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Geconsolideerde resultatenrekening
Ge co nso l i de e r de wi nst- e n ve r l i e sr e k e ni ng
i n '000 EU R

2014. 12

2015. 12

To e l i chti ng

R E- CLASSI F I ED*

VOOR TGEZ ETTE B EDR I JF SACTI VI TEI TEN
Financiële en exploitatiebaten en -lasten
Rentebaten

369.813

320.522

2.234.785

2.126.537

1.534.124

1.358.553

Geldmiddelen en zichtrekeningen bij centrale banken
Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden (indien afzonderlijk verwerkt)
Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in
de winst- en verliesrekening (indien afzonderlijk verwerkt)

0

0

Voor verkoop beschikbare financiële activa

135.250

153.822

Leningen en vorderingen (met inbegrip van financiële lease)

513.588

549.786

Tot einde looptijd aangehouden beleggingen
Derivaten, administratieve verwerking van afdekkingstransacties, renterisico
Andere activa
(Rentelasten)

0

0

48.919

64.130

2.903

246

1.998.700

1.893.163

1.527.653

1.329.669

Deposito’s van centrale banken
Financiële verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden (indien afzonderlijk verwerkt)
Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening (indien afzonderlijk verwerkt)

39.131

36.585

260.062

329.752

171.765

197.156

90

0

Lasten in verband met aandelenkapitaal terugbetaalbaar op zicht

0

0

Dividenden

9

0

0

0

de winst- en verliesrekening (indien afzonderlijk verwerkt)

0

0

Voor verkoop beschikbare financiële activa

9

0

Baten uit provisies en vergoedingen

43.888

43.665

(Lasten in verband met provisies en vergoedingen)

35.973

37.723

59.233

107.196

56.383

96.434

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs
Deposito’s van kredietinstellingen
Deposito’s van andere instellingen dan kredietinstellingen
In schuldbewijzen belichaamde schulden
Achtergestelde verplichtingen
Andere financiële verplichtingen
Derivaten, administratieve verwerking van afdekkingstransacties, renterisico
Andere verplichtingen

Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden (indien afzonderlijk verwerkt)
Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in

7

Gerealiseerde winsten (verliezen) op financiële activa en verplichtingen die niet tegen reële waarde
worden gewaardeerd in de winst- en verliesrekening, netto
Voor verkoop beschikbare financiële activa
Leningen en vorderingen (met inbegrip van financiële lease)

2.850

10.762

Tot einde looptijd aangehouden beleggingen

0

0

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs

0

0

Overige

0

0

8

Winsten (verliezen) op financiële activa en verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden, netto
31.949

59.669

Eigen vermogeninstrumenten en daarmee samenhangende derivaten

-2.780

42.449

Rente-instrumenten en daarmee samenhangende derivaten

45.881

30.982

Valutahandel

-11.152

-6.884

Kredietrisico-instrumenten en daarmee samenhangende derivaten

0

-6.879

Grondstoffen en daarmee samenhangende derivaten

0

0

Andere (inclusief hybride derivaten)

0

0

verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening, netto

44.550

-51.415

9

Winsten (verliezen) uit administratieve verwerking van afdekkingstransacties

-44.645

-72.461

10

5.056

13.692

Winsten (verliezen) op financiële activa en verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met

Valutakoersverschillen, netto
Winsten (verliezen) op het niet langer opnemen van andere dan voor verkoop aangehouden activa,
netto
Andere netto-exploitatiebaten

0

0

29.661

24.525

11
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Ge co nso l i de e r de wi nst- e n ve r l i e sr e k e ni ng
i n '000 EU R
Administratiekosten

2014. 12

2015. 12

To e l i chti ng

R E- CLASSI F I ED*

246.821

232.128

Personeelsuitgaven

107.190

102.194

12

Algemene en administratieve uitgaven

139.631

129.934

13

4.344

4.175

Materiële vaste activa

2.203

2.210

Vastgoedbeleggingen

0

0

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa (andere dan goodwill)

2.141

1.965

Voorzieningen

-6.554

3.586

Bijzondere waardeverminderingen

27.938

27.692

27.920

27.692

25
24
20

Bijzondere waardeverminderingsverliezen op financiële activa die niet tegen reële waarde worden
gewaardeerd in de winst- en verliesrekening
Financiële activa gewaardeerd tegen kostprijs (niet-genoteerd eigen vermogen)

0

0

Voor verkoop beschikbare financiële activa

0

-3.669

27.920

31.361

0

0

18

0

Materiële vaste activa

0

0

Vastgoedbeleggingen

0

0

Goodwill

0

0

18

0

methode

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

97. 264

52. 940

16.592

-2.482

Leningen en vorderingen (met inbegrip van financiële lease)
Tot einde looptijd aangehouden beleggingen
Bijzondere waardeverminderingen op

Immateriële vaste activa (andere dan goodwill)
Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures verwerkt volgens de ‘equity’-

Negatieve goodwill die onmiddellijk wordt opgenomen in de winst- en verliesrekening
Aandeel in de winst of verlies van geassocieerde deelnemingen en joint ventures die administratief
worden verwerkt volgens de 'equity'-methode
Winst of verlies uit vaste activa en groepen activa die worden afgestoten, die worden geclassificeerd
als aangehouden voor verkoop maar die niet in aanmerking komen als beëindigde bedrijfsactiviteiten
TOTALE WI NST OF VER LI ES U I T VOOR TGEZ ETTE
B EDR I JF SACTI VI TEI TEN VÓÓR AF TR EK VAN B ELASTI NGEN EN MI NDER HEI DSB ELANG
Belastinglasten (winstbelasting) verbonden met de winst of het verlies uit voortgezette
bedrijfsactiviteiten
TOTALE WI NST OF VER LI ES U I T VOOR TGEZ ETTE B EDR I JF SACTI VI TEI TEN NA AF TR EK VAN
B ELASTI NGEN EN VÓÓR MI NDER HEI DSB ELANG

80. 672

55. 423

Totale winst of verlies op beëindigde bedrijfsactiviteiten na aftrek van belastingen

-53.444

-103.573

27. 228

- 48. 150

TOTALE WI NST OF VER LI ES NA AF TR EK VAN
B ELASTI NGEN EN B EËI NDI GDE B EDR I JF SACTI VI TEI TEN VÓÓR MI NDER HEI DSB ELANG
Winst of verlies toe te rekenen aan minderheidsbelang
NETTOWI NST OF - VER LI ES

(* Herclassificatie van 2014 door toepassing van IFRS 5)

0

0

27. 228

- 48. 150

14
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Ge co nso l i de e r d o ve r z i cht va n ge r e a l i se e r de e n ni e t- ge r e a l i se e r de
r e sul ta te n

2015. 12

2014. 12

i n '000 EU R

GER EALI SEER DE WI NST (VER LI ES) OVER HET JAAR

27. 228

- 48. 150

16.777

-14.542

25.417
-8.639

-22.030
7.488

8.721
-2.688

157.964
-3.268

-2.688

-3.268

12.766

1.376

Waarderingswinsten/-verliezen die in het eigen vermogen zijn opgenomen

-16.009

1.376

Overgedragen naar winst of verlies

28.775

NI ET- GER EALI SEER DE R ESU LTATEN
Items die niet kunnen worden overgeboekt naar resultaat
Actuariële winsten (verliezen) op toegezegdpensioenregelingen
Winstbelastingen m.b.t. voorgaande item
Items die kunnen worden overgeboekt naar resultaat
Omrekening van valuta
Waarderingswinsten/-verliezen die in het eigen vermogen zijn opgenomen

(3)

Overgedragen naar winst of verliesrekening
Overige herclassificaties
Kasstroomafdekking (effectief deel)

(1)

Overgedragen naar initiële boekwaarde
Overige herclassificaties
Voor verkoop beschikbare financiële activa

-86

237.630

Waarderingswinsten/-verliezen die in het eigen vermogen zijn opgenomen

-10.407

282.081

Overgedragen naar winst of verlies

10.321

-44.451

aangehouden voor verkoop

3.040

2.694

Winstbelastingen m.b.t. voorgaande item

-4.311

-80.468

25. 498

143. 422

52. 726

95. 272

52.726

95.272

Overige herclassificaties
Vaste activa of groepen activa die worden afgestoten, geclassificeerd als

TOTAAL NI ET- GER EALI SEER DE R ESU LTATEN OVER HET JAAR
TOTAAL GER EALI SEER DE EN NI ET- GER EALI SEER DE R ESU LTATEN OVER
HET JAAR
Toerekenbaar aan houders van eigenvermogensinstrumenten van de
moedermaatschappij
Toerekenbaar aan minderheidsbelang

(2)

BTW
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Hieronder vindt u de impact vóór belastingen, evenals de uitgestelde belasting met betrekking tot de punten opgenomen in de tabel hiervoor (overzicht in ‘000 EUR).

Ka sstr o o ma fde k k i ng (1)
Bruto

2015. 12

2014. 12

12.766

1.376

Belasting

-4340

-468

Netto

8426

909

Vo o r ve r k o o p be schi k ba r e fi na nci ë l e a cti va (2)

2015. 12

2014. 12

Bruto

-86

237.630

Belasting

29

-80.000

Netto

-57

157.629

Actua r i ë l e wi nste n (ve r l i e z e n) o p to e ge z e gde pe nsi o e nr e ge l i nge n (3)

2015. 12

2014. 12

Bruto

25.417

-22.030

Belasting

-8.639

7.488

Netto

16.778

-14.542

BTW
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Geconsolideerde balans
Ge co nso l i de e r de B a l a ns - Acti va
i n '000 EU R

Geldmiddelen en zichtrekeningen bij centrale banken
Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden

2015. 12

2014. 12

To e l i chti ng

337.156

386.474

15 / 38

1.555.673

6.412.466

19 / 21

7.838.627

9.263.827

18

19.765.932

25.663.294

16

126.126

172.059

21

498.363

595.688

41.379

45.779

41.379

45.779

6.885

5.447

6.885

5.447

4.833

4.721

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening
Voor verkoop beschikbare financiële activa
Leningen en vorderingen

17

Tot einde looptijd aangehouden beleggingen
Derivaten gebruikt ter afdekking
Wijzigingen in de reële waarde van de afgedekte posities bij afdekking
van het renterisico van een portefeuille
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa

25

Vastgoedbeleggingen
Immateriële vaste activa
Goodwill
Andere immateriële activa

24

Investeringen in geassocieerde deelnemingen, dochterondernemingen
en joint ventures (verwerkt volgens de 'equity'-methode met inbegrip van
goodwill)
Belastingvorderingen
Actuele belastingvorderingen
Uitgestelde belastingvorderingen
Andere activa

4.815

5

18

4.716

101.635

91.938

Vaste activa of groepen activa die worden afgestoten, geclassificeerd als
aangehouden voor verkoop
TOTAAL ACTI VA

633.047
30. 909. 656

42. 641. 694

14
22
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Ge co nso l i de e r de B a l a ns - Ve r pl i chti nge n
i n '000 EU R

Financiële verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden

11

2015. 12

2014. 12

To e l i chti ng

900.768

6.240.739

29

1.633.560

1.613.123

26

21.466.856

23.607.027

27

10.783

94.212

27

16.988.998

17.078.888

27

3.249.269

3.288.697

117.807

168.667

1.099.998

2.976.563

4.082.301

8.375.103

41

544.533

1.100.725

21

van het renterisico van een portefeuille

112.118

147.501

Voorzieningen

209.007

329.137

60.325

39.620

Actuele belastingverplichtingen

27.672

28.879

Uitgestelde belastingverplichtingen

32.653

10.741

63.778

66.950

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening
Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs
Deposito’s van kredietinstellingen
Deposito’s van andere instellingen dan kredietinstellingen
In schuldbewijzen belichaamde schulden met inbegrip van obligaties
Achtergestelde verplichtingen
Andere financiële verplichtingen

27
27/28

Financiële verplichtingen verbonden aan overgedragen financiële activa
Derivaten gebruikt ter afdekking
Wijzigingen in de reële waarde van de afgedekte posities bij afdekking

Belastingverplichtingen

Andere verplichtingen
Verplichtingen in groepen activa die worden afgestoten, geclassificeerd
als aangehouden voor verkoop

662.704

Aandelenkapitaal terugbetaalbaar op zicht (coöperativen)
TOTAAL VER PLI CHTI NGEN

29. 735. 950

41. 519. 925

31
14
30
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Ge co nso l i de e r de B a l a ns - Ei ge n ve r mo ge n
i n '000 EU R

2015. 12

2014. 12

To e l i chti ng

Geplaatst kapitaal

681.318

681.318

Gestort kapitaal

681.318

681.318

Ander eigen vermogen

91.120

90.581

Eigen-vermogenscomponent in samengestelde financiële instrumenten

90.000

90.000

Opgevraagd niet-gestort kapitaal
Agio

Overige
Niet-gerealiseerde resultaten

1.120

581

134.175

108.677

Reserve uit de herwaardering van materiële vaste activa
Reserve uit de herwaardering van immateriële vaste activa
Afdekkingsreserve van netto-investeringen in buitenlandse entiteiten (effectief deel)
Reserve uit de omrekening van valuta
Kasstroomafdekkingsreserve (effectief deel)

5

2.693

-10.568

-18.995

155.347

155.405

Reserve uit de herwaardering van de reële waarde van de voor verkoop beschikbare
financiële activa
Die betrekking hebben op vaste activa en groepen activa die worden afgestoten,
geclassificeerd als aangehouden voor verkoop

3.040

Actuariële winsten/verliezen mbt toegezegde pensioenregelingen

-13.649

-30.427

Reserves (met inbegrip van ingehouden winsten)

239.864

289.343

27.228

-48.150

<Ingekochte eigen aandelen>
Baten uit het lopende jaar
<Interimdividenden>
Minderheidsbelang
Reserves uit herwaardering
Overige
TOTAAL EI GEN VER MOGEN
TOTAAL VER PLI CHTI NGEN EN EI GEN VER MOGEN

1. 173. 706

1. 121. 769

30. 909. 656

42. 641. 694

36

Op 2 februari 2016 sloot de directie van AXA Bank Europe een bedrijfsoverdrachtovereenkomst met OTP,
de grootste bank in Hongarije. De datum van de effectieve transactie is verwacht in het laatste kwartaal
van 2016. De overdracht aan OTP omvat de volledige Hongaarse business, inclusief kredietportefeuilles en
deposito's, het personeel en de operationele systemen. De voornaamste elementen die ook het tegelijkertijd ook het grootste aandeel van de balans uitmaken zijn op het actief de kredietportefeuille en op het
passief de deposito’s. Het globale aandeel in de balans van Hongarije bedraagt per 31-12-2015 op het
actief 633.048 mio euro en op het passief 662.704 mio euro.
Aansluiting van re se rve uit he rw aarde ring van vo o r ve rk o o p be schik bare activa
2 0 1 5 -1 2
opening balance
Inve ste ringe n in vo rige pe rio de
Transfer van/naar P&L ten gevolge van verkopen
Transfer van/naar P&L ten gevolge van wijzigingen in premie/discount
wisselkoersverschillen
aanpassingen tijdens de periode
Inve ste ringe n in huidige pe rio de
aanpassingen tijdens de periode
Closing balance

bruto w aarde tak s im pact ne tto w aarde
2 3 5 .4 0 3
-7 9 .9 9 8
1 5 5 .4 0 5

2 0 1 4 -1 2
opening balance
Inve ste ringe n in vo rige pe rio de
Transfer van/naar P&L ten gevolge van verkopen
Transfer van/naar P&L ten gevolge van wijzigingen in premie/discount
wisselkoersverschillen
aanpassingen tijdens de periode
Inve ste ringe n in huidige pe rio de
aanpassingen tijdens de periode
Closing balance

bruto w aarde tak s im pact ne tto w aarde
-2 .2 5 9
-2
-2 .2 6 1

-56.379
66.703
-1
-10.407

27

-56.379
66.703
-1
-10.380

2 3 5 .3 1 9

-7 9 .9 7 1

0
1 5 5 .3 4 8

-116.231
71.780
1
167.423

-47.211

-116.231
71.780
1
120.212

114.689
2 3 5 .4 0 3

-32.785
-7 9 .9 9 8

81.904
1 5 5 .4 0 5
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B e gi nba l a ns (vo r i g j a a r )
Kapitaalsverhoging

681. 318

90. 000

581

2. 693

- 18. 995

155. 405

- 30. 427

0

289. 343

- 48. 150 1. 121. 768

0

Uitgifte

TOTAAL EV

Baten uit het lopende jaar*

Reserves (incl ingehouden winsten)

geclassificeerd als aangehouden voor verkoop

vaste activa en groepen activa die worden afgestoten,

Niet gerealiseerde resultaten - Die betrekking hebben op

pensioenregelingen

Actuariële winsten/verliezen mbt toegezegde

van voor verkoop beschikbare activa

Niet gerealiseerde resultaten - reserve uit herwaardering

Niet gerealiseerde resultaten - kasstroomafdekkingsreserve

valutaomrekening

Niet gerealiseerde resultaten - reserve uit

Ander EV - Overige

2015. 12
i n '000 EU R

Gestort kapitaal

B r o nne n va n ve r mo ge nsmuta ti e s

Ander EV - Samengestelde financiële instrumenten

Overzicht van wijzigingen in het geconsolideerd eigen vermogen

0
0

0

Winst (verlies)

27.228

Gedeclareerde dividenden

27. 228
0

Wijziging herwaarderingsreserve voor verkoop beschikbare
financiële activa

-58

Wijziging reële waarden

539

-2.688

- 58
16.778

Kasstroomafdekking

14. 629

8.427

8. 427

Overdracht naar ingehouden winsten

-49.478

Kapitaalvermindering

- 1. 328
0

Overige
Ei ndba l a ns (l o pe nd j a a r )

48.150

3.040
681. 318

90. 000

1. 120

5

- 10. 568

* dewelke voor 27.228 mio euro toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij.

155. 347

- 13. 649

3. 040

3. 040
239. 864

27. 228 1. 173. 706

B e gi nba l a ns (vo r i g j a a r )
Kapitaalsverhoging

546. 318

0

0

3. 267

- 19. 903

- 2. 224

- 15. 885

0

297. 532

- 12. 223

135.000

Uitgifte

TOTAAL EV

Baten uit het lopende jaar*

Reserves (incl ingehouden winsten)

geclassificeerd als aangehouden voor verkoop

vaste activa en groepen activa die worden afgestoten,

Niet gerealiseerde resultaten - Die betrekking hebben op

pensioenregelingen

Actuariële winsten/verliezen mbt toegezegde

van voor verkoop beschikbare activa

Niet gerealiseerde resultaten - reserve uit herwaardering

Niet gerealiseerde resultaten - kasstroomafdekkingsreserve

valutaomrekening

i n '000 EU R

Niet gerealiseerde resultaten - reserve uit

2014. 12

Ander EV - Overige

B r o nne n va n ve r mo ge nsmuta ti e s

14

Ander EV - Samengestelde financiële instrumenten

BE0404.476.835

Gestort kapitaal

BTW

796. 882
135. 000

90.000

90. 000

Winst (verlies)

0

0

Gedeclareerde dividenden

0

0

0

0

-48.150

- 48. 150
0

Wijziging herwaarderingsreserve voor verkoop beschikbare
financiële activa

0

Wijziging reële waarden
Kasstroomafdekking

0

Overdracht naar ingehouden winsten

0

Kapitaalvermindering
Ei ndba l a ns (l o pe nd j a a r )

157.629
581

-574

157. 629
-14.542

- 14. 535

908

908
-8.189

0
681. 318

90. 000

12.223

4. 034
0

581

2. 693

- 18. 995

* dewelke voor -48.150 mio euro toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij.

