A X A B a n k B el gi um

S ta tuta i re en g ec on s oli d eerd e j a a r rekeni ng per 31 d ecember 2016
PRINCIPES
De STATUTAIRE JAARREKENING wordt opgesteld op basis van de Belgische
boekhoudwetgeving (BGAAP - Belgian Generally Accepted Accounting Principles) en bevat
cijfers van AXA Bank Belgium zonder haar filialen, met inbegrip van de Hongaarse bijbank
tot het moment van de stopzetting van de activiteiten begin november 2016.

V ER S C HI L L EN T USSEN B ELG ISCHE G A A P EN IFRS

Het statutaire jaarresultaat van AXA Bank Belgium
bedraagt 69 miljoen EUR. Het verschil met het
jaarresultaat in de geconsolideerde jaarrekening
(95 miljoen EUR) komt bijgevolg door de toevoeging
van de dochtermaatschappijen op geconsolideerd niveau
(14 miljoen EUR), de eliminatie hierin van het dividend
dat AXA Bank Belgium ontvangen heeft van AXA Bank
Europe SCF (-3 miljoen EUR) en verschillen tussen de
waarderingsregels in de Belgische boekhoudwetgeving
en IFRS (15 miljoen EUR).

De GECONSOLIDEERDE JAARREKENING wordt opgesteld op basis van internationale
boekhoudstandaarden (IFRS - International Financial Reporting Standards) zoals
opgelegd door de Europese Unie en bevat behalve de gegevens van AXA Bank Belgium
ook die van de filialen: AXA Belgium Finance, AXA Bank Europe SCF en de effectiseringsSPV Royal Street.
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Deze verschillen in waarderingsregels hebben voor AXA
Bank Belgium voornamelijk betrekking op:
wederbeleggingsvergoedingen
en
dossierkosten
op
geherfinancierde
kredieten die gespreid in tijd in het resultaat
worden opgenomen in IFRS en onmiddellijk
geboekt volgens de Belgische GAAP
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instrumenten die in IFRS tegen reële
waarde worden opgenomen, met inbegrip
van derivaten die als afdekking van risico’s
gebruikt worden
waardering van pensioenverplichtingen.

EVO LUT IES 2015 -2016
Ook de verschillen tussen het balanstotaal (24
miljard EUR in BGAAP versus 28 miljard EUR in IFRS)
en het eigen vermogen (962 miljoen EUR versus
1.182 miljoen EUR ) zijn het logische gevolg van deze
consolidatie-effecten en waarderingsverschillen.

De evolutie in het jaarresultaat heeft te maken met
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de niet-recurrente voorziening voor de verkoop van de Hongaarse branch, aangelegd in 2015 en gedeeltelijk teruggenomen in 2016
een daling van de inkomsten uit Belgische activiteiten door de golf van herzieningen en vervroegde terugbetalingen op hypothecaire kredieten.
een daling van de voorzieningen op kredieten dankzij de kwaliteit van de portefeuilles en een daling van de algemene kosten, deels gecompenseerd door
een toename in de banktaksen en distributiecommissies

De daling van het balanstotaal is, zowel statutair
als geconsolideerd toe te schrijven aan – een
afname van de effectenportefeuille (verkopen en
vervallen van effecten) op het actief en een daling
van de hoeveelheid financieringen van deze effecten
via repo's op het passief.
Het eigen vermogen groeit aan met het resultaat
van het boekjaar, maar dit wordt in IFRS evenwel
geneutraliseerd door een afname van de
niet- gerealiseerde meerwaarde op obligaties.

