halfjaarcijfers en het halfjaarverslag
toe te voegen gegevens alsmede de accountantsverklaring.
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