155. 405

- 30. 427

0

289. 343

- 48. 150 1. 121. 768
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht

B EDR I JF SACTI VI TEI TEN
Nettowinst (-verlies)

2015. 12

2015. 12

i n '000 EU R

i n '000 EU R

27. 228

- 48. 150

120.543

22.689

16.592

-3.029

-2.688

-574

Aanpassingen om nettowinst of -verlies te doen aansluiten bij de netto kasstromen met
betrekking tot bedrijfsactiviteiten
(Actuele en uitgestelde winstbelasting, opgenomen in de winst- en verliesrekening)
Actuele en uitgestelde belastinglasten, opgenomen in de winst- en verliesrekening
Niet-gerealiseerde winst of verlies op
wisselkoersverschillen
Waarderingsresultaat via winst en verliesrekening

106.639

26.291

25.728

165.611

4.362
27.920

5.154
54.128

Netto voorzieningen

-6.554

106.328

BEDRIJFSACTIVITEITEN

19.028

-9.927

19.028

-9.927

192. 527

130. 222

-182.843

-397.418

12.093.734

-5.447.885

Stijging (daling) van leningen en vorderingen

5.873.111

-1.545.502

Stijging (daling) van voor verkoop beschikbare activa

1.411.777

-579.961

Stijging (daling) van financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden

4.856.793

-3.429.830

INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Afschrijving
Bijzondere waardeverminderingen

Niet-gerealiseerde winst (verlies) op kasstroomafdekking, netto
Niet-gerealiseerde winst (verlies) op voor verkoop beschikbare beleggingen, netto
Andere aanpassingen
Ka sstr o me n ui t e x p l o i ta ti e wi nste n vo o r wi j z i gi nge n i n be dr i j fsa cti va e n ve r p l i chti nge n
Stijging (daling) van werkkapitaal (met uitzondering van geldmiddelen en
kasequivalenten):
Stijging (daling) van bedrijfactiva (met uitzondering van geldmiddelen en
kasequivalenten):
Stijging (daling) van zichtrekeningen bij centrale banken

Stijging (daling) van financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening

4.864

Stijging (daling) van activa-derivaten, administratieve verwerking van
afdekkingstransacties

45.933

15.050

-93.880

87.494

Stijging (daling) van vaste activa die worden afgestoten, aangehouden voor verkoop
Stijging (daling) van andere activa (definitie balans)
Stijging (daling) van bedrijfsverplichtingen (met uitzondering van geldmiddelen en
kasequivalenten):

- 12. 276. 577

4. 908. 296

Stijging (daling) van deposito's van kredietinstellingen

70.765

-518.670

Stijging (daling) van deposito's (andere instellingen dan kredietinstellingen)

-75.416

19.961

Stijging (daling) van in schuldbewijzen belichaamde schulden met inbegrip van
obligaties
Stijging (daling) van financiële verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden

-208.095

502.247

-5.386.880

3.267.242

-39.293

167.679

Stijging (daling) van financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening
Stijging (daling) van verplichtingen-derivaten, administratieve verwerking van
afdekkingstransacties
Stijging (daling) van andere financiële verplichtingen

-485.823

278.581

-6.169.367

1.174.566

Stijging (daling) van andere verplichtingen
17.532

16.689

(B e ta a l de ) te r ugbe ta a l de wi nstbe l a sti nge n

(definitie balans)

-6.741

-1.794

Ne tto k a sstr o o m ui t de be dr i j fsa cti vi te i te n

2. 943

- 295. 280

BTW
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2015. 12

2014. 12

i n '000 EU R

i n '000 EU R

(Contante betalingen om materiële vaste activa te verwerven)

2.197

-2.444

-3.597

-341

- 1. 400

- 2. 786

Contante ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa
(Contante betalingen om immateriële vaste activa te verwerven)
Ne tto k a sstr o o m ui t i nve ste r i ngsa cti vi te i te n

F I NANCI ER I NGSACTI VI TEI TEN

2015. 12

2014. 12

i n '000 EU R

i n '000 EU R

(Betaalde dividenden)
Contante ontvangsten uit de uitgifte van achtergestelde verplichtingen
(Contante terugbetalingen van achtergestelde verplichtingen)

-50.860

Contante ontvangsten uit de uitgifte van aandelen of andere eigenvermogen instrumenten
Ne tto k a sstr o o m ui t fi na nci e r i ngsa cti vi te i te n

-81.336
225.000

- 50. 860

143. 664

Gevolgen van wisselkoerswijzigingen op geldmiddelen en kasequivalenten

2015. 12

2014. 12

i n '000 EU R

i n '000 EU R

NETTOSTI JGI NG VAN GELDMI DDELEN EN KASEQU I VALENTEN

- 49. 319

- 154. 401

GELDMI DDELEN EN KASEQU I VALENTEN AAN HET B EGI N VAN DE PER I ODE

386. 474

540. 876

GELDMI DDELEN EN KASEQU I VALENTEN AAN HET EI NDE VAN DE PER I ODE

337. 155

386. 474

62.342

72.434

269.567

278.228

5.246

35.812

337. 155

386. 474

2.234.785

2.191.959

1.998.610

1.912.514

Componenten van geldmiddelen en kasequivalenten:
Contanten
Zichtrekeningen bij centrale banken
Leningen en vorderingen
Voor verkoop beschikbare activa
To ta l e ge l dmi dde l e n e n k a se qui va l e nte n a a n he t e i nde va n de p e r i o de
Waaronder: bedrag van de geldmiddelen en kasequivalenten die door de onderneming
worden aangehouden, doch niet beschikbaar zijn voor gebruik door de groep
Niet-opgevraagde financieringsfaciliteiten (met uitsplitsing, indien deze informatie
materieel is)
Aanvullende informatie over de kasstromen uit de bedrijfsactiviteiten:

Ontvangen rentebaten
Ontvangen dividenden
Betaalde rentelasten

mutaties die voortkomen uit beëindigde bedrijfsactiviteit
mutaties die voortkomen uit beëindigde investeringsactiviteit
mutaties die voortkomen uit beëindigde financieringsactiviteit

2015. 12

2014. 12

i n '000 EU R

i n '000 EU R

29.657

116.072
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Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
De netto inkomende kasstroom ten bedrage van 2 mio euro vindt haar oorsprong in:




De cash flow vanuit het resultaat ten belope van 192 mio euro.
De bedrijfsactiva dalen met 12.094 mio euro. Hier valt vooral de daling op van de leningen en vorderingen ten bedrage van 5.873 mio EUR. De voor verkoop beschikbare activa dalen met 1.412 mio
euro. De financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden dalen met 4.857 mio euro.
De bedrijfsverplichtingen dalen met een bedrag van 12.276 mio euro. We zien dat de deposito’s
vanwege kredietinstellingen stijgen met 70 mio euro. De deposito’s vanwege andere dan kredietinstellingen dalen met 208 mio euro. De financiële verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden dalen met 5.387 mio euro. De daling van de financiële verplichtingen tegen fair value met 39
mio EUR betreft de EMTN-activiteit. De andere financiële verplichtingen dalen met 6.169 mio euro.

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Hier vinden we een negatieve cash flow terug ten bedrage van 1,4 mio euro door investeringen in materiële
activa en immateriële vaste activa.
De netto kasstroom uit financieringsactiviteiten ten bedrage van -51 mio euro vindt haar oorsprong in:
De (vervroegde) terugbetaling van uitgegeven achtergestelde leningen door AXA Bank Europe 51mio
euro;
In totaal leidt dit tot een netto daling van de kas en kasequivalententen belope van -49mio euro.
Toekomstige kasstromen
AXA Bank Europe voorziet een verdere stijging van de kredietportefeuille. Voor de financiering hiervan voorziet men het gebruiken van actuele overschotten als het aantrekken van spaargelden van het clienteel.
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Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening
1 Algemeen
AXA Bank Europe, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1170 Brussel,
Vorstlaan 25, was per 31 december 2015 een 100 % dochteronderneming van AXA sa.
De wettelijke consolidatiekring van AXA Bank Europe omvat de Belgische bankactiviteiten, de bijkantoren
AXA Bank Hungary, IT Center Poland en de dochterondernemingen Royal Street NV, AXA Belgium Finance
B.V. en AXA Bank Europe SCF.
De activiteiten met betrekking tot IT Center Poland, werden in 2015 stopgezet.
Volgende dochterondernemingen werden tijdens het boekjaar 2015 niet in de consolidatiekring opgenomen
gezien hun te verwaarlozen betekenis (zie hierover meer in punt 2.1 met betrekking tot de consolidatieprincipes)


Motor Finance Company N.V.



Beran N.V.

Meer informatie met betrekking tot deze ondernemingen werd opgenomen onder punt 23 Investeringen in
geassocieerde deelnemingen, dochterondernemingen en joint ventures.
In België biedt AXA Bank Europe een uitgebreid gamma aan van financiële producten aan particulieren en
kleine ondernemingen en bezit een netwerk van exclusieve onafhankelijke bankagenten die ook de verkoop
ondersteunen van verzekeringsproducten van AXA Verzekeringen en AXA Investment Managers.
De sterproducten van AXA Bank Europe in België zijn st@rt2bank, een gratis zichtrekening en bijhorende
spaarrekening, hypothecaire kredieten, kortetermijnleningen en meer in het bijzonder leningen voor woningrenovatie.

2 Grondslagen voor financiële verslaggeving
2.1 Consolidatieprincipes
2.1.1 Algemeen
AXA Bank Europe bezit op dit ogenblik dochterondernemingen, zijnde ondernemingen waarop volledige controle wordt uitgeoefend en daarnaast ook een geassocieerde onderneming zoals vermeld onder punt 23 die
echter niet mee wordt geconsolideerd wegens de immaterialiteit.
Normaliter dienen alle dochterondernemingen integraal in de consolidatie opgenomen te worden.
In afwijking van dit principe heeft AXA Bank Europe beslist, op basis van het relevantiebeginsel en op basis
van het immaterialiteitsbeginsel, om bepaalde dochterondernemingen voor de toepassing van de geconsolideerde jaarrekening IFRS niet integraal op te nemen. Hierbij wordt een dochteronderneming wiens balanstotaal het vorige boekjaar lager is dan 0,15 % van het balanstotaal van AXA Bank Europe beschouwd als niet
materieel en als dusdanig niet mee opgenomen in de consolidatiekring, behoudens andersluidende beslissing van de Raad van Bestuur
Dit betekent dat de dochteronderneming AXA Belgium Finance BV alsook de SPV Royal Street NV en de AXA
Bank Europe SCF (Société de Crédit Foncier) integraal worden opgenomen.

2.1.2 Aankoop intragroepsentiteiten
Wat betreft bedrijfscombinaties met andere entiteiten van de AXA groep vallen deze entiteiten onder gemeenschappelijke controle. Als dusdanig zijn deze bedrijfscombinaties dan ook niet onderworpen aan IFRS
3. AXA Bank Europe past in dit geval een methode toe waaronder de geïntegreerde activa en passiva dezelfde boekwaarde behouden dan in de gekochte entiteit. Aanpassingen worden alleen maar gedaan om harmonisatie van boekhoudingregels te bereiken.
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2.2 Financiële instrumenten - effecten
2.2.1 Vastrentende effecten
Vastrentende effecten worden gedefinieerd als verhandelbaar waardepapier dat renteopbrengsten genereert via coupons of rentekapitalisatie; vastgoedcertificaten vallen ook onder deze definitie.
De eerste opname van vastrentende effecten in de balans gebeurt op de transactiedatum.
De vastrentende effecten worden bij hun eerste opname opgenomen voor hun reële waarde, zijnde de aanschaffingswaarde (inclusief de betaalde gelopen intresten).
Bij de eerste opname worden de vastrentende effecten, afhankelijk van de mogelijkheid en het waarderingsobjectief, toegewezen aan één van de volgende waarderingscategorieën:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Activa tegen reële waarde aangehouden voor handelsdoeleinden
Activa aangemerkt als gewaardeerd tegen reële waarde met waardeveranderingen opgenomen in
de winst- en verliesrekening
Activa aangehouden tot einde looptijd
Leningen en vorderingen
Activa beschikbaar voor verkoop.

Normaliter dienen, in het geval van de waarderingscategorieën (iii), (iv) en (v) aan de verrichting, de incrementele transactiekosten geactiveerd te worden. Omwille van het immaterialiteitsbeginsel heeft de groep
AXA Bank Europe beslist deze rechtstreeks op te nemen in de winst- en verliesrekening.
(i) Activa tegen reële waarde aangehouden voor handelsdoeleinden
Vastrentende effecten worden geclassifieerd als activa tegen reële waarde aangehouden voor handelsdoeleinden indien zij:
-

hoofdzakelijk worden verworven of aangegaan met het doel deze op korte termijn te verkopen of terug te kopen;
deel uitmaken van geïdentificeerde financiële instrumenten die gezamenlijk worden beheerd en
waarvoor aanwijzingen bestaan van een recent, feitelijk patroon van winstnemingen op korte termijn;

Alhoewel IAS 39 herclassificaties buiten deze categorie toelaat onder bepaalde strikte voorwaarden, maakt
AXA Bank Europe tot nu toe géén gebruik van deze mogelijkheid.
Voor de bepaling van de nettowinsten en nettoverliezen:
-

onderscheid wordt gemaakt tussen rentemarge en waardeveranderingen omwille van wijzigingen in
de reële waarde
er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde meer- en minderwaarden en waarderingswinsten en -verliezen
waardeveranderingen worden netto weergegeven.

(ii) Activa aangemerkt als gewaardeerd tegen reële waarde met waardeveranderingen opgenomen in de
winst- en verliesrekening
Deze classificatie wordt bij de groep AXA Bank Europe gebruikt in de volgende drie omstandigheden.

1) De classificatie leidt tot meer relevante informatie omdat het een inconsistentie in de waardering of opname (accounting mismatch) elimineert of aanzienlijk beperkt die anders zou ontstaan uit de waardering
van activa of verplichtingen of uit de opname van de winsten en verliezen hierop op basis van verschillende
grondslagen. In de meeste gevallen gaat het hier om de vastrentende effecten dewelke afgedekt zijn door
derivaten, maar waarbij niet geopteerd werd om een administratieve verwerking van de afdekkingstransacties (hedge accounting) toe te passen.
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2) De classificatie leidt tot meer relevante informatie omdat een groep van financiële activa, zijnde bepaalde
categorieën van beleggingsfondsen, worden beheerd en de prestaties ervan worden geëvalueerd op basis
van de reële waarde, in overeenstemming met een gedocumenteerde risicobeheer- of beleggingsstrategie,

3) Indien het gestructureerde vastrentende effecten betreft, waarbij er geen nauw verband bestaat tussen
de economische kenmerken en risico’s van het in het contract besloten derivaat en de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract.
De aanwijzing is toegestaan door alinea 11A van IAS 39.
Deze aanwijzing is niet mogelijk
-

waarbij het (de) in een contract besloten deriva(a)t(en) niet leid(t)(en) tot een belangrijke wijziging
van de kasstromen die anders door het contract vereist zouden zijn of
waarbij, wanneer een soortgelijk hybridisch (samengesteld) instrument voor het eerst wordt beschouwd, na al dan niet een snelle analyse, duidelijk is dat de scheiding van het (de) in een contract
besloten deriva(a)t(en) niet is toegestaan. Bijvoorbeeld een optie tot vervroegde aflossing die besloten is in een lening die de houder ervan toestaat om de lening vervroegd af te lossen voor ongeveer
de geamortiseerde kostprijs ervan.

Na de eerste opname zijn geen herclassificaties mogelijk binnen of buiten deze categorie.
Voor de bepaling van de nettowinsten en nettoverliezen:
-

onderscheid wordt gemaakt tussen rentemarge en waardeveranderingen omwille van wijzigingen in
de reële waarde
er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde meer- en minderwaarden en waarderingswinsten en -verliezen

(iii) Activa aangehouden tot einde looptijd
In het (zeldzame) geval dat de groep AXA Bank Europe de toelating van haar moedermaatschappij verkrijgt
om deze waarderingscategorie te mogen gebruiken gaat het om vastrentende effecten met vaste of bepaalbare betalingen en een vaste looptijd die op een actieve markt zijn genoteerd en waarvan de groep AXA Bank
Europe stellig voornemens is en in staat is deze aan te houden tot het einde van de looptijd.
Na de eerste opname zijn slechts beperkte herclassificaties mogelijk buiten deze categorie (verdwijnen van
de actieve markt) en mits toestemming van de moedermaatschappij binnen deze categorie.
(iv) Leningen en vorderingen
Deze waarderingscategorie wordt gebruikt indien het gaat om vastrentende effecten met vaste of bepaalbare betalingen en een vaste looptijd die niet op een actieve markt zijn genoteerd en waarvan de groep AXA
Bank Europe stellig voornemens is deze aan te houden tot het einde van de looptijd.
Bij AXA Bank Europe gaat het om de promesse-certificaten dewelke SCF (Sociéte de Crédit Foncier) heeft
aangeschaft van AXA Banque France als onderliggende voor haar uitgegeven covered bonds.
Na de eerste opname zijn geen herclassificaties mogelijk buiten deze categorie. Hoewel IAS 39 herclassificaties binnen deze categorie toelaat onder bepaalde strikte voorwaarden, maakt AXA Bank Europe tot nu toe
géén gebruik van deze mogelijkheid.

(v) Activa beschikbaar voor verkoop.
Deze waarderingscategorie wordt gebruikt voor verkoop beschikbare vastrentende effecten of voor vastrentende effecten die niet konden worden toegewezen in één van de bovenvermelde categorieën.
Na de eerste opname zijn slechts beperkte herclassificaties mogelijk buiten en binnen deze categorie (relatie met de activa aangehouden tot einde looptijd) mits toestemming van de moedermaatschappij binnen
deze categorie.
De daaropvolgende waardering gebeurt telkens als volgt:

BTW

BE0404.476.835

21

-

voor de waarderingscategorieën (i) en (ii) wordt elke wijziging tussen de reële waarde en de aanschaffingsprijsopgenomen in de winst- en verliesrekening, waarbij de reële waarde de genoteerde prijzen zijn
of, als er geen genoteerde prijs bestaat, recente prijsvormingen voor gelijkaardige effecten of een waarderingstechniek. De wijzigingen van de reële waarde worden in de winst- en verliesrekening opgesplitst
in renteopbrengsten en zuivere reële waardewijzigingen.

-

voor de waarderingscategorieën (iii) alsook (iv), worden de activa gewaardeerd aan
geamortiseerde kostprijs, waarbij de renteopbrengsten in de winst- en verliesrekening worden opgenomen op basis van de effectieve rentemethode. In het geval van objectieve bewijzen van nietrecupereerbaarheid maken de activa het voorwerp uit van een test voor bijzondere waardevermindering
gerelateerd aan een individuele of collectieve beoordeling. Het bedrag aan bijzondere waardevermindering is het verschil tussen de uitstaande boekwaarde en de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen.

-

voor de waarderingscategorie (v) worden de effecten gewaardeerd aan de reële waarde,
waarbij de renteopbrengsten in de winst- en verliesrekening worden opgenomen op basis van de effectieve rentemethode en waarbij elk verschil tussen de reële waarde en de geamortiseerde kostprijs wordt
uitgesteld in het eigen vermogen.

In het geval van de waarderingscategorieën (i) en (ii) wordt géén test voor bijzondere waarvermindering uitgevoerd.
In het geval van de waarderingscategorie (iv) (niet genoteerde vastrentende effecten) gelden de regels van
de leningen en vorderingen, zoals vermeld in de desbetreffende waarderingsregels voor bijzondere waardeverminderingen.
In het geval van de waarderingscategorieën (iii) en (v) en indien objectieve bewijzen een nietrecupereerbaarheid aantonen, maken de effecten het voorwerp uit van een test voor bijzondere waardevermindering gerelateerd aan een individuele beoordeling.
Normaliter is de marktwaarde op zichzelf geen voldoende indicatie dat een bijzondere waardeverrmindering
is opgetreden. AXA Bank Europe heeft beslist om de regels van de moedermaatschappij te volgen. Het bedrag aan bijzondere waardevermindering wordt gebaseerd op de reële waarde, waarbij het nietgerealiseerde verlies is gestaafd op een belangrijke of langdurige vermindering in reële waarde van een
effect ten opzichte van zijn kostprijs. Deze bijzondere waardevermindering wordt in de winst- en verliesrekening opgenomen.

Volgende principes worden hierbij toegepast:


Vastrentende effecten
-

-

Effecten met niet-gerealiseerde verliezen van meer dan 30 % of die gedurende een achtereenvolgende periode van 6 maand of meer bestaan: ze worden verminderd in waarde, tenzij uit nazicht
blijkt dat er geen kredietgebeurtenis heeft plaatsgehad. In dat geval wordt de waardedaling toegeschreven aan bijvoorbeeld een wijziging in de rentevoeten of andere oorzaken.
Effecten met niet-gerealiseerde verliezen tot 30 %: geen bijzondere waardevermindering, geen documentatie nodig, wel specifieke opvolging.

De opgesomde niet-gerealiseerde verliezen zijn exclusief wisselresultaat, alsook de eventuele geboekte
bijzondere waardevermindering.
In het geval dat een objectieve indicatie, zoals een verbetering van de kredietwaardigheid, aanwijst dat
daardoor het recupereerbare bedrag stijgt, wordt de bijzondere waardevermindering teruggenomen via de
winst- en verliesrekening.
Indien binnen de waarderingscategorieën (iii), (iv) en (v) een in het basiscontract besloten derivaat aanwezig
is dewelke geen nauw verband heeft met de economische kenmerken en de risico’s van het basiscontract,
dient normaliter dit besloten derivaat afgesplitst van het basiscontract en afzonderlijk als derivaat gewaardeerd te worden.
De groep AXA Bank Europe heeft in dit geval beslist om dergelijke contracten te waarderen aan de reële
waarde met waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening (zie bespreking van de betreffende categorie hiervoor).
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De uitboeking van de vastrentende effecten gebeurt op de vervaldag of op de transactiedatum in het geval
van een verkoop. In dit laatste geval wordt op de transactiedatum het verschil tussen de ontvangen vergoeding en de boekwaarde (na tegenboeking van mogelijke uitgestelde opbrengsten/kosten) opgenomen in de
winst- en verliesrekening als een gerealiseerde meer- of minderwaarde.

2.2.2 Niet-vastrentende effecten
Niet-vastrentende effecten worden gedefinieerd als aandelen, alsook deelbewijzen in beleggingsmaatschappijen (gemeenschappelijke beleggingsfondsen, sicavs, hedge funds).
De eerste opname van niet-vastrentende effecten in de balans gebeurt op de transactiedatum.
Ze worden opgenomen voor hun reële waarde, zijnde hun aanschaffingswaarde.
Bij de eerste opname worden de niet-vastrentende effecten, afhankelijk van de mogelijkheid en het waarderingsobjectief, toegewezen aan één van de volgende waarderingscategorieën:
(i)

Activa tegen reële waarde aangehouden voor handelsdoeleinden

(ii)

Activa aangemerkt als gewaardeerd tegen reële waarde met waardeveranderingen opgenomen in
de winst- en verliesrekening

(iii)

Activa beschikbaar voor verkoop.

Normaliter dienen, in het geval van de waarderingscategorie (iii), de aan de verrichting gerelateerde transactiekosten bij de eerste opname geactiveerd de aanschaffingswaarde. Omwille van het immaterialiteitsbeginsel heeft de groep AXA Bank Europe beslist deze rechtstreeks op te nemen in de winst- en verliesrekening.
(i) Activa tegen reële waarde aangehouden voor handelsdoeleinden
Niet-vastrentende effecten worden geclassifieerd als activa tegen reële waarde aangehouden voor handelsdoeleinden indien zij:
-

hoofdzakelijk worden verworven of aangegaan met het doel deze op korte termijn te verkopen of terug te kopen;
deel uitmaken van geïdentificeerde financiële instrumenten die gezamenlijk worden beheerd en
waarvoor aanwijzingen bestaan van een recent, feitelijk patroon van winstnemingen op korte termijn;

Voor de bepaling van de nettowinsten en nettoverliezen:
-

wordt onderscheid gemaakt tussen rentemarge, ontvangen dividenden en waardeveranderingen
omwille van wijzigingen in de reële waarde
wordt er geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde meer- en minderwaarden en waarderingswinsten en –verliezen
worden waardeveranderingen netto weergegeven.

(ii) Activa aangemerkt als gewaardeerd tegen reële waarde met waardeveranderingen opgenomen in de
winst- en verliesrekening
Deze classificatie wordt bij de groep AXA Bank Europe gebruikt in de volgende drie omstandigheden.
De classificatie leidt tot meer relevante informatie omdat het een inconsistentie in de waardering of opname
(accounting mismatch) elimineert of aanzienlijk beperkt die anders zou ontstaan uit de waardering van activa of verplichtingen of uit de opname van de winsten en verliezen hierop op basis van verschillende grondslagen. In de meeste gevallen gaat het hier om de niet-vastrentende effecten dewelke afgedekt zijn door
derivaten, maar waarbij niet geopteerd werd om een administratieve verwerking van de afdekkingstransacties (hedge accounting) toe te passen.
De classificatie leidt tot meer relevante informatie omdat een groep van financiële activa, zijnde bepaalde
categorieën van beleggingsfondsen, worden beheerd en de prestaties ervan worden geëvalueerd op basis
van de reële waarde, in overeenstemming met een gedocumenteerde risicobeheer- of beleggingsstrategie.
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De aanwijzing is toegestaan door de alinea 11A van IAS 39. Hierbij gaat het om niet-vastrentende effecten
die een of meer daarin besloten derivaten bevatten, en
-

waarbij het (de) in een contract besloten deriva(a)t(en) niet leid(t)(en) tot een belangrijke wijziging
van de kasstromen die anders door het contract vereist zouden zijn of
waarbij het na een snelle of geen analyse wanneer een soortgelijk hybridisch (samengesteld) instrument voor het eerst wordt beschouwd, duidelijk is dat de scheiding van het (de) in een contract
besloten deriva(a)t(en) niet is toegestaan.

Na de eerste opname zijn geen herclassificaties mogelijk binnen of buiten deze categorie.
Voor de bepaling van de nettowinsten en nettoverliezen:
-

onderscheid wordt gemaakt tussen rentemarge, ontvangen dividenden en waardeveranderingen
omwille van wijzigingen in de reële waarde
er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde meer- en minderwaarden en waarderingswinsten en -verliezen

(iii) Activa beschikbaar voor verkoop.
Deze waarderingscategorie wordt gebruikt voor verkoop beschikbare niet-vastrentende effecten of voor nietvastrentende effecten dewelke niet konden worden toegewezen in één van de bovenvermelde categorieën.
De daaropvolgende waardering gebeurt telkens als volgt:
-

-

voor de waarderingscategorieën (i) en (ii) wordt elke wijziging tussen de reële waarde en de
kostprijs opgenomen in de winst- en verliesrekening, waarbij de reële waarde de genoteerde prijzen
zijn of, als er geen genoteerde prijs bestaat, recente prijsvormingen voor gelijkaardige effecten of
een waarderingstechniek.
voor de waarderingscategorie (iii) worden de effecten gewaardeerd tegen de reële waarde,
waarbij elk verschil tussen de reële waarde en de kostprijs wordt uitgesteld in het eigen vermogen.

In het geval van de waarderingscategorieën (i) en (ii) wordt géén test voor bijzondere waarvermindering uitgevoerd.
In het geval van de waarderingscategorie (iii) en indien objectieve indicaties beschikbaar zijn van nietrecupereerbaarheid maken de effecten het voorwerp uit van een test voor bijzondere waardevermindering
gerelateerd aan een individuele beoordeling. Het bedrag aan bijzondere waardevermindering is gebaseerd
op de marktwaarde, in tegenwaarde euro, waarbij het niet-gerealiseerde verlies is gestaafd door een belangrijke of langdurige vermindering in reële waarde van een effect ten opzichte van zijn kostprijs.
Aangaande deze individuele beoordeling van de belangrijke of langdurige verminderingen in waarde worden
de volgende regels toegepast zoals opgelegd door de moedermaatschappij:
-

niet-gerealiseerde verliezen van 20 % of meer, of
niet-gerealiseerde verliezen gedurende een opeenvolgende periode van meer dan 6 maanden.

Het gecumuleerd niet-gerealiseerd verlies (inclusief wisselresultaat) wordt getransfereerd uit het eigen vermogen en wordt opgenomen in de winst- en verliesrekening als een kost voor bijzondere waardevermindering (gerealiseerd verlies).
Eens een bijzondere waardevermindering voor niet-vastrentende effecten op het einde van een periode een
permanent karakter heeft verkregen, zal deze nooit worden teruggenomen; de kostprijs wordt vanaf de datum van bijzondere waardevermindering aangepast aan het in waarde verminderd bedrag (ongeacht de
omvang of de oorzaak van de waardevermindering). Elke bijkomende waardevermindering wordt onmiddellijk in de winst-en verliesrekening geboekt.
Indien het niet mogelijk is een reële waarde te bepalen voor een aandeel wordt het enkel gewaardeerd aan
kostprijs. In verband met de test voor bijzondere waardevermindering blijven de regels voor de nietvastrentende effecten onverminderd van toepassing.
Indien binnen de waarderingscategorie (iii) een in het basiscontract besloten derivaat aanwezig is dewelke
geen nauw verband heeft met de economische kenmerken en de risico’s van het basiscontract, dient normaliter dit besloten derivaat afgesplitst van het basiscontract en afzonderlijk als derivaat gewaardeerd te worden.
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De groep AXA Bank Europe heeft in dit geval beslist om dergelijke contracten te waarderen aan reële waarde
met waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening (zie bespreking van de betreffende categorie hiervoor).
De dividenden worden opgenomen in de opbrengsten op het moment dat de onderneming het recht verkrijgt
deze dividenden te ontvangen.
De uitboeking van de niet-vastrentende effecten gebeurt in het geval van een verkoop op de transactiedatum. Op die datum wordt het verschil tussen de ontvangen vergoeding en de boekwaarde (na tegenboeking
van mogelijke uitgestelde opbrengsten/kosten) opgenomen in de winst- en verliesrekening als een gerealiseerde meer- of minderwaarde.

2.3 Financiële instrumenten - kredieten en vorderingen
2.3.1 Kredieten en vorderingen met normaal verloop
De door de onderneming toegestane kredieten aan het cliënteel worden voor hun reële waarde in de balans
opgenomen op de datum van terbeschikkingstelling. Ze worden toegewezen aan de waarderingscategorie
“Leningen en vorderingen” met waardering aan geamortiseerde kostprijs
Binnen onderhavige categorie bestaan er op dit ogenblik geen in basiscontracten besloten derivaten dewelke geen nauw verband hebben met de economische kenmerken en de risico’s van het basiscontract en
bijgevolg dienen afgesplitst van het basiscontract en als derivaat afzonderlijk gewaardeerd te worden. Indien
dit toch het geval zou zijn, zullen dergelijke contracten volledig gewaardeerd worden aan de reële waarde via
de winst- en verliesrekening (zie de beschrijving van de desbestreffende categorie in de vastrentende effecten).
Bij de eerste opname worden alle incrementele transactiekosten en ontvangen vergoedingen in meerdering
en/of in mindering gebracht van de initiële reële waarde. De aftrek van aangerekende dossierskosten werd
tot en met het boekjaar 2014 niet toegepast omwille van het immaterialiteitsbeginsel, alsmede omwille van
de vroegere compensatiemogelijkheid met de gerelateerde directe interne acquisitiekosten binnen IAS 18.
Vanaf dit boekjaar heeft AXA Bank Europe beslist om de aangerekende dossierkosten wel in mindering te
brengen bij de eerste opname.
De acquisitiecommissies worden geactiveerd (in meerdering gebracht van de aanschaffingsprijs) op de kredietdossiers. Daarnaast wordt de ontvangen wederbeleggingsvergoeding in mindering gebracht van de aanschaffingsprijs indien het een interne herfinanciering betreft.
De gelopen intresten worden opgenomen in de winst- en verliesrekening op basis van de effectieve rente.
De effectieve rentevoet is de rente die exact de toekomstige contractueel vastgelegde kasstromen tot het
einde van de vervaldag verdisconteert tot de aanschaffingswaarde, rekening houdend met de bovenstaande
geactiveerde acquisitiekosten.
Voormelde acquisitiekosten worden daarom afgeschreven binnen de renteopbrengsten over de contractuele
looptijd.
De op de kredieten in mindering gebrachte aangerekende dossierskosten alsmede de wederbeleggingsvergoedingen worden als renteopbrengsten opgenomen in de winst- en verliesrekening op basis van een ALM
afschrijvingssimulatie die rekening houdt met de geamortiseerde kostprijs methode. .

De uitboeking van de kredieten geschiedt op de vervaldag of eerder in het geval van een geheel of gedeeltelijke vervroegde terugbetaling. Indien in het laatste geval geen wederbelegging geschiedt in een nieuw krediet worden de ontvangen wederbeleggingsvergoedingen geboekt als gerealiseerde meerwaarden. Nog niet
afgeschreven toegewezen acquisitiekosten worden in dit geval tegengeboekt in de verlies- en winstrekening
naar rato van het terugbetaalde bedrag.
Voor de bepaling van de nettowinsten en nettoverliezen:
-

onderscheid wordt gemaakt tussen rentemarge en gerealiseerde meerwaarden en minderwaarden;
de resultaten worden niet netto weergegeven.
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2.3.2 Kredieten en vorderingen - probleemdossiers
Vanaf het moment dat er een objectieve indicatie bestaat van niet-recupereerbaarheid, worden de kredietvorderingen onderworpen aan een test van bijzondere waardevermindering.
AXA Bank Europe maakt gebruik van een afzonderlijke voorzieningsrekening dewelke de bijzondere waardevermindering weerspiegelt dewelke het onderliggende financieel actief heeft ondergaan ingevolge kredietverliezen. Deze voorzieningsrekening houdt eveneens rekening met de impact van de tijdswaarde.
Negatieve verschillen tussen de berekende recupereerbare bedragen en de boekwaarde worden in de winsten verliesrekening opgenomen als een verlies voor bijzondere waardevermindering.
Het recupereerbare bedrag houdt rekening met de tijdswaarde van het geld, waarbij de verwachte kasstromen geactualiseerd worden tegen de oorspronkelijke effectieve rentevoet van het contract. Elke verlaging
van de voorziening omwille van de tijdswaarde wordt in de winst- en verlies rekening verwerkt als renteopbrengsten.
Elke verhoging als gevolg van verslechtering wordt verwerkt via de rekeningen “toevoeging van bijzondere
waardevermindering” in de winst- en verlies rekening.
Elke verlaging als gevolg van objectieve indicatoren die aantonen dat het recupereerbare bedrag verhoogt
als gevolg van verbetering van de ingeschatte recupereerbare kasstromen, wordt verwerkt via de rekeningen
“terugneming van bijzondere waardevermindering” in de winst- en verlies rekening doch deze zal nooit leiden tot een geamortiseerde kostprijs dewelke hoger zou zijn dan de geamortiseerde kostprijs indien er geen
bijzondere waardevermindering zou hebben plaatsgehad.
Nadat een bijzondere waardevermindering werd geboekt, worden de renteopbrengsten opgenomen in de
winst- en verliesrekening op basis van de effectieve rente van de onderliggende contracten.
De voorziening wordt rechtstreeks afgeboekt tegenover de vorderingen indien er geen enkele mogelijkheid
meer bestaat van recuperatie.

Voor de woonkredieten, investeringskredieten en handelsrekeningen (inclusief kaskredieten) gelden de
volgende regels:
De onderneming combineert een collectieve waardering met een specifieke waardering.
Deze specifieke waardering wordt toegepast op twee momenten.
1. Vanaf de status “onzeker verloop” wordt een bijzondere waardevermindering geboekt op basis van
observatiegegevens uit het verleden. Deze bijzondere waardevermindering wordt individueel berekend op statistische basis, rekening houdend met de geobserveerde verliezen uit het verleden en
de waarschijnlijkheid van een terugkeer naar de status “normaal verloop” of een overgang naar de
status “dubieus en oninbaar”.
2. Vanaf de status “oninbaar en dubieus” wordt het dossier individueel opgevolgd en worden de bijzondere waardeverminderingen geboekt, rekening houdend met de evolutie van het dossier en in
het bijzonder de waarborgen. Deze dossiers blijven gewaardeerd op individuele basis, zelfs al zijn de
waarborgen voldoende. Elke bijzondere waardevermindering wordt individueel per dossier geboekt.
De portefeuille met de status “normaal verloop” wordt gewaardeerd op collectieve basis aan de hand van
latente indicatoren (het model “geleden maar nog niet gerapporteerde verliezen”) en de expertise van de
onderneming.
Voor de leningen op afbetaling gelden de volgende regels:
De onderneming combineert een collectieve waardering met een specifieke waardering.
Deze specifieke i waardering wordt toegepast op twee momenten.
1. Vanaf de status “onzeker verloop” wordt een bijzondere waardevermindering geboekt op basis van
observatiegegevens uit het verleden. Deze bijzondere waardevermindering wordt individueel berekend op basis van statistieken die rekening houden met de waarschijnlijkheid van een terugkeer
naar de status “normaal verloop” of een overgang naar de status “dubieus en oninbaar”, alsook op
basis van het hiervoor vermelde model en de ervaring van de onderneming.
2. Vanaf de status “dubieus en oninbaar” wordt een individuele waardering toegepast die nog steeds
rekening houdt met de hiervoor vermelde statistische benadering.
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De dossiers worden individueel opgevolgd en de eventuele resterende uitstaande vordering op de cliënt
wordt na finaal onderzoek in verlies genomen.
De portefeuille met de status “normaal verloop” wordt gewaardeerd op collectieve basis aan de hand van
latente indicatoren (zie het hiervoor vermelde model) en de expertise van de onderneming.
Voor de girorekeningen van particulieren en de budget + rekeningen gelden de volgende regels:
De onderneming combineert een collectieve waardering met een specifieke waardering.
Deze specifieke waardering wordt toegepast op twee momenten.
1. In de status “onzeker verloop” wordt een bijzondere waardevermindering geboekt op basis van observatiegegevens uit het verleden. Deze bijzondere waardevermindering wordt individueel berekend
op statistische basis, rekening houdende met de geobserveerde verliezen uit het verleden en met
de waarschijnlijkheid van een terugkeer naar de status “normaal verloop” of een overgang naar de
status “dubieus en oninbaar”.
2. Vanaf de status “oninbaar en dubieus” gaat de bank over tot een individuele waardering op basis
van de historiek van haar observaties en haar expertise. De bijzondere waardevermindering wordt
individueel per dossier geboekt.
De portefeuille met de status normaal verloop wordt gewaardeerd op collectieve basis aan de hand van
latente indicatoren (zie het hiervoor vermelde model) en de expertise van de onderneming.
Voor de bepaling van de nettowinsten en nettoverliezen:
-

onderscheid wordt gemaakt tussen rentemarge en gerealiseerde meerwaarden en minderwaarden;
de resultaten worden niet netto weergegeven.

2.3.3 Kredieten en vorderingen – Tollerantiemaatregelen
2.3.3.1

Definitie van tollerantiemaatregelen

Opgegeven blootstellingen zijn schuldcontracten waarvoor tolerantiemaatregelen zijn genomen en waarvoor
aan de uitstapcriteria niet is voldaan.
Tolerantiemaatregelen bestaan uit concessies aan een kredietnemer die te kampen heeft of op het punt
staat te kampen te hebben met financiële moeilijkheden. Er kunnen enkel tolerantiemaatregelen worden
genomen wanneer er wederzijdse overeenkomst is bereikt tussen de kredietnemer en de bank over deze
maatregelen.
Financiële moeilijkheden verwijzen naar de situatie waarbij de schuldenaar beschouwd wordt als zijnde niet
in staat de voorwaarden van een krediet ("twijfelachtige schuld") na te komen. Financiële moeilijkheden
moeten altijd op klantenniveau worden geëvalueerd.
Concessies zijn wijzigingen aan de modaliteiten van een kredietfaciliteit of een volledige of gedeeltelijke
herfinanciering ten gunste van de kredietnemer, die worden toegekend wanneer de kredietnemer financiële
moeilijkheden heeft. Deze gunst zou niet worden toegekend mocht de schuldenaar geen financiële moeilijkheden kennen. Concessies kunnen (en niet moeten) aanleiding geven tot een verlies voor de kredietverlener
en houden meestal een wijziging van de voorwaarden van de kredietovereenkomst in.
Toepassingsniveau van tolerantiemaatregelen: Tolerantiemaatregelen moeten altijd op faciliteit niveau worden toegepast.
Proefperiode: Minimale periode tijdens welke een faciliteit gecatalogeerd moet worden als opgegeven.
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Beleid en procedures: beslissing over tollerantiemaatregelen

De kredietblootstelling van de bank met betrekking tot een kredietnemer wordt herzien naar aanleiding van
specifieke gebeurtenissen. Bij deze gelegenheid wordt een risicobeoordeling gemaakt door experts die zich
hiervoor kunnen laten bijstaan door ratingmodellen. Deze beoordeling wordt uiteindelijk overgemaakt aan
het bevoegde beslissingsniveau. Zodra een concessie zal worden of wordt verleend aan een kredietnemer,
moeten de volgende situaties beschouwd worden als belangrijke aanwijzingen dat de kredietnemer in financiële moeilijkheden verkeert. De concessie moet vervolgens gecatalogeerd worden als een tolerantiemaatregel wanneer:
a) De gewijzigde faciliteit is minstens één keer gedurende de drie maand voorafgaand aan de wijziging
ervan meer dan 30 dagen geheel of gedeeltelijk achterstallig (zonder dat ze in wanbetaling is) of ze
zou zonder de wijziging meer dan 30 dagen geheel of gedeeltelijk achterstallig zijn.
b) Tezelfdertijd verricht de kredietnemer op het ogenblik van toekenning van bijkomende schuld of in
de buurt van het ogenblik waarop bijkomende schuld wordt toegekend, betalingen van hoofdsom of
interesten voor een ander krediet in AXA Bank Europe dat minstens één keer gedurende de drie
maand voorafgaand aan de herfinanciering ervan 30 dagen geheel of gedeeltelijk achterstallig was.
c)

Het gebruik van latente tolerantieclausules voor kredietnemers die 30 dagen achterstallig zijn, of
die zonder de uitoefening van deze clausules 30 dagen achterstallig zouden zijn.

Wanneer er geen aanwijzingen zijn dat de schuldenaar in financiële moeilijkheden verkeert, mag de concessie niet worden behandeld als opgegeven. Bijvoorbeeld, wanneer de klant vraagt om zijn rentevoet te verlagen omdat hij anders zijn lening moet opzeggen, dan is dit geen tolerantie zelfs al gaat het om een concessie.
2.3.3.3

Criteria om uit de tollerantiecategorie te stappen

De tolerantiecategorie met betrekking tot renderende blootstellingen kan worden gestopt wanneer aan alle
volgende voorwaarden is voldaan:
a) De faciliteit wordt als renderend beschouwd;
b) Er is een proefperiode van minimaal 2 jaar vestreken vanaf de datum waarop de tolerantiefaciliteit als
renderend of toegekend werd beschouwd;
c)

Er werden gedurende minstens de helft van de proefperiode regelmatig betalingen verricht van het volledig voorziene bedrag;

Geen van de blootstellingen aan de schuldenaar is meer dan 30 dagen achterstallig op het einde van de
proefperiode.

2.4 Thesaurie
2.4.1 Gewone interbankplaatsingen en interbankdeposito’s
De interbankplaatsingen en de interbankdeposito’s worden in de balans initieel opgenomen op de datum
van terbeschikkingstelling en dit tegen hun reële waarde (zijnde de waarde waartegen de gelden werden
verstrekt of bekomen).
De renteopbrengsten en de rentelasten worden pro rata temporis in de winst- en verliesrekening opgenomen
door gebruik te maken van de effectieve interest methode.
De uitboeking gebeurt op de vervaldag.
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2.4.2 Gestructureerde plaatsingen en gestructureerde deposito’s
Onder gestructureerde plaatsingen en deposito’s worden verstaan: deze plaatsingen en deposito’s waarbij in
het contract besloten derivaten vervat zitten.
In het geval van gestructureerde plaatsingen en verplichtingen, waarbij de besloten derivaten een nauw
verband hebben met de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract, dienen deze niet afgezonderd te worden
Indien de in het contract besloten derivaten omwille van het nauwe verband tussen de economische kenmerken en risico’s niet dienen afgescheiden te worden van het basiscontract, zijn dezelfde waarderingsregels van toepassing als hiervoor vermeld voor de gewone interbankplaatsingen en –deposito’s onverminderd
de toepassing van volgende paragrafen.
In het geval van gestructureerde plaatsingen en verplichtingen, waarbij de besloten derivaten geen nauw
verband hebben met de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract, dienen volgens alinea
11 van IAS 39 wel afgezonderd te worden.
In beide gevallen, laat IAS 39 toe het volledige contract te waarderen tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening op voorwaarde dat deze classificatie leidt tot meer
relevante informatie omdat het een inconsistentie in de waardering of opname (accounting mismatch) elimineert of aanzienlijk beperkt die anders zou ontstaan uit de waardering van activa of verplichtingen of uit de
opname van de winsten en verliezen hierop op basis van verschillende grondslagen. De bank opteert geval
per geval voor de toepassing van fair value designation indien een gestructureerde verplichting volledig door
een derivaat zijn afgedekt maar indien er geen hedge model wordt opgezet.
Dergelijke plaatsingen en deposito’s worden initieel voor hun reële waarde in de balans opgenomen op de
ter beschikkingstellingsdatum.
Daaropvolgend worden de wijzigingen in reële waarde opgenomen in de winst- en verliesrekening, doch opgesplitst in een rentemarge en een zuiver verschil ten opzichte van de reële waarde. De wijzigingen in de
reële waarde houden rekening met het effect van de wijziging in de kredietwaardigheid van de uitgever (AXA
Bank Europe zijnde in het geval van verplichtingen).
De reële waarde bij aanschaf van een financieel instrument is normaal de overeengekomen transactieprijs.
Indien AXA Bank Europe echter beoordeelt dat de reële waarde verschillend is van deze transactieprijs en en
indien de reële waarde bepaald werd op niet observeerbare elementen worden deze dag 1 wijzigingen uitgesteld. Deze wijziging dient dan afgeschreven over de looptijd van het onderliggende instrument of tot het
moment dat observeerbare prijzen beschikbaar komen.
De uitboeking gebeurt op de vervaldag of op de terbeschikkingsstellingsdatum in het geval van vervroegde
terugbetaling. In deze laatste situatie wordt het verschil tussen de ontvangen/betaalde vergoeding en de
boekwaarde opgenomen in de winst- en verliesrekening als een gerealiseerde meer- of minderwaarde.

2.4.3 Derivaten
Besloten derivaten:
Derivaten besloten in basiscontracten, dewelke op zich gewaardeerd worden aan reële waarde en waarbij de
reële waardeverschillen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening, worden niet afgezonderd.
Overige derivaten:
Alle overige derivaten worden in de balans opgenomen voor hun reële waarde op de transactiedatum.
De wijzigingen in de reële waarde worden rechtstreeks in de winst- en verliesrekening opgenomen, met uitzondering van de hedge accounting (zie 2.4.4).

2.4.4 Hedge accounting
Volgende soorten hedges zijn mogelijk:
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Portfolio Interest Rate Fair Value hedge is een relatie tussen derivaten en onderliggende financiële instrumenten die gedocumenteerd wordt in een reële waardeafdekking van het renterisico van het onderliggende afgedekte instrument. Periodiek wordt nagekeken of de afdekking nog steeds efficiënt is (prospectieve en retrospectieve testing).
Tijdens elke efficiënte periode wordt de reële waardewijziging met betrekking tot het afgedekte risico
van een referentiebedrag geboekt op de onderliggende financiële instrumenten. Die waardewijziging
wordt afgeschreven. Volgens IFRS, mag de afschrijving beginnen zodra een waardewijziging zich heeft
voorgedaan. De afschrijving moet uiterlijk aanvangen wanneer de afgedekte positie; omwille van een inefficiënte afdekking, niet meer wordt aangepast voor veranderingen in de reële waarde die aan het af te
dekken risico zijn toe te rekenen. Bij AXA Bank Europe heeft men gekozen om de afschrijving te starten
als de afdekking wordt gestaakt. Het reële waardeverschil van de derivaten zelf wordt rechtstreeks in de
winst- en verliesrekening opgenomen
Tijdens elke niet-efficiënte periode wordt geen reële waardeverandering geboekt op de onderliggende financiële instrumenten; de reële waardeverandering van de betrokken derivaten zelf wordt rechtstreeks
in de winst- en verliesrekening opgenomen.

-

Micro Fair Value hedge is een relatie tussen derivaten en onderliggende financiële instrumenten die
gedocumenteerd wordt in een reële waardeafdekking van een meerdere financiële risico’s van het onderliggende afgedekte instrument. Periodiek wordt nagekeken of de afdekking nog steeds efficiënt is
(prospectieve en retrospectieve testing).
Tijdens elke efficiënte periode wordt de reële waardeverandering met betrekking tot het afgedekte risico
bijgeboekt op het financiële instrument, waarbij deze waardeveranderingen worden verwerkt in de winsten verliesrekening; de reële waardeverandering van de betrokken derivaten zelf wordt rechtstreeks in de
winst- en verliesrekening opgenomen.
Vanaf dat de afdekking niet efficiënt is wordt deze beëindigd en worden de waardeaanpassingen in het
geval van schuldinstrumenten afgeschreven over de resterende looptijd van het instrument door de effectieve rente aan te passen.

-

Cash Flow hedge is een relatie tussen derivaten en onderliggende financiële instrumenten die
gedocumenteerd wordt in een afdekking van toekomstige kasstromen van het onderliggende afgedekt
instrument. Periodiek wordt nagekeken of de afdekking nog steeds efficiënt is (prospectieve en retrospectieve testing).
Tijdens elke efficiënte periode wordt het efficiënte gedeelte van de reële waardeverandering van het afdekkinginstrument (derivaat) uitgesteld in het eigen vermogen en het niet-efficiënte gedeelte wordt opgenomen in de winst- en verliesrekening.
Vanaf het moment dat de afdekking niet efficiënt is wordt deze beëindigd. De uitgestelde waardeveranderingen blijven in het eigen vermogen uitgesteld tot het ogenblik dat de verwachte toekomstige transactie plaatsvindt, waarna ze symmetrisch met het afgedekte risico in de winst- en verliesrekening zullen
worden verwerkt.

2.4.5 Repo’s en reverse repo’s
Alle repo’s en reverse repo’s voldoen aan de voorwaarden om ze te beschouwen als financieringsverrichtingen.
Bij de opname van reverse repo’s in de balans worden de betaalde gelden geboekt als een plaatsing met
onderpand van effecten.
De waarderingsregels zijn deze die gelden voor de gewone interbankplaatsingen (zie 2.4.1).
Wordt het onderliggende effectenpand echter verkocht, dan wordt een verplichting uitgedrukt ten opzichte
van de crediteur van het effectenpand, dewelke gewaardeerd wordt tegen de reële waarde.
De uitboeking gebeurt op de vervaldag.
Bij de opname van repo’s in de balans worden de ontvangen gelden opgenomen als een ontlening met onderpand van effecten.
De waarderingsregels zijn deze die gelden voor de gewone interbankontleningen (deposito’s)
(zie 2.4.1).
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De effecten welke in pand werden gegeven onder een repo blijven boekhoudkundig behouden in de onderliggende effectenportefeuille. Er geschiedt géén boekhoudkundige transfer naar een andere lijn.
De uitboeking gebeurt op de vervaldag.

2.4.6 Effectenplaatsingen en -ontleningen
Effectenontleningen gaan niet gepaard met een boekhoudkundige registratie in de balans.
Bij verkoop van het ontleende effect gelden dezelfde regels als bij een reverse repo (zie 2.4.5).
Effectenplaatsingen gaan ook niet gepaard met een boekhoudkundige registratie in de balans, vermits de
effecten welke uitgeleend worden boekhoudkundig behouden blijven in de onderliggende effectenportefeuille. Er geschiedt ook géén boekhoudkundige transfer naar een andere lijn.

2.4.7 Algemeen
Voor de bepaling van de nettowinsten en nettoverliezen:
-

onderscheid wordt gemaakt tussen rentemarge en gerealiseerde meerwaarden en minderwaarden
de resultaten worden niet netto weergegeven.

2.5 Opbrengsten fee business en financiële waarborgen
2.5.1 Opbrengsten fee business
Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten vergoedingen en hun opname in de winst- en verliesrekening geschiedt als volgt:
-

vergoedingen ontvangen voor de levering van prestaties worden opgenomen op pro rata basis over de
looptijd van de prestatie. Voorbeelden zijn reserveringscommissies voor niet opgenomen bedragen van
kredietlijnen, ontvangen huren van kluizen en beheersvergoedingen.

-

vergoedingen ontvangen voor de uitvoering van een specifieke opdracht worden opgenomen op het
ogenblik dat de opdracht is uitgevoerd. Voorbeelden zijn vergoedingen voor aan- en verkoop van effecten en betalingsverkeer.

2.5.2 Verstrekte financiële waarborgen
De eerste opname van de verstrekte financiële waarborgen in de balans gebeurt op de contractdatum. Ze
geschiedt tegen de reële waarde, welke in de regel overeenstemt met de ontvangen vergoeding voor het
verstrekken van de financiële waarborg. Indien de ontvangen premie niet overeenstemt met de marktpraktijken wordt het verschil met de reële waarde onmiddellijk in winst- en verliesrekening genomen.
Vooreerst wordt de ontvangen premie pro rata temporis afgeschreven over de looptijd van het contract. Dit
geschiedt op een contract per contract basis.
Vervolgens wordt nagegaan (op portefeuille basis) of er geen voorziening dient aangelegd voor eventuele of
zekere uitwinningen. Deze voorziening wordt gedisconteerd indien de impact materieel is.
De uitboeking geschiedt bij het verstrijken van de termijn of in het geval van uitwinning zal de verstrekte
waarborg worden uitgeboekt voor het gewaarborgde bedrag, welk opgebouwd werd via de voorziening.

2.6 Eigen vermogen
De waardering van de bestanddelen van het eigen vermogen gebeurt aan kostprijs.
Ingekochte eigen aandelen worden in mindering gebracht van het eigen vermogen voor de aanschaffingsprijs, inclusief rechtstreeks toewijsbare incrementele transactiekosten.
Dividenden worden van het eigen vermogen afgetrokken wanneer zij betaalbaar worden gesteld.
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2.7 Financiële verplichtingen en bankdeposito’s
(i) Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs

De opname van operationele schulden in de balans gebeurt op de datum van terbeschikkingstelling. Ze
worden toegewezen aan de waarderingscategorie "Deposito’s en schulden" en gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs.
De opname van deposito’s en depositocertificaten in de balans geschiedt initieel tegen reële waarde (zijn
het bedrag van de bekomen financiering), en dit op de datum van terbeschikkingstelling. Ze worden eveneens toegewezen aan de waarderingscategorie “Deposito’s en schulden” en gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs. onverminderd de toepassing van volgende paragrafen betreffende gestructureerde verplichtingen.
Op iedere balansdatum worden de gedurende de periode gelopen interesten in de winst- en verliesrekening
opgenomen op basis van het effectieve rendement.
De effectieve rentevoet is de rente die exact de toekomstige contractueel vastgelegde kasstromen tot het
einde van de vervaldag disconteert tot de aanschaffingswaarde, rekening houdend met de premies, disconto’s en impact van step-up en step-down-coupons.
De acquisitiecommissies met betrekking tot de deposito-certificaten worden niet op individuele basis via de
effectieve rentevoet afgeschreven, doch maandelijks ten laste genomen onder de vorm van een encourscommissie (die niet materieel verschilt van de benadering van de effectieve rentevoet per individuele verrichting) en als rentekosten over de contractuele looptijd gespreid.
De uitboeking van deposito’s en deposito-certificaten gebeurt op de vervaldag of eerder in het geval van
vervroegde terugbetaling. In het laatste geval wordt het verschil tussen de betaalde vergoeding (onder aftrek
van eventuele penaliteiten) en de op het moment van terugbetaling uitstaande geamortiseerde kostprijs
opgenomen in de winst- en verliesrekening als een gerealiseerde meer- of minderwaarde.

Voor de bepaling van de nettowinsten en nettoverliezen:
-

onderscheid wordt gemaakt tussen rentemarge en gerealiseerde meerwaarden en minderwaarden
de resultaten worden niet netto weergegeven.

In het geval van gestructureerde deposito’s en verplichtingen, waarbij de besloten derivaten een nauw verband hebben met de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract, dienen deze niet afgezonderd te worden.

In het geval van gestructureerde deposito’s, waarbij de besloten derivaten geen nauw verband hebben met
de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract, dienen volgens alinea 11 van IAS 39 wel afgezonderd te worden.
In beide gevallen, laat IAS 39 toe het volledige contract te waarderen tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening op voorwaarde dat deze classificatie leidt tot meer
relevante informatie omdat het een inconsistentie in de waardering of opname (accounting mismatch) elimineert of aanzienlijk beperkt die anders zou ontstaan uit de waardering van activa of verplichtingen of uit de
opname van de winsten en verliezen hierop op basis van verschillende grondslagen. De bank opteert geval
per geval voor de toepassing van fair value designation indien een gestructureerde verplichting volledig door
een derivaat zijn afgedekt maar indien er geen hedge model wordt opgezet.
(ii) Financiële verplichtingen aangemerkt als gewaardeerd tegen reële waarde met waardeveranderingen
opgenomen in de winst- en verliesrekening

Deze classificatie wordt bij de groep AXA Bank Europe gebruikt in de volgende twee omstandigheden.
1) De classificatie leidt tot meer relevante informatie omdat het een inconsistentie in de waardering of opname (accounting mismatch) elimineert of aanzienlijk beperkt die anders zou ontstaan uit de waardering
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van activa of verplichtingen of uit de opname van de winsten en verliezen hierop op basis van verschillende
grondslagen.
2) Indien het gestructureerde certificaten betreft, waarbij er geen nauw verband bestaat tussen de economische kenmerken en risico’s van het in het contract besloten derivaat en de economische kenmerken en
risico’s van het basiscontract.
De aanwijzing is toegestaan door de alinea 11A van IAS 39.
Deze aanwijzing is niet mogelijk
-

waarbij het (de) in een contract besloten deriva(a)t(en) niet leid(t)(en) tot een belangrijke wijziging
van de kasstromen die anders door het contract vereist zouden zijn of
waarbij, wanneer een soortgelijk hybridisch (samengesteld) instrument voor het eerst wordt beschouwd, na al dan niet een snelle analyse, duidelijk is dat de scheiding van het (de) in een contract
besloten deriva(a)t(en) niet is toegestaan. Bijvoorbeeld een optie tot vervroegde aflossing die besloten is in een lening die de houder ervan toestaat om de lening vervroegd af te lossen voor ongeveer
de geamortiseerde kostprijs ervan.

Bij AXA Bank Europe gaat het vooral om de uitgegeven EMTN certificaten bij de dochteronderneming AXA
Belgium Finance.
Na de eerste opname zijn geen herclassificaties mogelijk binnen of buiten deze categorie.
Voor de bepaling van de nettowinsten en nettoverliezen:
-

onderscheid wordt gemaakt tussen rentemarge en waardeveranderingen omwille van wijzigingen in
de reële waarde
er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde meer- en minderwaarden en waarderingswinsten en -verliezen

Dergelijke certificaten worden initieel voor hun reële waarde in de balans opgenomen op de ter beschikkingstellingsdatum.
Daaropvolgend worden de wijzigingen in reële waarde opgenomen in de winst- en verliesrekening. De wijzigingen in de reële waarde houden rekening met het effect van de wijziging in de kredietwaardigheid van AXA
Bank Europe..
.De reële waarde bij aanschaf van een financieel instrument is normaal de overeengekomen transactieprijs.
Indien AXA Bank Europe echter beoordeelt dat de reële waarde verschillend is van deze transactieprijs en en
indien de reële waarde bepaald werd op niet observeerbare elementen worden deze dag 1 wijzigingen uitgesteld. Deze wijziging dient dan afgeschreven over de looptijd van het onderliggende instrument of tot het
moment dat observeerbare prijzen beschikbaar komen.

De uitboeking gebeurt op de vervaldag of op de terbeschikkingsstellingsdatum in het geval van vervroegde
terugbetaling. In deze laatste situatie wordt het verschil tussen de ontvangen/betaalde vergoeding en de
boekwaarde opgenomen in de winst- en verliesrekening als een gerealiseerde meer- of minderwaarde.

2.8 Omrekening- en valutakoersverschillen
De presentatiemunt van de groep AXA Bank Europe is de Euro. Voor de hoofdzetel en de bijkantoren die in
de Eurozone liggen is de functionele valuta de Euro. Voor de bijkantoren die buiten de Eurozone liggen,
wordt momenteel de locale munt gebruikt als functionele valuta.

2.8.1 Vaststelling van de functionele valuta
De functionele valuta voor een bijkantoor die buiten de Eurozone ligt, wordt vastgesteld op basis van de
primaire economische omgeving waarin een entiteit actief is. Dat is normaliter de voornaamste omgeving
waarin zij geldmiddelen genereert en uitgeeft. Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende factoren:
(a) de valuta:
(i) die hoofdzakelijk bepalend is voor de verkoopprijs van goederen en diensten; en
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(ii) van het land waarvan de concurrentiekrachten en de regelgeving hoofdzakelijk de verkoopprijs van haar
goederen en diensten bepalen.
(b) de valuta die hoofdzakelijk bepalend is voor de arbeids- en materiaalkosten, en andere kosten voor de
levering van goederen en de verlening van diensten.

2.8.2 Omrekening van een functionele munt naar een presentatiemunt
De resultaten en de financiële positie van een buitenlandse zetel waarvan de functionele valuta niet de euro
is worden omgerekend in euro op de volgende basis:
(a) de activa en verplichtingen worden voor elke gepresenteerde balans (dat wil zeggen met inbegrip van de
vergelijkende cijfers) omgerekend tegen de slotkoers op die balansdatum;
(b) de baten en lasten worden voor elke winst- en verliesrekening (dat wil zeggen met inbegrip van de vergelijkende cijfers) omgerekend tegen een gemiddelde wisselkoers; en
(c) alle resulterende valutakoersverschillen worden als een afzonderlijke component van het eigen vermogen
opgenomen.

2.8.3 Omrekening van monetaire bestanddelen in de functionele valuta
Monetaire bestanddelen zijn aangehouden valuta-eenheden alsook activa en verplichtingen die ontvangen
of betaald moeten worden in een vast of vast te stellen aantal valuta-eenheden. Bedoeld worden vooral de
vastrentende effecten, de leningen en vorderingen en de deposito’s en schulden.
Bij de opname in de balans worden monetaire bestanddelen in vreemde valuta omgerekend in euro tegen
de dagkoers op transactiedatum of de spotkoers van de onderliggende wisselverrichting.
Maandelijks heeft een monetair waarderingsproces op saldobasis plaats, waarbij alle uitstaande monetaire
saldi in deviezen worden omgerekend tegen de slotkoers. Alle positieve en negatieve verschillen worden
opgenomen in de winst- en verliesrekening, ongeacht de waarderingscategorie waartoe de monetaire bestanddelen behoren.
Bij de uitboeking worden monetaire bestanddelen in vreemde valuta omgerekend in euro tegen de dagkoers
op transactiedatum of de spotkoers van de onderliggende wisselverrichting.

2.8.4 Omrekening van niet-monetaire bestanddelen in de functionele valuta
Niet monetaire bestanddelen zijn bestanddelen andere dan monetaire. Het gaat hier vooral om de nietvastrentende effecten.
Bij de opname in de balans worden niet-monetaire bestanddelen in vreemde valuta omgerekend in euro
tegen de dagkoers op transactiedatum of de spotkoers van de onderliggende wisselverrichting.
Het periodieke niet-monetaire herwaarderingsproces verschilt naargelang de waarderingscategorie:
a) Voor niet-monetaire bestanddelen gewaardeerd aan kostprijs geldt dat eens de omrekening in euro is
geschiedt deze waarde in euro behouden blijft tot de verwijdering uit de balans.
b) Voor niet-monetaire bestanddelen behorende tot de waarderingscategorieën “Activa en verplichtingen
tegen reële waarde ingevolge handelsdoeleinden” of “ingevolge genomen optie door de onderneming”
geldt een periodieke herwaardering van de reële waarde, dewelke bestaat uit twee componenten: reëel
waardeverschil en wisselresultaat. Beide componenten worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.
c)

Voor niet-monetaire bestanddelen behorende tot de waarderingscategorie “Activa beschikbaar voor
verkoop” geldt eveneens een periodieke herwaardering van de reële waarde, dewelke bestaat uit twee
componenten: reëel waardeverschil en wisselresultaat. Beide componenten worden uitgesteld in het eigen vermogen. Indien een negatieve waardering als bijzondere waardevermindering dient geboekt te
worden beide componenten uit het eigen vermogen geboekt en getransfereerd naar de winst- en verliesrekening.

Bij de uitboeking worden niet-monetaire bestanddelen in vreemde valuta omgerekend in euro tegen de dagkoers op transactiedatum of de spotkoers van de onderliggende wisselverrichting.
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2.9 Voorwaardelijke rechten en verplichtingen en voorzieningen
2.9.1 Voorwaardelijke rechten en verplichtingen
Voorwaardelijke rechten (activa) worden niet opgenomen in de balans; ze worden wel vermeld in de toelichting indien een instroom van economische voordelen waarschijnlijk is.
Voorwaardelijke verplichtingen worden niet opgenomen in de balans; ze worden wel vermeld in de toelichting, tenzij de mogelijkheid van een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich houden zeer
onwaarschijnlijk is.

2.9.2 Voorzieningen
Voorzieningen worden enkel aangelegd indien er een bestaande verplichting bestaat ingevolge een gebeurtenis in het verleden, die op een betrouwbare wijze kan worden geschat en waarvan de uitgave meer waarschijnlijk is dan niet.
De bestaande verplichting kan in rechte afdwingbaar zijn of een feitelijke verplichting zijn.
Voorzieningen worden opgenomen voor hun beste schatting, rekening houdende met risico’s en onzekerheden en eventuele toekomstige gebeurtenissen; ze worden verdisconteerd, indien de impact van de tijdswaarde materieel is.
Te ontvangen schadevergoedingen die in verband staan met aangelegde voorzieningen, worden geboekt als
actief.
Op elke balansdatum worden voorzieningen herzien en aangepast, ofwel om rekening te houden met de
tijdswaarde (opgebouwd via financiële kosten), ofwel om deze te verhogen (in het geval van een tekort aan
voorziening) ofwel om deze terug te nemen (in het geval van een overtollige voorziening).
De voorziening zal enkel gebruikt worden voor de uitgave waarvoor ze aangelegd was.

2.10 Personeelverloningen
De personeelverloningen worden ten laste genomen in het jaar waarin de prestaties verricht werden.
Voor de korte termijn personeelverloningen, dewelke binnen het jaar na de afsluitingsdatum betaald worden
zoals salarissen, vergoedingen voor sociale zekerheid, ziekteverlof, vakantiegeld en bonussen, worden voorzieningen aangelegd dewelke niet verdisconteerd worden.
Voor de lange termijn personeelsverloningen die géén pensioenplannen zijn, zoals loopbaanonderbreking,
premies 25/35 jaar dienst, bonussen of andere beloningen dewelke slechts betaald worden op méér dan 1
jaar volgend op de afsluitingsdatum, geldt een berekening van de contante waarde van de bruto verplichtingen; de actuariële verschillen ingevolge periodieke herziening van de schattingen en veronderstellingen
worden onmiddellijk opgenomen in de winst- en verliesrekening.
Bij AXA vallen de pensioenplannen onder de toegezegde pensioenregelingen.
Het bedrag dat wordt opgenomen als een nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten
bestaat uit het nettototaal van de volgende bedragen:
(a) de contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten op de balansdatum, waarbij gebruik gemaakt wordt van de “ projected unit credit “ methode;
(b) verminderd met de reële waarde op de balansdatum van eventuele fondsbeleggingen waaruit de verplichtingen direct moeten worden afgewikkeld.

Laatstgenoemde fondsbeleggingen kunnen zowel activa betreffen als verzekeringscontracten.
Periodiek worden de veronderstellingen en schattingen herzien en aangepast.
Winsten of verliezen op de belangrijke inperking of afwikkeling van een toegezegd-pensioenregeling worden
opgenomen op het moment dat de inperking of afwikkeling plaatsvindt.
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Ontslagvergoedingen, inclusief brugpensioen, worden slechts opgenomen van zodra ze tegenstelbaar zijn.
Ook hier geldt een discontering indien de vergoeding verder verwijderd is dan 1 jaar vanaf de balansdatum.

2.11 Winstbelastingen
2.11.1 Actuele belastingen
Over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare belastingen aangaande lopende en voorgaande perioden worden, in zoverre ze nog niet zijn betaald, opgenomen als een verplichting.
Indien het bedrag dat reeds betaald is, met betrekking tot lopende en voorgaande perioden, groter is dan
het bedrag dat over deze perioden is verschuldigd, wordt het saldo opgenomen als een actief.

2.11.2 Uitgestelde belastingen
Uitgestelde belastingschulden worden in de balans geboekt voor alle tijdelijke belastbare verschillen. Zij
worden aangelegd:
-

via de winst- en verliesrekening indien het onderliggende tijdelijke verschil ook via de winst- en verliesrekening wordt opgenomen
via het eigen vermogen als het onderliggende tijdelijke verschil ook via het eigen vermogen wordt
opgenomen.

Uitgestelde belastingactiva met betrekking tot fiscaal overdraagbare verliezen of overdraagbaar belastingkrediet worden slechts in de balans geboekt als de tijdelijke verrekenbare verschillen effectief zullen kunnen
verrekend worden in overeenstemming met de fiscale locale regels.
Overige uitgestelde belastingactiva worden steeds in de balans geboekt omdat ervan uitgegaan wordt dat
deze tijdelijke verrekenbare verschillen steeds effectief zullen kunnen verrekend worden.
Indien vervolgens uit een periodieke afsluiting blijkt dat de uitgestelde belastingactiva niet meer kunnen
verrekend worden, wordt een waardecorrectie geboekt ten belope van het niet-recupereerbare bedrag. Deze
waardecorrectie wordt periodiek herzien en eventueel wordt de waardecorrectie geheel of gedeeltelijk teruggenomen indien nieuwe gegevens beschikbaar zijn met betrekking tot de verrekenbaarheid.
Voor boekhouddoeleinden geschiedt compensatie tussen uitgestelde belastingactiva en uitgestelde belastingschulden slechts voor zover de aard van de winstbelasting en de vervaldagen gelijkaardig zijn en dit per
fiscale entiteit.
Voor presentatiedoeleinden geschiedt de compensatie tussen uitgestelde belastingactiva en uitgestelde
belastingpassiva per fiscale entiteit.
Het uitstaande saldo van de uitgestelde belastingactiva of uitgestelde belastingschulden wordt periodiek
geherwaardeerd om rekening te houden met veranderingen in aanslagvoeten en/of belastingwetgeving van
de fiscale entiteit.
Activa of verplichtingen als gevolg van winstbelastingen worden niet verdisconteerd.

2.11.3 Schatting van uitgestelde belastingen
Met betrekking tot uitgestelde belastingvorderingen en hun realiseerbaarheid, wordt het volgende onderscheid gemaakt:


Uitgestelde belastingvordering opgenomen via het overige totaalresultaat ('Other Comprehensive
Income')

Deze belastingvorderingen worden geboekt op :



Aanpassingen met betrekking tot de gebruikte actuariële veronderstellingen voor de berekening van
de voorzieningen rond pensioenplannen
De waarderingsresultaten op de derivaten gebruikt bij kasstroomafdekkingen
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De waarderingsresultaten op de effecten die worden geclassificeerd onder de categorie ‘beschikbaar voor verkoop’

AXA anticipeert op verwachte IFRS wijzigingen en volatiele markt waardoor het beheer van de portefeuille
“beschikbaar voor verkoop” in deze gevallen gestuurd wordt een andere strategie te volgen. Voor deze categorie wordt slecht een uitgestelde belastingsvordering geboekt in de mate dat op deze portefeuille een grotere of gelijke uitgestelde belastingsschuld wordt geboekt, die ook betrekking heeft tot dezelfde onderliggende portefeuille en op dezelfde periode.
Aangezien geen sprake is van een waardevermindering van de vordering, betekent dat impliciet dat geen
kredietverliezen op schuldinstrumenten worden verwacht. Dergelijke vordering moet dus worden beschouwd
als zijnde volledig realiseerbaar.



Uitgestelde belastingvordering als gevolg van een verschil van het tijdstip van boekhoudkundige en
fiscale (o.a. fiscale verliezen) verwerkingen

Een uitgestelde belastingvordering wordt opgenomen voor zover wordt verwacht dat toekomstige fiscale
winsten beschikbaar zullen zijn zowel voor het verrekenbaar tijdelijk verschil kunnen worden aangewend als
tevens ook voor het ongebruikte fiscaal verrekenbare tegoed.
De netto positie Uitgestelde belastingen via resultaat bedraagt 34.040 K euro per 2015.12, waarvan 1,4
mio euro DTL gerelateerd is aan de Branch Hongarije. Op basis van de door AXA Bank Europe uitgevoerde
prognose, zijn voldoende Belgische fiscale winsten beschikbaar op basis van een tijdshorizon van 5 jaar.

2.12 Materiële en immateriële vaste activa
2.12.1 Materiële vaste activa
Er is geen activering van de onder een operationele leasing bekomen materiële vaste activa en de huurlasten worden lineair gespreid ten laste genomen in de winst- en verliesrekening over de looptijd van de leasetermijn.
De initiële opname van de onder een financiële leasing bekomen materiële vaste activa gebeurt voor de van
de reële waarde en de contante waarde van de minimum leasebetalingen. Initieel rechtstreeks toe te wijzen
kosten gerelateerd aan de acquisitie worden eveneens geactiveerd. De financieringskosten worden in de
winst- en verliesrekening opgenomen op basis van de impliciete rente.
De initiële opname van gekochte materiële vaste activa geschiedt tegen de aanschaffingsprijs plus de bijkomende toe te wijzen kosten en de rechtstreeks toe te wijzen transactiekosten. Financieringskosten gedurende de constructieperiode worden geactiveerd, indien materieel.
De daarop volgende waardering geschiedt tegen afgeschreven kostprijs, die rekening houdt met afschrijvingen en een periodieke test voor bijzondere waardevermindering.
Voor de afschrijvingen wordt er rekening gehouden met een residuele waarde en de nuttige economische
gebruiksduur. Normaliter dient voor de afschrijving van gebouwen rekening gehouden met de “component
approach”. Omwille van het immaterialiteitsbeginsel enerzijds en om anderzijds ook rekening te houden met
de opgelegde waarderingsregels van de moedermaatschappij heeft AXA Bank Europe beslist om voorlopig de
opsplitsing in componenten niet toe te passen.
Voor de test voor bijzondere waardevermindering wordt op elke rapporteringsdatum, voor gebouwen en terreinen, de kostprijs na aftrek van de geboekte afschrijvingen, vergeleken met de schattingswaarde vastgesteld op basis van een onafhankelijke expertise:
-

wanneer het niet-gerealiseerde
waardevermindering geboekt.

verlies

lager

is

dan

15

%,

wordt

geen

bijzondere
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indien het niet-gerealiseerde verlies meer dan 15 % is, wordt de “discounted future cash flows”
-methode toegepast.

Wanneer de waarde gebaseerd op de verdisconteerde toekomstige kasstromen lager is dan de boekwaarde,
wordt een bijzondere waardevermindering geboekt voor een bedrag gelijk aan het verschil tussen:
-

de kostprijs onder aftrek van de geboekte afschrijvingen

-

de hoogste van de onafhankelijke expertise en de waarde gebaseerd op de verdisconteerde toekomstige kasstromen.

Nadat een verlies voor bijzondere waardevermindering werd geboekt voor een gebouw, wordt haar resterende afschrijvingstabel aangepast.

Indien, daarop volgend, de onafhankelijke expertise meer dan 15 % hoger is dan de netto boekwaarde,
wordt de bijzondere waardevermindering teruggenomen voor een bedrag dat overeenkomt met het verschil
tussen
de netto boekwaarde
de laagste van de onafhankelijke expertise en de kostprijs na aftrek van de geboekte afschrijving
(berekend op basis van de bestaande afschrijvingstabel voor de bijzondere waardevermindering), maximaal ten belope van de voorheen geboekte waardecorrectie.
Vervolgens wordt de resterende afschrijvingstabel herzien.
Materiële vaste activa aangehouden voor verkoop worden gewaardeerd aan de laagste waarde van de
boekwaarde (kostprijs minus de voorheen reeds geboekte afschrijvingen) en de reële waarde minus de verkoopkosten.
Dergelijke materiële vaste activa worden niet langer meer afgeschreven en worden afzonderlijk gepresenteerd op de balans.
Er wordt gekozen voor de lineaire afschrijvingsmethode.
Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar en gebaseerd op hun verwachte economische duurtijd :
Activa

Methode

Afschrijvingspercentage

L (lineaire)

Hoofsom
Min. – Max.

Terreinen voor eigen gebruik

N/A

Gebouwen voor eigen gebruik

L

3%

Inrichting gebouwen

L

10%

IT Materiaal

L

20%

Meubilair, installaties

L

10%

Niet-informatica machines en rollend
materiaal

L

20%

2.12.2 Immateriële vaste activa
Oprichtingkosten worden onmiddellijk ten laste genomen, tenzij ze gerelateerd kunnen worden als transactiekost aan een actief of een verplichting.
De activering van gekochte immateriële activa die voldoen aan de opnamecriteria (toekomstige economische voordelen en betrouwbare meting) en waarvan de gebruiksduur het jaar overstijgt, gebeurt aan de aanschaffingswaarde, inclusief bijkomende kosten en rechtstreeks toewijsbare transactiekosten. Software
waarvoor een jaarlijkse licentie wordt betaald wordt niet geactiveerd.
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De immateriële activa worden volledig afgeschreven lineair gespreid over hun economische duurtijd.
In het geval van intern gegenereerde software geldt dat een immaterieel actief dat voortvloeit uit de ontwikkeling (of uit de ontwikkelingsfase van een intern project) wordt opgenomen als en slechts als alle onderstaande punten kunnen aangetoond worden:
(a) de technische uitvoerbaarheid om het immaterieel actief te voltooien, zodat het beschikbaar zal zijn voor
gebruik;
(b) de intentie om het immaterieel actief te voltooien en te gebruiken;
(c) het vermogen om het immaterieel actief te gebruiken;
(d) hoe het immaterieel actief waarschijnlijke toekomstige economische voordelen zal genereren;
(e) de beschikbaarheid van adequate technische, financiële en andere middelen om de ontwikkeling te voltooien en het immaterieel actief te gebruiken;
(f) het vermogen om de uitgaven die aan het immaterieel actief kunnen worden toegerekend tijdens zijn
ontwikkeling betrouwbaar te waarderen.
Kosten die hier niet aan voldoen, evenals kosten van onderzoek (research) worden niet geactiveerd.
-

-

onderzoeksfase: activiteiten gericht op het verkrijgen van nieuwe kennis; de zoektocht naar toepassingen van onderzoeksbevindingen of andere kennis; de zoektocht naar alternatieven voor materialen, toestellen, producten, processen, systemen of diensten; formulering, ontwerp, evaluatie en uiteindelijke selectie van mogelijke alternatieven voor nieuwe of verbeterde materialen, toestellen,
producten, processen, systemen of diensten.
ontwikkelingsfase: het ontwerp, de bouw en tests van pre-productie- of pre-gebruiksprototypes en modellen; het ontwerp van gereedschap, mallen, gietvormen en matrijzen die nieuwe technologie
vereisen; ontwerp, bouw en bediening van een proeffabriek, die niet van economisch leefbare grootte is voor commerciële productie; het ontwerp, de bouw en tests van een gekozen alternatief voor
nieuwe of verbeterde materialen, toestellen, producten, systemen, processen of diensten.

Immateriële vaste activa zijn onderhevig aan een test voor bijzondere waardeverminderingen.
- AXA beoordeelt, op elke balansdatum, of er een indicatie van waardevermindering is. Indien een
dergelijke indicatie bestaat, zal de bank de realiseerbare waarde van het actief schatten. De realiseerbare waarde van het actief is de hoogste van de reële waarde minus verkoopkosten of de gebruikswaarde van het actief.
- Indien de realiseerbare waarde van het actief lager is dan de boekwaarde, wordt de boekwaarde
van het actief tot de realiseerbare waarde verlaagd door een waardevermindering.
- Als er een indicatie is dat een actief kan worden verminderd, wordt de realiseerbare waarde van het
individuele actief geschat. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde van het individuele actief
te schatten, dient een entiteit de realiseerbare waarde van de kasstroomgenererende eenheid
(cash generating unit) te bepalen waartoe het actief behoort .
- Ongeacht of er een indicatie is van waardevermindering, moet de immateriële activa met een onbepaalde gebruiksduur jaarlijks voor waardevermindering worden getest. De test gebeurt door vergelijking van de boekwaarde met haar realiseerbare waarde. Deze regel geldt ook voor activa die, op
de balansdatum, nog niet in gebruik worden.
Er wordt gekozen voor volgende lineaire afschrijvingsmethode gebaseerd op hun verwachte economische
duurtijd:
Activa

Methode
L (lineaire)

Afschrijvingspercentage
Hoofsom

Bijkomende kosten

Min. – Max.

Min. – Max.

Oprichtingskosten ten laste van de
resultatenrekening in het boekjaar
waarin ze werden besteed
Software voor eigen gebruik, aangekocht van derden

L

10% - 20%

Intern gegenereerde software

L

10% - 20%
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2.13 Overige activa en passiva
De opname in de balans van niet operationele debiteuren en crediteuren gebeurt op de datum van terbeschikkingstelling.
De overige activa worden opgenomen voor de nominale waarde van de vordering verminderd met een eventuele bijzondere waardevermindering.
De overige passiva worden opgenomen voor de nominale schuldwaarde.

2.14 Bijkomende informatie
2.14.1 Gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen na balansdatum die wijzen op omstandigheden dewelke bestonden op de balansdatum
(bijvoorbeeld bijkomende informatie over reeds gemaakte schattingen), zullen een aanpassing van de jaarrekening vereisen, indien materieel.
Gebeurtenissen na balansdatum die wijzen op omstandigheden dewelke ontstonden na de balansdatum
(bijvoorbeeld evolutie van de dollar of de reële waarde van effecten), zullen geen aanpassing vereisen in de
balans, de winst- en verliesrekening, de staat met de mutaties in het eigen vermogen of de kasstroomstaat.
Doch, indien materieel, wordt informatie geleverd omtrent de aard en de geschatte financiële impact om te
vermijden dat de jaarrekening misleidend zou kunnen zijn.

2.14.2 Tussentijdse financiële rapportering
Er is geen specifieke tussentijdse financiële rapportering; de onderneming publiceert enkel jaarlijks haar
cijfers.

2.14.3 Wijzigingen in de schattingen en in de waarderingsgrondslagen
Indien het moeilijk is om te beslissen of het gaat om een schattingswijziging dan wel een wijziging in de
waarderingsgrondslag, wordt, volgens de toepassing van alinea 35 binnen IAS 8, geopteerd voor een schattingswijziging.
Een schattingswijziging wordt prospectief toegepast. Voor zover een schattingswijziging leidt tot wijzigingen
in activa en verplichtingen, of betrekking heeft op een component van het eigen vermogen, wordt deze wijziging verwerkt, in de periode waarin de wijziging heeft plaatsgevonden, door de boekwaarde van het betreffende actief, de desbetreffende verplichting of de desbetreffende component van het eigen vermogen te
wijzigen. In het geval van een wijziging in de waarderingsgrondslag dient deze retrospectief te worden toegepast.
Wanneer het praktisch niet haalbaar is om de periodegebonden gevolgen te bepalen van een wijziging in
een grondslag voor financiële verslaggeving op vergelijkende informatie van een of meer voorgaande verslagperioden, wordt de nieuwe grondslag voor financiële verslaggeving toegepast op de boekwaarde van
activa en verplichtingen vanaf het begin van de vroegste periode (de vroegste periode kan de verslagperiode
zijn) waarvoor retrospecieve toepassing mogelijk is. Hierbij wordt voor die periode het beginsaldo van elke
desbetreffende component van het eigen vermogen dienovereenkomstig aangepast.
Wanneer het praktisch niet haalbaar is om het cumulatieve effect, aan het begin van de verslagperiode, van
de toepassing van een nieuwe grondslag voor financiële verslaggeving op alle voorgaande verslagperioden
te bepalen, wordt de vergelijkende informatie aangepast om de nieuwe grondslag voor financiële verslaggeving prospectief toe te passen vanaf het vroegste tijdstip waarop dit praktisch haalbaar is. In dit geval wordt
een bijkomende documentatie hieromtrent wordt geleverd in de toelichting.
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INDEX
Omschrijving classificaties in IFRS:
 Activa en verplichtingen tegen reële waarde aangehouden voor handelsdoeleinden:
bevat activa en schulden met het oog op korte termijn winstnemingen, alsook alle derivaten, tenzij ze aangeduid werden als efficiënte afdekkingderivaten; de wijzigingen in reële waarde worden in de winst- en verliesrekening opgenomen.
 Activa en verplichtingen tegen reële waarde ingevolge genomen optie door onderneming:
bevat activa en verplichtingen die met elkaar in verband staan, gewaardeerd aan reële waarde, teneinde
een boekhoudkundige mismatch te vermijden of te beperken; deze waardering wordt ook toegepast op financiële instrumenten met besloten derivaten; de wijzigingen in reële waarde worden in de winst- en verliesrekening opgenomen.
 Activa aangehouden tot einde looptijd:
alle niet-afgeleide financiële activa met een vaste eindvervaldag en vaste of bepaalbare betalingen waarbij
de intentie aanwezig is, alsook de financiële mogelijkheid, om ze te houden tot op de vervaldag; ze worden
gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs.
 Leningen en vorderingen:
alle niet-afgeleide financiële activa met vaste of bepaalbare betalingen die niet genoteerd zijn in een actieve
markt; ze worden gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs.
 Activa beschikbaar voor verkoop:
alle niet-afgeleide financiële activa die niet onder een van de vorige categorieën thuishoren; ze worden gewaardeerd tegen reële waarde waarbij alle schommelingen van de reële waarde worden opgenomen in het
eigen vermogen tot realisatie van de activa of tot het moment dat zich een bijzondere waardevermindering
voordoet. In dat geval worden de cumulatieve herwaarderingsresultaten opgenomen in de winst- en verliesrekening.
 Deposito’s en schulden:
alle niet-afgeleide financiële schulden die niet onder één van de vorige categorieën thuishoren; ze worden
gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs.
 Vaste activa aangehouden voorverkoop:
Vaste activa waarvan de verkoop zeer waarschijnlijk is. Deze worden gewaardeerd tegen de laagste waarde
van respectievelijk de boekwaarde ofwel de reële waarde min de verkoopskosten.

3 Toepassing van IFRS bij AXA Bank Europe
De geconsolideerde jaarrekening van AXA Bank werd opgesteld in overeenstemming met IFRS - met inbegrip
van de International Accounting Standards (‘IAS’) en Interpretaties - per 31 december 2015 zoals aanvaard
binnen de Europese Unie.
Grondslagen voor financiële verslaggeving die verder niet specifiek vermeld worden stemmen overeen met
de IFRS zoals aanvaard binnen de Europese Unie.

3.1 Toepassingsdatums
Hieronder vindt U een overzicht van de impact van de wijzigingen met betrekking tot de IFRS standaarden.
Daar waar melding wordt gemaakt van de groep dient dit gelezen te worden als de consolidatiekring van AXA
Bank Europe met als moedermaatschappij AXA Bank Europe.
Standaarden, wijzigingen in standaarden en interpretaties gepubliceerd en van toepassing op 1 januari
2015


De wijziging in IAS 19 – Personeelsbeloningen, gepubliceerd in november 2013 en van toepassing vanaf
het eerste jaar dat start op of na de 1ste juli 2014, heeft betrekking op de bijdrage van werknemers of
derden in de toegezegdpensioenregelingen. Indien bijdragen van werknemers of derden aan de dienstjaren gekoppeld zijn, verminderen deze bijdragen de pensioenkosten als volgt:
(a) indien het bedrag van de bijdragen van het aantal dienstjaren afhankelijk is, moet een entiteit
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voor de toerekening van de bijdragen aan dienstperioden dezelfde toerekeningsmethode hanteren als
die welke voor de toerekening van de brutovergoedingen is voorgeschreven (d.w.z. ofwel de vergoedingsformule van de regeling, ofwel een lineaire methode); of
(b) indien het bedrag van de bijdragen niet van het aantal dienstjaren afhankelijk is, mag de entiteit deze
bijdragen opnemen als een vermindering van de pensioenkosten in de periode waarin de gerelateerde
prestaties zijn verricht.
Deze wijziging werd toegepast vanaf 01 januari 2015.


IFRIC 21 – Heffingen, gepubliceerd op 20 mei 2013, is een interpretatie over heffingen opgelegd door
een overheid. De interpretatie bepaalt dat de activiteit die, in overeenstemming met de betreffende wetgeving, tot de heffing leidt, moet worden gezien als de “tot verplichting leidende gebeurtenis”.
In juni 2014 heeft de Europese Unie deze interpretatie bekrachtigd en heeft beslist dat ze verplicht dient
toegepast op jaarperioden die op of na 17 juni 2014 aanvangen, waarbij eerdere toepassing is toegestaan. Bijgevolg heeft de Groep 1 januari 2015 als toepassingsdatum gekozen. De regels m.b.t. de impact op de tussentijdse financiële rapportering zijn niet van toepassing op de Groep daar zij IAS 34 Tussentijdse Financiële Verslaggeving niet dient toe te passen. Er werd besloten dat volgende heffingen betrokken zijn in het kader van deze interpretatie: de abonnemententaks, de taks op kredietinstellingen,
de bijdrage aan het resolutiefonds (zowel het Belgische als het Europese) en de bijdrage aan het deposito garantiestelsel. Deze IFRIC heeft echter geen impact op AXA Bank Europe aangezien zij geen verplichting heeft tot opstellen van een interimrapportering

Volgende kleinere aankondigingen werden nog gepubliceerd in het kader van de jaarlijkse verbeteringsprojecten (“annual improvements projects”):
De wijzigingen van de cyclus 2010-2012 (gepubliceerd op december 2013 en voor de groep toepasbaar
vanaf 1 januari 2015) hebben slechts een minimale impact op de geconsolideerde jaarrekening van de
Groep van 2015.
Volgende elementen zijn vervat in deze publicatie:
In IFRS 2 – op aandelen gebaseerde betalingen zijn de definities van “vesting condition” en marktgerelateerde voorwaarde (“market condition”) gewijzigd. Tevens werden nieuwe definities geïntroduceerd rond
prestatiegerichte voorwaarde (“performance condition”) en voorwaarde gerelateerd aan de dienstperiode
(“service condition”).
In IFRS 3 - bedrijfscombinaties zijn verduidelijkingen aangebracht dat een voorwaardelijke vergoeding (“contingent consideration”) dient gewaardeerd tegen de reële waarde op het einde van de rapporteringsperiode.
Geen impact op de geconsolideerde jaarrekening van de groep.
In IFRS 8 – operationele segmenten zijn verduidelijkingen aangebracht in verband met de te vermelden
toelichtingen van de gebruikte criteria voor de samenvoeging van operationele segmenten en de reconciliatie tussen de segmentactiva en de totale activa. Geen impact op de geconsolideerde jaarrekening van de
groep omdat de presentatie van de segmentactiva niet vereist is voor de groep (geen enkele van de kwantitatieve grenzen wordt bereikt) .
In IFRS 13 - waardering tegen reële waarde is verduidelijkt dat de wijzigingen in IFRS 9 en IAS 39 in verband
met vorderingen en schulden zonder rente op korte termijn niets verandert aan de mogelijkheid de nominale
waarde te gebruiken als het effect van verdisconteren immaterieel is.
In IAS 16 – materiële vaste activa en IAS 38 – immateriële vaste activa zijn wijzigingen aangebracht in de
sectie herwaarderingsmodel. Geen impact voor de geconsolideerde jaarrekening van de groep omwille van
de toepassing van het kostprijsmodel.
IAS 24 – informatieverschaffing over verbonden partijen verduidelijkt dat entiteiten die dienstverlening van
key management aanbieden aan de verslaggevende entiteit of aan de moedermaatschappij van de verslaggevende entiteit een verbonden partij (“related party”) is.
De wijzigingen van de cyclus 2011-2013 (gepubliceerd op december 2013 en voor de groep toepasbaar
vanaf 1 januari 2015) hebben slechts een minimale impact op de geconsolideerde jaarrekening van de
Groep van 2015.
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Volgende elementen zijn vervat in deze publicatie:
IFRS 1 – eerste toepassing van IFRS verduidelijking van wat “IFRSs van toepassing” (“Effective IFRSs”) inhoudt. Geen impact op de geconsolideerde jaarrekening van de groep.
IFRS 3 - bedrijfscombinaties verduidelijkt dat de oprichting van een gezamenlijke overeenkomst in de jaarrekening van de gezamenlijke overeenkomst buiten het toepassingsgebied van IFRS 3 valt.
Geen impact op de geconsolideerde jaarrekening van de groep.
IFRS 13 – waardering tegen reële waarde verduidelijkt dat de uitzondering van artikel 52 betrekking heeft
op alle contracten binnen het toepassingsgebied van IFRS 9 en IAS 39 en dus niet enkel deze die voldoen
aan de definitie van een financiëel actief of een een financiële verplichting.
IAS 40 - vastgoedbeleggingen verduidelijkt dat IFRS 3 en IAS 40 onafhankelijk van elkaar dienen bekeken
om te zien of een aanschaffing van een vastgoed onder IFRS 3 valt dan wel een vastgoedbelegging is. Geen
impact op de geconsolideerde jaarrekening van de groep
Gepubliceerde maar nog niet toepasselijke standaarden, wijzigingen en interpretaties:


IFRS 9 - Financiële instrumenten werd op 24 juli 2014 als finale versie gepubliceerd en bevat de verschillende componenten van de drie fases.
De eerste fase betreft de classificatie en de waardering van financiële instrumenten. Een eerste publicatie op 12 november 2009 introduceerde de regels voor de financiële activa. Hier wordt vereist om financiële activa te klasseren op basis van het bedrijfsmodel waarin ze worden aangehouden en op basis van
de karakteristieken van de contractuele kasstromen. Een tweede publicatie op 28 oktober 2010 introduceerde de regels voor de financiële verplichtingen. De meeste regels werden overgenomen van IAS
39, doch er werden nieuwe vereisten gesteld in het geval er werd geopteerd om de financiële verplichtingen te waarderen tegen reële waarde met verwerking van de waardeveranderingen in de winst-enverliesrekening. Hier dient het verschil in reële waarde te wijten aan de wijziging in het kredietrisico opgenomen in het eigen vermogen (onder de overige niet- gerealiseerde resultaten). Op 19 november
2013 werd gepubliceerd dat laatstgenoemde regel eventueel reeds vervroegd mocht toegepast worden.
Op 24 juli 2014 werden nog een aantal wijzigingen gepubliceerd in verband met de financiële activa,
dewelke een derde waarderingscategorie toeliet voor bepaalde eenvoudige schuldinstrumenten als het
bedrijfsmodel gericht is op een combinatie om contractuele kasstromen te ontvangen en financiële activa te kunnen verkopen. Bij deze categorie worden de veranderingen in de reële waarde opgenomen in
het eigen vermogen (onder de overige niet-gerealiseerde resultaten).
De tweede fase, als laatste gepubliceerd op 24 juli 2014, betreft de toepassing van een nieuwe methodologie om de bijzondere waardeverminderingen (“impairment”) te berekenen op financiële activa en
kredietverbintenissen. De berekeningen in deze methodologie geschieden op basis van verwachte kredietverliezen (“expected credit losses”) en dus niet meer op de gelopen kredietverliezen (“incurred credit
losses”). Daarenboven dient de methodologie op dezelfde wijze toegepast te worden op kredieten en
vastrentende effecten. Er dienen dus steeds (vanaf de eerste opname) waardeverminderingen opgenomen voor verwachte kredietverliezen evenals (na de eerste opname) de wijzigingen in deze verwachte
kredietverliezen.
De derde fase, gepubliceerd op 19 november 2013, betreft de algemene “hedge accounting” regels. De
specifieke regels voor open portefeuilles en macro hedging vertoeven zich nog steeds in een projectfase. De vereisten van deze nieuwe “hedge accounting” regels zijn een meer op principes gebaseerde
aanpak en beter in lijn met de praktijken bij risk management,
Het is duidelijk dat deze IFRS een ernstige impact zal hebben op de jaarrekening van de Groep. Vooral
de overgang naar het verwachte kredietverliezen (expected credit losses) model zal een grote wijziging
meebrengen in de rapportering rond de waardecorrecties op kredieten en vastrentende effecten. Vooral
de vereiste om bij een belangrijke verhoging van het kredietrisico sinds de initiële opname de “lifetime
expected credit losses” in aanmerking te nemen, zijnde de verwachte kredietverliezen op een horizon
van de ganse duur van het schuldinstrument (krediet of vastrentend effect) in plaats van 1 jaar bij de initiële opname zal naar verwachting een grote toename meebrengen in de omvang van het bedrag van de
bijzondere waardeverminderingen (“impairments”).
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 IFRS 9 - In december 2015 werden workshops georganiseerd om een eerste gap-analyse van hoog niveau uit te voeren. Een bestuursinrichting werd ingesteld.
Leden van de stuurgroep werden verkozen. Deze stuurgroep zal maandelijks bijeenkomen.
Vijf stromen werden geïdentificeerd: Classificatie & meting, verzwakking, IT-boekhouding, financiële verslaglegging en hedge accounting. Een stroomraad zal wekelijks bijeenkomen.
De classificerings- en metingsstroom wordt verwacht gedocumenteerd te zijn tegen eind juni 2016, de
verzwakkingsstroom wordt verwacht geïmplementeerd te zijn eind juni 2017, de implementering van de
IT-boekhoudingsstroom gaat van start eind juni 2016 en wordt verwacht eind juni 2017 klaar te zijn met
een parellel-verwerking in het laatste semester. De stroom Financiële verslaglegging gaat begin september 2016 van start en wordt verwacht eind september 2017 geïmplementeerd te zijn.
Als resultaat van de gap-analyse verwachten we een bijkomende GAAP om te beheren aangezien de AXA
Groep waarschijnlijk onder IAS 39 zal blijven.
Op het vlak van classificering en meting wordt verwacht dat de investeringsportefeuille geclassificeerd
zal worden als houvast om te innen en te verkopen. Van de leningsdetailhandel wordt eveneens verwacht dat deze als houvast om te innen en te verkopen geclassificeerd zal worden.
Een sterke vormgevingsimpact wordt verwacht in de verzwakkingsstroom.



IFRS 14 – “Regulatory Deferral Accounts”, gepubliceerd op 30 januari 2014 en toepasbaar vanaf 1
januari 2016, is enkel van (optionele) toepassing voor entiteiten dewelke voor de eerste maal IFRSs toepassen en heeft dus geen impact op de geconsolideerde jaarrekening van de groep.



IFRS 15 – “Revenue from Contracts with Customers”, gepubliceerd op 28 mei 2014, oorspronkelijk
toepasbaar vanaf 1 januari 2017, maar in 2015 gewijzigd naar een toepassingsdatum van 1 januari
2018 omvat een vijfstappenplan om te bepalen wanneer omzet dient geboekt.
o Stap 1 = Identificatie van de overeenkomst met de klant
o Stap 2 = Identificatie van de leveringsverplichtingen in de overeenkomst
o Stap 3 = Bepalen van de transactieprijs
o Stap 4 = Allocatie van de transactieprijs over de leveringsverplichtingen in de overeenkomsten
o Stap 5 = Boeken van de omzet wanneer of als de entiteit voldoet aan de leveringsverplichting
Er wordt verwacht dat deze IFRS een minimale impact zal hebben op de geconsolideerde jaarrekening
van de Groep.

Volgende kleinere wijzigingen werden nog gepubliceerd in 2014 en zijn toepasbaar vanaf 1 januari 2016:






Wijzigingen aan IFRS 11 – Gezamenlijke overeenkomsten, “Accounting for Acquisitions of Interests
in Joint Operations” (gepubliceerd op 6 mei 2014). Deze hebben geen impact op de geconsolideerde jaarrekening van de Groep.
Wijzigingen aan IAS 16 – materiële vaste activa en IAS 38 – immateriële activa, “Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortisation” (gepubliceerd op 12 mei 2014). Er wordt verwacht dat deze wijzigingen een zeer beperkte impact zullen hebben op de geconsolideerde jaarrekening van de groep.
Wijzigingen aan IAS 16 – materiële vaste activa en IAS 41 – landbouw, “Agriculture – Bearer Plants”
(gepubliceerd op 30 juni 2014). Deze hebben geen impact op de geconsolideerde jaarrekening van
de groep.
Wijzigingen aan IAS 27 – enkelvoudige jaarrekening, “Equity Method in Separate Financial Statements” (gepubliceerd op 12 augustus 2014). Deze hebben geen impact op de geconsolideerde
jaarrekening van de groep.



Wijzigingen aan IAS 1 – presentatie van de jaarrekening, “Disclosure Initiative” (gepubliceerd op 18
december 2014). Er wordt verwacht dat deze wijzigingen een zeer beperkte impact zullen hebben
op de geconsolideerde jaarrekening van de groep.



De wijzigingen van de cyclus 2012-2014 (gepuliceerd op 25 september 2014 en voor de groep toepasbaar vanaf 1 januari 2016). Er wordt voor de geconsolideerde jaarrekening van de groep in
2016 een minimale impact verwacht.
IFRS 5 – vaste activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten geeft bijkomende toelichting wanneer een entiteit een activa aangehouden voor verkoop herklasseert als aange-
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houden voor distributie of omgekeerd en geeft tevens gevallen waarin de verwerking als aangehouden voor distributie dient stopgezet.
IFRS 7 – financiële instrumenten – informatieverschaffing levert bijkomende toelichting om te bepalen of een beheersovereenkomst een aanhoudende betrokkenheid is (“continuing involvement”) in
een getransfereerd actief, alsook verduidelijking bij de netting toelichtingen in de verkorte tussentijds rapportering.
IAS 19 – personeelsbeloningen verduidelijkt dat de hoogwaardige bedrijfsobligaties gebruikt voor de
schatting van de discontovoet voor de vergoedingen na uitdiensttreding dezelfde transactiemunt
moeten hebben als deze van de te betalen vergoedingen.
IAS 34 – tussentijdse financiële verslaggeving verduidelijkt de betekenis van “elders in de financiële
verslaggeving” en vereist een kruis-referentie.

4 Risk Management
4.1 Algemeen
In 2015 heeft AXA Bank Europe verder gebouwd aan een coherent en voorzichtig risicobeheer. Er werden in
grote mate robuuste strategieën, beleidsregels, processen en systemen gehanteerd om haar risico's te identificeren, te meten, te beheren en op te volgen.
AXA Bank Europe heeft het beleidinzake risicobeheer voortdurend aangepast om op koers te blijven in een
voortdurend veranderende omgeving.
Na de financiële crisis heeft het Basel Comité de solvabiliteits- en liquiditeitsvereisten voor banken aanzienlijk verstrengd. Inzake solvabiliteit , gelden voortaan strengere regels voor de samenstelling van het eigen
vermogen, is er een geleidelijke toename van de minimale solvabiliteitsvereisten en een minimale hefboom
ratio, zijnde het verschil tussen eigen vermogen (Tier 1) en het balanstotaal.
In 2015 was er op regelmatige basis overleg met de betrokken toezichthouders.. De Europese Centrale Bank
(ECB) is de bevoegde autoriteit voor prudentieel toezicht van AXA Bank Europe.
AXA Bank Europe nam deel aan een ‘Supervisory Review and Evaluation Process’ (SREP) onder leiding van
de ECB dat werd uitgevoerd krachtens artikel 4(1)(f) van Verordening (EU) nr. 1024/2013 en op basis van
de informatie die beschikbaar was op 31 december 2014 en alle andere relevante informatie die na die
datum werd ontvangen.
De ECB kwam tot het besluit dat AXA Bank Europe grotendeels gezonde, doeltreffende en volledige strategieën en processen heeft ingevoerd voor het inschatten, handhaven en verdelen van zijn intern kapitaal. Dit
kapitaal is ruimschoots voldoende om de aard en het niveau van de risico's af te dekken waaraan de bank
wordt of kan worden blootgesteld. De liquiditeitsbuffer waarover de bank beschikt, biedt voldoende afdekking voor liquiditeitsrisico's.
In zijn Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) heeft de ECB vastgesteld dat er een laag absoluut
risiconiveau is in de bank, wat heeft geleid tot het verlagen van de pijler 2 kapitaalbuffer. Ondertussen
wordt AXA Bank Europe aangemoedigd het risicokader en beheer verder aan te sterken.
AXA Bank Europe heeft het herstelplan en het bijbehorende beheer verder verbeterd en ontwikkeld. De ECB
en NBB hebben het werk gunstig onthaald en hebben bevestigd dat er geen noemenswaardige tekortkomingen zijn.
AXA Bank Europe heeft in 2014 deelgenomen aan de 'Asset Quality Review' van de ECB. Deze oefening heeft
onder andere geleid tot de uitwerking van kwalitatieve aanbevelingen. Deze werden volledig behandeld in
2015.
Liquiditeit op korte termijn en financieringsvehikel voor de ondersteuning van de groei van de retail activiteiten. De onmiddellijk beschikbare liquiditeitspositie van AXA Bank Europe blijft comfortabel groter dan de
wettelijk vereiste liquiditeitsbuffer binnen de liquiditeitsdekkingsvereiste (LCR). De fondsen die verkregen
werden via ons EMTN-programma staan eind december 2015 op 1,5 miljard euro. De coupons voor deze
EMTN uitgave werden intern gestructureerd en gehedged op de beurs. Naast dit retail EMTN-programma
bleef de omvang van het programma van gedekte obligaties van AXA Bank Europe SCF stabiel op 3,9 miljard
euro waarvan 3,2 miljard euro op geconsolideerd niveau blijven.
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AXA Bank Europe biedt de uitvoering van afgeleide producten en verwerkingsdiensten aan,exclusief voor
verzekeringsentiteiten van de AXA Groep wereldwijd. De verschafte diensten omvatten uitvoering, clearing,
taxatie en (EMIR) rapportering. Hoewel er in 2015 een ongezien hoog aantal nieuwe derivaten verhandeld
werden, werd het derivaten saldo met AXA Groep entiteiten op de buitenbalans van AXA Bank Europe relatief
stabiel gehouden van 62,3 miljard euro in 2014 tot 64,4 miljard euro in 2015. Inderdaad, het aantal compressies in gewone derivaten werd frequenter en in grotere omvang georganiseerd. EMIR centrale clearing
van nieuwe derivaten transacties en regelmatige backloads van de voorraad gewone derivaten is een gebruikelijke praktijk geworden bij AXA Bank Europe sinds 2014 en dit werd verdergezet in 2015.
Risicoappetijt
De permanente identificatie en kwantificering van de materiële risico's van de bank staan centraal in het
risicobeleid van AXA Bank Europe. Deze risico's worden gemeten, beperkt en contant gevolgd door middel
van een intern kader voor risicoappetijt. Binnen dit kader wordt de risicoappetijt van de Bank vertaald in
functionele afdekkingslimieten en -procedures. De Raad van Bestuur van AXA Bank Europe neemt strategische risicobeslissingen en bepaalt ook de globale risicobereidheid. De risicoappetijt van AXA Bank Europe is
opgenomen in het strategisch planproces van AXA Bank Europe.
Alle materiële risico's waaraan de bank wordt blootgesteld zijn afgedekt via het proces en worden opgevolgd
door een van de risicocomités van AXA Bank Europe. Deze risico's zijn onderworpen aan een economisch
kapitaalmodel dat prognoses maakt over verschillende horizonten .Het economisch kapitaal wordt vervolgens versleuteld naar alle activiteiten van de Bank, en dit op basis van de risicodoelstellingen van AXA Bank
Europe. De raad van bestuur van AXA Bank Europe legt een limiet op wat betreft het totale economische
kapitaalverbruik om er zo voor te zorgen dat AXA Bank Europe ten allen tijde over voldoende financiële middelen beschikt. Bovendien projecteert de bank haar toekomstige reglementaire solvabiliteitsvereisten over
de horizon van het business plan van de bank. De vooropgestelde solvabiliteit moet voldoende zijn om de
strategische doelstellingen van de bank te behalen, ondertussen rekening houdend met nieuwe en bestaande regelgeving om aan de reglementaire solvabiliteitsvereisten te beantwoorden.
AXA Bank Europe hanteert bovendien een liquiditeitskader dat gebaseerd is op interne en reglementarie
indicatoren. Het is binnen dit kader dat de bank prognoses maakt wat betreft toekomstige liquiditeitsnoden.
De bereidheid van de bank om liquiditeitsrisico's te nemen wordt uitgedrukt als een buffer boven de interne
en reglementaire liquiditeitsindicatoren.
In de volgende secties spitsen we ons meer toe op de belangrijke risicocategorieën waaraan AXA Bank Europe in 2015 is blootgesteld, namelijk het krediet-, markt-, liquiditeits, operationeel en strategisch risico. Al
deze risico's hebben een mogelijke impact op de doelstellingen van de bank in termen van solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit.

4.2 Kredietrisico
Het kredietrisico is het risico op verliezen die te wijten zijn aan het in gebreke blijven of de achteruitgang
van de kredietkwaliteit van tegenpartijen bij kredietactiviteiten verslechtert.
De belangrijkste kernactiviteit van AXA Bank Europe bestaat uit een zuivere retail bankenactiviteit, m.a.w.
het inzamelen van fondsen (dagelijkse transacties, spaarproducten) en het verstrekken van leningen aan
zijn klanten, met name huishoudens, professionals en kleine ondernemingen (met een balans van maximaal
€ 2M) via zijn netwerk van zelfstandige agenten. Het grootste deel van het kredietrisico van de bank vloeit
voort uit deze activiteit die zowel balans als buitenbalans posten omvat zoals niet opgenomen kredietlijnen.
De ratio kredieten/deposito's bedroeg eind 2015 bijna 100%.
AXA Bank Europe heeft ook een deel van zijn retail hypotheekleningen omgezet in RMBS, waarvan een deel
is omgezet in gedekte obligaties die worden verkocht op de professionele markt waardoor een comfortabele
buffer kon worden aangelegd in termen van liquiditeit. Een deel van deze liquiditeit is ondergebracht in een
beleggingsportefeuille met een laag kredietrisicoprofiel. (zie hfdst 4.2.2)
Een andere bron van kredietrisico is de derivatenactiviteit die uitgeoefend wordt om de activiteiten van de
AXA Groep te ondersteunen, alsook voor het beheer van repo/reverse repo activiteit voor de AXA Groep.

4.2.1 Retail kredietrisico
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AXA Bank Europe is blootgesteld aan kredietrisico als gevolg van een kredietactiviteit aan Belgische retailklanten alsook van een hypotheekactiviteit in Hongarije.
Retail kredietrisico in België
De risico's die verbonden zijn aan de retail kredietportefeuille in België betreffen hypotheken, consumentenkredieten eniprofessionele kredieten met een overwicht voor hypotheekleningen (met een aandeel van bijna
87% van de totaal uitstaande bedragen).
De portefeuille woonkredieten kende een nettogroei van meer dan 715 miljoen euro dankzij een aanzienlijke
productie en een uitstekende kwaliteit, maar deze wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een hoog volume
aan herfinanciering in de Belgische markt.
Voor de portefeuille consumentenkredieten alsook voor de kredietportefeuille voor zelfstandigen, merken we
een daling van respectievelijk 65 miljoen euro (consumentenkredieten) en 39 miljoen euro (professionele
kredieten) omdat de productie niet volstond om de natuurlijke erosie van de portefeuille te compenseren.
Gezien de goede dekking en de lage waarschijnlijkheid van wanbetaling voor deze financiering, is het risicoprofiel van de totale kredietportefeuille bijzonder laag.
Kredietverliezen bedroeg in 2015 in totaal 19,7 miljoen euro, tegenover 22,2 miljoen euro in 2014. Ongeveer EUR 3,8 miljoen van de kredietverliezen in 2015 houden verband met wijzigingen in de definitie van
"default". Deze wijzigingen werden doorgevoerd om de definitie van "default" af te stemmen op de meest
recente wijzigingen in de Europese wetgeving.
Risk management heeft een uitgebreide rapportering over risicofactoren in de Belgische retail kredietportefeuille, waardoor managers een goed inzicht krijgen in de risico-evoluties.
De bank hanteert voor haar Belgische kredietportefeuille een geavanceerd op op interne ratings gebaseerd
model (IRBA). Hiervoor worden interne ratingmodellen ontwikkeld. Naast het feit dat ze gebruikt worden om
minimale kapitaalvereisten te berekenen, worden ze ook gebruikt voor aanvaarding, retail kredietbeheer en
voor het berekenen van voorzieningen.
Retail kredieten worden aanvaard op basis van een reeks acceptatienormen en beleidsregels. Hier spelen
de acquisitiescoringsmodellen die ontwikkeld werden in het kader van Basel II een ondersteunende rol.
Bovendien heeft Risk management in 2015 een "risk-adjusted return on capital" (RAROC) kader ontwikkeld
voor de hypotheekkredietactiviteit. Dit RAROC-kader is uitgegroeid tot een essentieel element in de rentabiliteitsanalyse van deze activiteit.
Een essentieel onderdeel van het kredietrisicobeleid wordt gevormd door het departement ‘Invordering
Bank’t. Het departement neemt de nodige maatregelen om het risico voor de bank tot een minimum te
beperken afhankelijk van de aard en de ernst van het probleem. Daarnaast bepaalt het departement het
bedrag aan maandelijkse voorzieningen die moeten worden aangelegd voor waardeverminderingen.
We waren getuige van een globaal herstel van de geoberveerde wanbetalingsgraad1 (over een periode van
één jaar) in de Belgische portefeuille, waaruit kan worden opgemaakt dat de kwaliteit is toegenomen en dat
de productmix van kredieten in België is verbeterd.
De wanbetalingsgraad over 12 maanden voor woonkredieten daalde van 0,9% in december 2014 naar 0,8%
in december 2015. De opbrengsten van de nieuwe productie dalen nog steeds en daarom wordt verwacht
dat deze dalende tendens zal aanhouden wanneer de economische omstandigheden ongewijzigd blijven.
De wanbetalingsgraad over 12 maanden voor kredieten aan professionals en kleine ondernemingen daalde
van 2,20% geobserveerd in december 2014 naar 1,86% in december 2015, wat een weerspiegeling is van
de defensieve aanpak van de afgelopen jaren.
Ook voor consumentenkredieten wordt een daling van de wanbetalingsgraad over 12 maanden waargenomen (van 1,57% in december 2014 naar 1,31% in december 2015) dankzij een betere risicoselectie en een
evolutie van de productmix naar leningen met een welbepaald doel.
AXA Bank Europe heeft in 2014 meegewerkt aan de Asset Quality Review van de ECB. Deze oefening heeft
onder andere geleid tot kwalitatieve aanbevelingen. Deze werden in hun geheel behandeld in 2015. De
1

'wanbetalingsgraad over één jaar' betekent de verhouding tussen het aantal wanbetalingen dat zich heeft voorgedaan gedurende een
periode die begint één jaar voor een datum T (observatiedatum) en het aantal debiteuren dat aan deze graad of pool wordt toegewezen
één jaar voor die datum (voorbeelddatum).
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belangrijkste impact die hieruit voortvloeit is de implementering van een nieuwe definitie van tekort (in overeenstemming met de ITS die gepubliceerd werd door de Europese bankautoriteit in juli 2014) op onze retailkredietportefeuille. AXA Bank Europe heeft ervoor gekozen een erg strikte definitie van tekort in te voeren, wat zich vertaald heeft in een stijging van het aantal kredieten met de melding ‘unlikely to pay’ en de
bijhorende provisiebedragen zonder dat de kwaliteit van de onderliggende portefeuille verandert.
Kredietrisico voor Hongarije
Op basis van een wet die in 2014 werd goedgekeurd, werd de FX hypotheekportefeuille in maart 2015 omgevormd naar een HUF hypotheekportefeuille. Deze transformatie heeft geen kost geresulteerd in 2015, dit
doordat de impact reeds geprovisioneerd was in 2014. Betreft de P&L impact van de cost of risk, deze was
positief in 2015 voor +24,9 mio euro en komt voort als volgt:
 +7,3 mio euro opgenomen provisies van de Conversie Wet.
 De stock provisies daalde met 30 mio euro welke resulteerde in een positieve P&L impact van 17,6
mio euro. De terugbetalingsgraad verbeterde door verlaging van de maandelijkse aflossingen (fair
bank law effect) en het beginnende herstel van de vastgoedmarkt, wat een verbetering van de collateralisatie teweeg brengt.
Het effect van deze wet gecombineerd met het afbouwen van de hypotheek portefeuille sinds 2011 leidde
tot een daling van de (bruto) kredietportefeuille van -21,41% in 2015 en bedraagt slechts 818 miljoen euro
per 31 december 2015.
Het FX-risico t gedragen door onze klanten werd volledig weggewerkt en in combinatie met de afbouw van de
portfeuille vertaalt dit zich in een daling van de 12-maanden wanbetalingsgraad van 5,79% eind 2014 naar
2,97% eind 2015.
Net zoals in voorgaande jaren heeft het management zich gefocust op het uitwerken van diverse schikkingen voor klantenvorderingen wat leidde tot positieve resultaten, zoals eens te meer blijkt uit de gepastheid
van de provisionering .
De NPL-ratio werd verhoogd tot 27,86% (22,28% in 2014) als gevolg van de snellere daling van de renderende portefeuille in vergelijking met de niet-renderende portefeuille. Het voorzieningspercentage steeg naar
17,36% (16,25% in 2014) als gevolg van het grotere gewicht van de niet-renderende portefeuille.

4.2.2 Niet-retail krediet- en concentratierisico
Het Wholesale Risk Comité staat in voor de controles op het uitgebreide limietkader betreffende de kredietkwaliteit van niet-retail tegenpartijen. Het limietenkader beoordeelt blootstellingen aan tegenpartijen op
verschillende niveaus (land, sector, type instrument en tegenpartij) en schrijft op deze verschillende niveaus
limieten voor om zowel het individuele tegenpartijrisico als de blootstelling aan het concentratierisico te
beperken.
Daarnaast volgt AXA Bank Europe zijn beleggingsportefeuille ook op in termen van:
1) Geschiktheid van effecten voor de berekening van de liquiditeitsafdekkingsratio (zie hoofdstuk "Liquiditeitsrisico"). Het beleggingsbeleid van AXA Bank Europe is vrijwel uitsluitend beperkt tot activa
van de allerhoogste liquiditeitsklasse, zoals die gedefinieerd wordt door Basel III (L1);
2) Geschiktheid van effecten voor de berekening van de solvabiliteitsratio.
Naast het feit dat krediet- en concentratierisico's lokaal worden opgevolgd, wordt ook toezicht erop uitgeoefend op het niveau van de AXA Groep.
AXA Bank Europe rapporteert maandelijks al zijn posities aan het Central Risk Management Department van
de AXA Groep om ervoor te zorgen dat ze in overeenstemming zijn met deze tweede reeks limieten.

BTW

BE0404.476.835

48

Investeringsportefeuille
In 2015 daalde de boekwaarde van de investeringsportefeuille (inclusief de niet-gerealiseerde kapitaalwinsten en verliezen) van 8,7 miljard euro naar 7,4 miljard euro, vooral als gevolg van de verkoop en het op
eindvervaldag komen van overheidsobligaties. Het overgrote deel van de beleggingen van AXA Bank Europe
bestaat uit kwalitatieveoverheidsobligaties (73%) en supranationale obligaties (24%).

* In miljard EUR
Bovendien worden de kredietratings en de wijzigingen in de marktprijs van posities van AXA Bank Europe
zorgvuldig opgevolgd om te onderzoeken hoe kwetsbaar de kredietportefeuille is voor een aantal ongunstige
ontwikkelingen. Slechts 0,2% van de investeringsportefeuille heeft een rating die lager is dan "investment
grade" (hoogste rating)
Geografisch gezien is het kredietrisico van de beleggingsportefeuille vooral beperkt tot landen die lid zijn van
de Europese Unie.
Onderverdeling van de portefeuille overheidsobligaties nationaal en supranationaal (december 2015)

AXA Bank Europe volgt haar blootstelling aan GIIPS-landen nauwgezet op. De totale blootstelling aan GIIPS
is gedaald met 372,7 miljoen euro als gevolg van het vervallen en niet herbeleggen van overheidsobligaties.
De blootstelling aan Portugal (15 miljoen euro) blijft stabiel. De blootstelling aan Spanje (van 297 miljoen
euro naar EUR 197 miljoen euro) en aan Italië (van 612 miljoen euro naar 340 miljoen euro) is aanzienlijk
verlaagd.
Hieronder vindt u een overzicht van de boekhoudkundige GIIPS-blootstelling per 31 december 2015 met een
beschrijving van het type investering (in EUR):

Land
Spanje
Italïe
Portugal

Type instrumenten Marktwaarde Vervaldag <1Y Marktwaarde Vervaldag > 1Y Total
Overheidsfondsen
197.076.750
197.076.750
Overheidsfondsen
232.525.400
107.536.500
340.061.900
Overheidsfondsen
15.490.500
15.490.500
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Tegenpartij Kredietrisico van de trading room-activiteit
AXA Bank Europe bleef optreden als een centraal platform voor de AXA Groep om toegang te hebben tot de
financiële markten. Verschillende verzekeringsentiteiten binnen de AXA Groep maken van dit platform gebruik, dat twee diensten aanbiedt. In de eerste plaats is AXA Bank Europe een tussenpersoon voor zuivere
derivaten, zoals renteswaps die de verzekeringsentiteiten van de AXA Groep gebruiken om het marktrisico op
hun levensverzekeringen te dekken. Ten tweede biedt AXA Bank Europe liquiditeit aan verzekeringsentiteiten
via gestandaardiseerde geldmarkttransacties ("reverse repo"). De blootstelling van de bank aan derivaten en
geldmarkttransacties, inclusief transacties binnen de AXA Groep die beschreven staan in de vorige paragraaf, wordt beperkt via een uitermate streng beleid betreffende zekerheidsvereisten. Blootstellingen aan
dergelijke transacties worden onderworpen aan een dagelijkse opvolging van het kredietrisico en de collateralisatie wordt dagelijks opgevolgd met markttegenpartijen en wekelijks met tegenpartijen van de AXA
Groep. Uitgewisselde waarborgen worden beperkt tot cash en kwalitatief hoogwaardige effecten om te zorgen voor een gepaste beperking van de kredietblootstellingen.
De banken die tegenpartijen zijn voor de trading room wat betreft thesaurie en derivaten, worden geselecteerd op basis van de externe ratings van drie ratingbureaus (Fitch, Moody's en Standard & Poor's) die resulteren in een interne AXA-rating. Ze moeten een minimale AXA-rating hebben van A-. Voor alle derivaten is het
verplicht om een Collateral Settlement Agreement af te sluiten en voor alle repos is het verplicht om een
Global Master Repurchase Agreement te hebben. Elke bijkomende tegenprestatie moet voorgelegd worden
aan en goedgekeurd worden door het Wholesale Risk Committee.

4.2.3 Effectisering van retail kredieten
Met zijn beleid van systematische effectisering streeft AXA Bank Europe ernaar zijn traditionele financiering,
die bestaat uit retail deposito's, aan te vullen met een andere stabiele bron van financiering. Het effectiseringsbeleid wordt idealiter geruggensteund door kwalitatief hoogwaardige hypotheekleningen.
De bank lanceerde zijn eerste emissie in november 2010. Het totaal gedekte obligaties programma bleef
stabiel op 3.900 mio euro, waarvan 3.150 mio euro na consolidatie:
in totaal werd 3.150 miljoen euro aan gedekte obligaties geplaatst in de markt en 750 miljoen euro werd
teruggekocht door AXA Bank Europe, geëlimineerd in de geconsolideerde balans. AXA Banque France heeft
voor 400 miljoen euro ingetekend op deze gedekte obligaties.

4.3 Marktrisico
AXA Bank Europe verdeelt zijn marktrisico onder in twee delen: marktrisico banking book en marktrisico
trading book.
Het Assets and Liabilities Committee van AXA Bank Europe staat in voor de implementatie van strategieën
om het marktrisico te beheren. Het evalueert de risicoverslagen die overgemaakt worden door het Market
Risk Management Department van AXA Bank Europe en houdt toezicht op de naleving van de overeengekomen limieten voor de risicoappetijt.

4.3.1 Marktrisico banking book
Deze categorie omvat het renterisico en het OLO swap-spread risico van de banking book- Het renterisico
wordt gedefinieerd als het risico op een daling in economische waarde of inkomsten van het banking book
als gevolg van wijzigingen in de marktrentevoeten.
Het renterisico voor AXA Bank Europe en zijn dochterondernemingen wordt gemeten en beheerd op het niveau van het hoofdkantoor van AXA Bank Europe. In deze context handelt het ALM Department als eerstelijnsverdediging en het Risk Management Department als tweede autonome verdedigingslinie. Globale indicatoren worden gebruikt om het renterisico te controleren tijdens de maandelijkse ALCO.
De ‘Solvency indicator’ is een belangrijk instrument om ALCO aan te sturen. In absolute termen weerspiegelt
deze indicator de impact van een parallelle schok van de marktrentevoeten op de economische waarde van
het banking book. De relatieve indicator drukt deze impact uit als een percentage van reglementair kapitaal.
In onderstaande tabel worden de waarden weergegeven in geval van parallelle schok van 1 procent (100
basispunten).
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Solvency indicator 1 %

Dec-1 4

Dec-1 5

In absolute terms

15.5 mio EUR

-28,2 mio EUR

In relative terms

1.5%

-2,7%

In het economisch kapitaalmodel wordt het OLO swap-spread risico van het banking book eveneens geïntegreerd. Dit risico wordt gedefinieerd als het risico op een daling in economische waarde of inkomsten van
het banking book als gevolg van wijzigingen in de OLO swap-spreads. (verschil tussen de rendementen op
overheidsobligaties en de interbancaire rentevoet).

4.3.2 Marktrisico trading book
Value-at-Risk:
AXA Bank Europe hanteert een conservatieve benadering voor het marktrisico van zijn trading book. De trading-activiteiten van de bank zijn vooral ontleend aan de rol van AXA Bank Europe als toegangsplatform tot
de derivatenmarkten voor de verzekeringsentiteiten van AXA. Alle posities bij entiteiten van de AXA Groep
binnen de context van de trading-activiteit stemmen overeen met posities bij externe tegenpartijen op een
back-to-back basis zodat het marktrisico zeer beperkt is. AXA Bank Europe laat zich niet in met de verhandeling van aandelen of grondstoffen.
Al deze activiteiten worden nauw opgevolgd door het Risk Management Department van AXA Bank Europe
binnen het kader van zeer strikte limieten. Sinds december 2015 is de "10-day 99,5% Value-at-Risk" van al
deze activiteiten beperkt tot 2,17 miljoen euro (+/- 0,2% Tier 1-kapitaal)
Materialiteitsdrempels van de NBB:
Het trading book is ook onderworpen aan materialiteitsdrempels die in 2015 door de NBB (nieuwe Belgische
bankenwetgeving) zijn geïntroduceerd. De AXA Bank Europe Non Risk Based ratio (volume ratio) ligt ruim
onder de drempel door de toepassing van IAS32 Master netting agreements. Axa Bank Europe haar Risk
Based Ratio (RWA ratio), is ook merkelijk beneden de reglementaire drempel doordat Axa Bank Europe een
lagemarkt risico strategie toepast voor haar trading book. Dit resulteert in lage Market Risk Weighted Assets.
Het risicolimietkader van AXA Bank Europe zorgt ervoor dat de VaR (aanhoudingsperiode 1 dag, vertrouwensinterval 99%) niet meer bedraagt dan 0,25% van T1-kapitaal.

4.4 Valutarisico
Het valutarisico is het risico dat de reële waarde of toekomstige kasstromen van een financieel instrument
schommelen als gevolg van wijzigingen in de wisselkoersen.
Dit risico wordt gemeten met een Value-at-Risk van 99,9% en een tijdshorizon van twee maanden.
Er is een kapitaalvereiste voor dit risico wanneer de totale nettopositie meer dan 2% van het eigen vermogen
vertegenwoordigt.
In 2015 is dit risico systematisch opgevolgd en afgedekt binnen het ALCO.
In Hongarije werden alle FX leningen naar HUF geconverteerd in het kader van Compensation & Conversion
programma. Dit programma werd in de loop van maart 2015 uitgevoerd, waarbij alle FX-leningen op 31
maart geconverteerd werden naar HUF (FX-rentevoeten bij wet vastgelegd: 256,47 CHF/HUF, 308,97
EUR/CHF). De resterende HUF positie wordt nauwgezet opgevolgd op maandelijkse basis door het ALCO, dit
samen met het algemene FX-risico van de bank en wordt globaal ingedekt.
Valutarisico eind 2015:
ABE Conso - m € equivalent
Devies
Bedrag
%
CHF
0
-1%
HUF
-16
95%
USD
2
-13%
CZK
0
0%
Others
-3
20%
Total
-17
100%
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4.5 Liquiditeitsrisico
Het Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) definieert het liquiditeitsrisico als het risico van niet in
staat te zijn om snel en gemakkelijk zijn cashpositie te verhogen om schokken als gevolg van financiële en
economische stress op te vangen.
De afgelopen jaren was het liquiditeitsbeheer een van de belangrijkste prioriteiten van AXA Bank Europe. Dit
resulteerde in een aangepast kader voor liquiditeitsrisico's dat gebaseerd is op zowel reglementaire als
interne indicatoren. Tezelfdertijd werd het liquiditeitsnoodplan van de bank aangepast en heeft de bank een
speciale task force in het leven geroepen die in geval van systemische en idiosyncratische liquiditeitscrisissen, onmiddellijk moet tussenkomen en de gepaste acties moet ondernemen.
De sterke liquiditeitspositie van AXA Bank Europe wordt weerspiegeld door een aanzienlijk cashoverschot,
zowel in termen van reglementaire Basel III-ratio's als in termen van interne indicatoren.
De interne indicatoren zijn in lijn gebracht met de liquiditeitsindicatoren van de AXA Groep, maar zijn aangepast aan de specifieke context van AXA Bank Europe. Daarnaast omvatten deze interne stressindicatoren
zowel stress op korte (tijdshorizon van één maand) en lange (tijdshorizon van 1 jaar) termijn die zich vandaag of morgen kan voordoen in ons business plan.
AXA Bank Europe volgt op proactieve wijze de liquiditeitsindicatoren van Basel III. De LCR (Liquidity Coverage
Ratio) is vanaf oktober 2015 bindend en de NSFR (Net Stable Funding Ratio) wordt in 2018 bindend. AXA
Bank Europe heeft met succes zijn strategie aangepast om aan deze indicatoren te beantwoorden. Deze
strategie omvat bijvoorbeeld het beleggingsbeleid van de bank dat beperkt is tot zeer liquide activa en het
aantrekken van op lange termijn stabiele financiering. De belangrijkste bronnen van stabiele financiering
van de bank zijn retail deposito's (17,5 miljard euro op 31/12/2015) en gedekte obligaties (3,2 miljard euro
op 31/12/2015). Gelet op de comfortabele reserve aan liquide activa en een solide financieringsstructuur
overtreft de LCR en NSFR van AXA Bank Europe eind 2015 duidelijk de minimumvereisten.
12-2014 12-2015 Limit
LCR ratio (conso)

143%

139%

100%

NSFR (conso)

122%

139%

100%

Grafiek van looptijdanalyse (high level)
2015 (i n EU R )

< 3 ma a nd

F i na nci e r i ng do o r de Ce ntr a l e B a nk

< 12 ma a nd

> 12 ma a nd

To ta l

0

0

154.195.678

154.195.678

4.131.161.048

551.966.446

3.040.428

4.686.167.922

465.975.069

1.219.457

3.040.428

470.234.954

3.665.185.979

419.866.856

0

4.085.052.835

0

130.880.133

0

130.880.133

Retailfinanciering

15.089.067.078

442.285.172

1.924.790.808

17.456.143.058

Niet-vervallende retailfinanciering

14.613.307.196

0

0

14.613.307.196

475.759.882

442.285.172

1.924.790.808

2.842.835.862

Financiering AXA Groep

313.773.306

7.259.561

750.032.329

1.071.065.196

Ongedekte financiering

313.773.306

3.211.830

0

316.985.136

0

4.047.731

750.032.329

754.080.060

Andere tegenpartijen

70.640.929

500.000.000

2.678.728.260

3.249.369.189

Depositos

70.640.929

0

307.248

70.948.177

0

500.000.000

2.678.421.012

3.178.421.012

Leningen van Financiële klanten
Ongedekte
Terugkoopregelingen
Leningen met zekerheid

Vervallende

retail

financiering

(termijndeposito's, EMTN's retail, kasbons)

EMTN

Gedekte obligaties
To ta a l

19. 604. 642. 361 1. 501. 511. 179 5. 510. 787. 503 26. 616. 941. 043

In deze tabel is de reële waarde van derivaten niet opgenomen aangezien we deze derivaten niet beschouwen als "funding", gelet op het feit dat ze vooral deel uitmaken van de "back-to-back" activiteiten van AXA
Bank Europe.
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4.6 Operationeel risico
Het operationeel risico betekent het risico op verlies als gevolg van gebrekkige of ontoereikende interne
processen of het risico op verlies dat toe te schrijven is aan personeel of systemen. Een tekortkoming of
ongeschiktheid kan zowel interne als externe oorzaken hebben.
AXA Bank Europe past het operationeel risicobeheerkader toe dat ontwikkeld is door de AXA Groep. Dit kader
bestaat uit een jaarlijkse cyclus die de operationele risico's, waaraan AXA Bank Europe kan blootgesteld zijn,
identificeert, evalueert en kwantificeert. Het bestaat ook uit een continu proces om data van verliezen te
verzamelen, kwantitatieve impactstudies en een waaier aan praktijkherzieningen, waaronder governance-,
data- en modelleringskwesties. De uiteindelijke doelstelling bestaat erin om het operationele risico voor de
bank als geheel te matigen en te verkleinen.
De afgelopen jaren werd de klemtoon gelegd op het detecteren van en bestrijden van fraude. Er werden
beleidsregels en strengere controles ingevoerd. Zo zijn er bijvoorbeeld bijkomende controles op hypotheekleningen en worden atypische transacties onderworpen aan een strengere controle. Dankzij deze acties is
het aantal fraudegevallen sinds 2014 aanzienlijk verminderd.
Vanaf 2014 ging de prioriteit ook uit naar operationele risico's die verband hielden met cyberrisico's en
vooral rond hacking, phishing en cyberaanvallen. Om de blootstelling aan deze risico's te beperken en een
optimale bescherming te bieden aan de bank en haar klanten, werd het Security Transformation Program
gelanceerd en werden verschillende acties opgestart (bijv. herziening van de aanwezigheid van AXA Bank
Europe op het internet of het invoeren van een specifieke IT-veiligheidsfunctie).
In 2015 ging de aandacht naar het verbeteren van de samenwerking met de andere ondersteunende teams
(zoals compliance, IT en interne audit) en naar het verhogen van de bewustzijn voor het operationele risico
binnen de activiteitslijnen, vooral wat betreft het inzamelen van verliesgegevens en het daarna beperken
ervan. Deze laatste doelstelling werd gerealiseerd onder andere door middel van presentaties op alle niveaus van AXA Bank Europe (van team managers tot de Raad van Bestuur). Het team werd ook betrokken bij
nieuwe strategische projecten die door AXA Bank Europe werden opgestart, waaronder de verhuis naar Berchem die van nabij werd gevolgd en een specifiek onderdeel vormde van de jaarlijkse herzieningscyclus.
In 2016 zal de focus blijven liggen op cyberrisico's en fraude. Het verder ontwikkelen van compliance topics
(waaronder het bestrijden van het witwassen van geld en privacy), HR (zoals stress op het werk), BCP (Business Continuity Planning) en outsourcing zijn andere belangrijke prioriteiten.

4.7 Strategisch risico
Onder strategisch risico verstaan we het risico dat de belangrijkste doelstellingen van AXA Bank Europe (in
termen van rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en het creëren van waarde) mogelijk niet gerealiseerd worden
als gevolg van foute beslissingen, het ongepast toewijzen van middelen of het niet correct inspelen op wijzigingen in de omgeving . Het verwijst naar beslissingen die nodig om zich aan te passen aan de externe bedrijfsomgeving , ter verbetering van de interne organisatie of het benutten van nieuwe strategische opportuniteiten.
In 2015 werd binnen Risk Management een nieuwe functie van strategisch adviseur in het leven geroepen.
De strategische dreigingen worden opgevolgd door middel van een jaarlijkse strategische planning, financiele planningprocessen, processen inzake het goedkeuren van producten en het beheer van strategische
projecten.
In 2015 bleef AXA Bank Europe het transformatieplan dat het in 2014 had aangekondigd verder uitvoeren.
Dit plan focust zich op twee kernactiviteiten: retail in België en Intermediation Services die uitsluitend aangeboden worden aan entiteiten van de AXA Groep.
Het strategisch plan van de bank bevestigt de positionering van AXA Bank Europe als een eenvoudige en
risicoarme bank. Het doel is duurzame groei en een superieure klantenervaring.
Het is opgebouwd rond drie belangrijke pijlers:
• het verbeteren van de klantgerichtheid door het aanbieden van eenvoudige en transparante bankproducten, iets wat volledig verwezenlijkt is in 2015;
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• het versterken van het bank/agentennetwerk en het opbouwen van vertrouwen door middel van de nabijheid tussen agenten en hun klanten;
• Verlagen van kosten: binnen dit kader werden in 2014 onderhandelingen gevoerd zowel met personeelsafgevaardigden als agenten. Deze onderhandelingen omvatten een vermindering van het personeelsbestand, dat nog steeds gaande is. Het grootste deel van deze pijler is nu gerealiseerd. Het houdt ook een
vermindering van de vergoeding voor de agenten in, die geleidelijk zijn vruchten begint af te werpen.
Het risico dat de Hongaarse overheid eenzijdig beslissingen kan nemen over de Hongaarse hypotheekportefeuille is nu beperkt maar wordt nog steeds van nabij opgevolgd. Deze strategische risicofactoren worden
onderworpen aan gedetailleerde analyses, aan specifieke projecten en waar nodig aan voorzieningen.

4.8 Capital Management (MV)
4.8.1 Management
In de nasleep van de financiële crisis heeft de EU strengere regels ingevoerd rond kapitaalvereisten voor
banken die gebaseerd zijn op de Basel III-overeenkomsten. De vereisten voor banken staan uiteengezet in
de Capital Requirements Regulation (CRR) en de Capital Requirements Directive (CRDIV). De CRR en de CRD
IV 2 zijn vanaf 1 januari 2014 van toepassing en bevatten een meer voorzichtige definitie van in aanmerking
komend kapitaal en vereisen hoger minimaal reglementairi kapitaal, wat ervoor zorgt dat het kapitaal dat
banken moeten aanhouden een juiste weerspiegeling is van de risico's die ze nemen.
De prudentiële solvabiliteit wordt zorgvuldig gemonitord door het Capital Management Committee dat een
deelwerkgroep vormt van het Asset & Liability Committee (ALCO) en op periodieke basis rapporteert aan het
ALCO. In 2015 heeft de bank zich sterk gefocust op het optimaliseren van de wettelijke kapitaalbenutting en
op het verminderen van het risicogewogen activa. Het Comité kijkt erop toe dat AXA Bank Europe aan de
kapitaalvereisten beantwoordt.
De berekeningen voor reglementair kapitaal worden driemaandelijks gerapporteerd aan de toezichthouder.
De NBB beveelt aan dat banken zorgen voor gepaste solvabiliteitsposities om in overeenstemming te zijn
met alle toekomstige vereisten met een voldoende marge om de leefbaarheid op lange termijn te kunnen
waarborgen. Binnen deze context heeft de NBB twee belangrijke macroprudentiële beslissingen genomen.
Ten eerste heeft de NBB besloten de toepassing van een add-on van vijf procentpunt op het risicogewicht
voor blootstellingen aan Belgische hypotheekleningen van banken die de IRB-benadering gebruiken, met
één jaar te verlengen.
Ten tweede heeft de NBB, zoals voorzien door de CRD IV en de Belgische Bankwet 3, besloten extra kapitaalvereisten op te leggen aan Belgische systeemrelevante banken (ook wel O-SIIs genoemd). Voor AXA Bank
Europe betekent dit een bijkomende kapitaalbuffer van 0,75%, gelijk verdeeld over een periode van drie jaar
die begint op 1 januari 2016.
Naast de kapitaalvereisten van Basel III moet AXA Bank ook voldoen aan de solvabiliteitsratio van Basel I,
en dit tot en met december 2017. Met andere woorden, het kapitaal dat de bank moet aanhouden, moet te
allen tijde groter zijn dan of gelijk zijn aan 80% van het totale minimum bedrag aan eigen vermogen dat de
bank verplicht zou zijn aan te houden overeenkomstig de Basel I-regels.
AXA Bank Europe heeft besloten voor 154 miljoen euro in te schrijven in de TLTRO fondsenmogelijkheid, die
de ECB in december 2014 aanbood, om structurele fondsen vast te zetten aan een aantrekkelijke rentevoet
en omwille van diversificatie. De terugbetalingstermijn van deze TLTRO is afhankelijk van de niet-retail leningen (die de fondsgelden dekken) sinds mei 2014.

4.8.2 Reglementair kapitaal
Reglementair kapitaal bestaat:
o

2

uit Tier 1 kernkapitaal, dat is onderverdeeld in:
- aandelenkapitaal;

Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor
kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012
3
Art. 131 van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van
kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijzigingen van Richtlijn
2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG. Art. 14 van Bijlage IV van de Belgische Bankwet.

BTW

BE0404.476.835
-

-

o
o

54

reserves, inclusief het overgedragen resultaat en het resultaat van het boekjaar;
gecumuleerde niet-gerealiseerde resultaten ;
prudentiële filters, die bepaalde posten uitsluiten van het eigen vermogen, zoals kasstroomafdekkingen, wijzigingen in de waarde van eigen verplichtingen en aanvullende waardeaanpassingen;
en andere aftrekposten, zoals immateriële vaste activa, de uitgestelde belastingvorderingen
die op toekomstige winstgevendheid berusten, tekorten in termen van voorziening van Internal
Rating Based-benadering (IRB) (*)

Additioneel Tier 1-kapitaal dat bestaat uit in aanmerking komende converteerbare obligaties;
Tier 2-kapitaal, bestaande uit de nuttige waarde van de achtergestelde leningen, eeuwigdurende achtergestelde leningen en inclusief Basel III overgangsmaatregelen.

(*) Wanneer de Internal Ratings Based-benadering (IRB) wordt toegepast voor de berekening van het kredietrisico, wordt het Tier 1-kapitaal gecorrigeerd met een overschot dan wel een tekort aan voorzieningen
t.o.v de IRB raming van de te verwachte verliezen .
Het is Axa Bank Europe toegestaan om de geconsolideerde nettowinst op einde 2015 (27.228.013 euro),
mee in rekening te brengen van het Tier 1 kernkapitaal.
BIII

BIII

2015/12

2014/12

Core Tier 1 kapitaal

890.352

878.942

Gestort kapitaal
Reserves
Gecumuleerde niet-gerealiseerde resultaten
Prudentiële filters
Aftrekposten van Core Tier 1 Kapitaal

681.318
268.213
-3.639
-13.266
-42.274

681.318
241.774
-46.728
35.490
-32.912

Aanvullend Tier1 kapitaal
TIER 1

90.000

90.000

980.352

968.942

TIER 2

57.781

99.961

Achtergestelde schulden
Achtergestelde perpetuals

31.116
26.665

47.579
52.382

1.038.133

1.068.902

TOTAAL EIGEN VERMOGEN VOOR SOLVABILITEITSVEREISTEN
( in '000 EUR)

TOTAAL KAPITAAL

4.8.3 Gewogen Risicovolume
Het gewogen risicovolume voor het kredietrisico voor de Belgische retail kredietportefeuille wordt berekend
volgens de Internal Ratings Based-benadering (IRB). Op het einde van 2013 besliste de NBB om voor alle
Belgische banken die IRB-modellen gebruiken een bijkomende risicoweging van 5% toe te passen op de
Retail Real Estate in België.
Het kredietrisico van de investeringsportefeuille – met uitzondering van de ‘mortgagage backed ‘ effectiseringsposities volgens IRB - wordt berekend volgens de ‘Standaarbenadering’ (SA).
Voor de resterende activavoornamelijk de investeringsportefeuille en retail-activiteiten in Hongarije, wordt de
Standaardbenadering (SA) toegepast. De Standaardbenadering (SA) wordt bepaald door middel van risicowegingen die verschillen al naargelang de kredietbeoordeling, de categorie en de aard van elke activa en
tegenpartij, terwijl rekening wordt gehouden met kredietbescherming en waarborgen.
Op de posten buiten balansstelling wordt al naargelang een conversiefactor toegepast , waarna ze op een
gelijkaardige manier worden verwerkt.
Het marktrisico wordt bepaald overeenkomst de SA. De vereiste inzake operationeel risico volgt de BIA (Basic Indicator Approach).
Vanaf 2014 wordt de eigenvermogensberekening voor het risico van aanpassing van kredietwaardering
(CVA-risico) geïntegreerd in de risicovolumes.
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2015/12 2014/12

( in duizend EUR)
Gewogen marktrisico's
Gewogen operationele risico's
Risico van aanpassing van de kredietwaardering ( CVA-risico)

3.949.383 4.255.795
111.638 191.412
731.892 699.409
98.074
175.749

TOTAAL GEWOGEN RISICOVOLUMES

4.890.987 5.322.365

Gewogen kredietrisico's

4.8.4 Kapitaalratio’s
KAPITAALRATIOS
Core T1 ratio
T1 ratio
CRD ratio

2015/12 2014/12
18,2%
20,0%
21,2%

16,5%
18,2%
20,1%

AXA Bank Europe beantwoordt aan alle minimale kapitaalvereisten die worden opgelegd door Basel III. De
bank beantwoordt eveneens aan de striktere percentages inzake Tier 1-kapitaal die zijn opgelegd krachtens
SREP.

4.8.5 Hefboomratio
De hefboomratio is een aanvullende maatregel binnen het Basel-kader. Het is de verhouding tussen Tier 1
en de totale blootstelling (rubrieken op de balans en buitenbalans).
Het doel is om overmatige hefboomwerking te beperken en de activa van instellingen meer in lijn te brengen
met hun kapitaal.
De ratio zal bindend zijn op 1 januari 2018 maar de richtlijnen van het BCBS (Basel Committee on Banking
Supervision) voorzien het openbaar maken van de hefboomratio en de bestanddelen ervan vanaf 1 januari
2015.
De EU-commissie publiceerde een nieuwe verordening (nr. 680/2014) met betrekking tot de hefboomratio
Ratio (LR), na de Delegated Act van de EC.
Volgens deze Delegated Act is AXA Bank Europe in overeenstemming met de minimale benchmark van 3%
en gelijk aan 3,42%
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5 Reële waarde van financiële activa en passiva
5.1 Reële waarde mbt de retail-activiteit
Fair value hedges
Teneinde de nauwe link tussen de vaste woonkredieten en hun daarbij horende hedges via payer swaps ook
in de boekhoudrapportering duidelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van een fair value hedge model dat
speciaal hiervoor werd gemaakt.
Fair Value Berekening
Voor activa en passiva op korte termijn of onmiddellijk opvraagbaar, nemen we de boekwaarde als de beste
benadering.
De fair value van de retailproducten wordt in een aantal stappen berekend:


Eerst worden de toekomstige cashflows berekend op basis van de productkenmerken (rentevoet klant,
betalingsfrequentie, enz.). Voor producten zonder gekende looptijd, zoals de spaar- en zichtrekeningen,
wordt een looptijd verondersteld.



Voor retailkredieten worden deze cashflows vervolgens aangepast om rekening te houden met vervroegde terugbetalingen (2.5% op jaarbasis voor woonkredieten, 4% voor investeringskredieten; 10% op
jaarbasis voor leningen op afbetaling).



De embedded caps en floors in variabele hypothecaire leningen zijn in de berekening van de reële
waarde, die gebaseerd is op Monte-Carlo techniek in aanmerking genomen. In een notendop, is een
groep van rente scenario’s gegenereerd. In elk van deze scenario's, worden de kasstromen van de hypothecaire leningen gesimuleerd, rekening houdend met de caps / floors: bijvoorbeeld de reset customer
rate zal afhangen van de gesimuleerde marktrente, maar zal niet hoger zijn dan de contractuele embedded cap bij hypothecaire lening. De reële waarde van de portefeuille wordt dan bepaald door het gemiddelde te nemen van de verdisconteerde kasstromen in het Monte-Carlo scenario.

Tenslotte worden de (aangepaste) kasstromen verdisconteerd op basis van de IRS curve. Per product wordt
de IRS curve aangepast met een kostenspread om rekening te houden met de beheerskosten van dat product.

5.2 Reële waarde mbt de financieringsactiviteiten (treasury)
De financiële instrumenten worden in 3 categoriën ingedeeld:
De eerste bestaat uit de financiële instrumenten waarvoor de reële waarde niveau 1 wordt bepaald op basis
van marktprijzen in een actieve markt.
Het is meestal niet moeilijk om te bepalen of er een actieve markt bestaat, aangezien de informatie over de
marktprijzen gemakkelijk beschikbaar is voor het publiek en/of de beleggingsteams. Er is geen duidelijke
lijn of minimumdrempel van activiteit die wijst op “regelmatig voorkomende markttransacties” en dus moet
het niveau van feitelijke transacties worden beoordeeld rekening houdend met frequentie en volume. Een
laag transactievolume vertegenwoordigt niettemin nog altijd en prijs indien bepaald in een normale economische omgeving op een objectieve basis en het aantal transacties is een belangrijke indicator van reële
waarde.
Indien de markt voor een bepaald instrument niet actief is of de marktprijzen zijn niet of niet op regelmatige
basis beschikbaar, gebruik gemaakt van waarderingstechnieken gebaseerd op de geactualiseerde waarde
van toekomstige kasstromen en de prijsbepaling van optiemodellen. Deze waarderingstechnieken maken
gebruik van marktdata zoals rentecurves dividend yield, index levels en volatiliteitsgegevens. In sommige
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gevallen maken we gebruik van externe prijzen doorgegeven door een betrouwbaar tussenpersoon. Deze
prijzen zijn dan nog het onderwerp van een interne validatie of we waarderen deze instrumenten middels het
gebruik van interne waarderingstechnieken.
Het gebruik van waarneembare inputparameters leidt tot een reële waarde niveau 2, terwijl het gebruik van
niet-waarneembare input tot een reële waarde niveau 3 leidt, tenzij hun invloed niet significant is. Waarneembare inputs worden ontwikkeld met behulp van marktgegevens, zoals publiek beschikbare informatie
over feitelijke gebeurtenissen of transacties, die de veronderstellingen weerspiegelen die marktdeelnemers
zouden gebruiken bij het bepalen van de prijs van het instrument.
Het belang van niet-waarneembare parameters wordt geëvalueerd (1) op het niveau van elk individueel financieel instrument en (2) in zijn geheel.
(1) De specifieke impact van niet-waarneembare parameters op de reële waarde van elk financieel
instrument wordt beoordeeld zolang de mark-to-market ervan [0,05%) van de totale balans
overschrijdt. Ze worden beschouwd als zijnde meer dan een onbelangrijke impact te hebben
wanneer ze de wijziging van de reële waarde van een financieel instrument met [30%] of meer
beïnvloeden. Indien de bank de specifieke impact van de niet-waarneembare parameters op de
reële waarde van het instrument niet met redelijke inspanningen kon meten, wordt het instrument automatisch gecatalogeerd in niveau 3.
(2) Op zijn totaal niveau wordt gecontroleerd of de globale mark-to-market van alle financiële instrumenten die niet-waarneembare parameters gebruiken die niet gecatalogeerd worden onder niveau 3 de [2%] van de totale balans niet overschrijdt.

Een speciaal comité zorgt voor een regelmatige herziening minstens één keer per jaar van deze beslissingstabel om ervoor te zorgen dat deze nauwkeurig en allesomvattend is. Het speciale comité is minstens samengesteld uit de managers van de boekhoudbeleidsregels (inclusief CTFM) en de middle-office dat het
bedrijf vertegenwoordigt.
Indien er op het niveau van dit speciaal comité nog altijd onenigheid zou bestaan over de reële waardeclassificatie, zou het punt worden overgemaakt naar de CFO van AXA Bank Europe die zal beslissen over de niveauclassificatie.
In de tweede categorie vinden we de volgende elementen terug:
Actief
Vorderingen op andere bankiers
Vorderingen op andere bankiers bevatten interbancaire plaatsingen en reverse-repo transacties.
De geraamde reële waarde is gebaseerd op verdisconteerde kasstromen aan de huidige marktomstandigheden.
Leningen en vorderingen op klanten
Deze leningen en vorderingen zijn opgenomen voor hun nettoboekwaarde, na waardeverminderingen. De
geraamde reële waarde van leningen en vorderingen vertegenwoordigt het verdisconteerd bedrag van de
toekomstige verwachte kasstromen. Deze verwachte kasstromen zijn verdisconteerd volgens de huidige
marktomstandigheden om alzo de reële waarde te bepalen.
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Passief
Deposito’s en ontleningen
De geraamde reële waarde van vastrentende deposito’s, repotransacties en overige vastrentende ontleningen zonder genoteerde marktprijs is gebaseerd op verdisconteerde kasstromen aan de huidige marktomstandigheden.
Uitgegeven schuldinstrumenten
Voor de uitgegeven depositocertificaten wordt een verdisconteerd kasstroommodel gebruikt gebaseerd op
een huidige rendementscurve toepasselijk voor de resterende looptijd van het instrument tot op vervaldag.
Overzicht van actief en passief uitgedrukt volgens reële waarde

Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden

1.555.673

Fair Value niet gebaseerd op marktdata

prijzen

Fair Value gebaseerd op andere

observeerbare data dan genoteerde

prijzen

Fair Value gebaseerd op genoteerde

Opgenomen of vermelde reële waarden

2015. 12
i n '000 EU R

reële waarde)

Acti va / Ve r pl i chti nge n

Boekwaarde (indien verschillend van

Hierna hernemen we een overzicht van de activa en passiva van AXA Bank Europe uitgedrukt volgens reële
waarde.

1.534.226

21.448

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening
Voor verkoop beschikbare financiële activa

7.838.627

7.831.826

70

6.731

900.768

57

892.632

8.080

1.249.136

384.424

Tot einde looptijd aangehouden beleggingen
Andere financiële activa
Financiële verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden
Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening

1.633.560

(1) Enkel toegepast indien die waarderingstechniek gebaseerd is op veronderstellingen die niet worden ondersteund door marktprijzen of markttarieven voor dit instrument (i.e. zonder het instrument aan te

Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden

Fair Value niet gebaseerd op marktdata

prijzen

Fair Value gebaseerd op andere

observeerbare data dan genoteerde

prijzen

Fair Value gebaseerd op genoteerde

Opgenomen of vermelde reële waarden

2014. 12
i n '000 EU R

reële waarde)

Acti va / Ve r pl i chti nge n

Boekwaarde (indien verschillend van

passen of de samenstelling ervan te wijzigen), en niet gebaseerd zijn op beschikbare waar-neembare marktgegevens.

6.412.466

310

6.320.202

91.955

9.263.827

8.223.830

1.033.267

6.731

Financiële verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden
Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met

6.240.739

9

6.166.130

74.600

verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening

1.613.123

1.332.940

280.182

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening
Voor verkoop beschikbare financiële activa
Tot einde looptijd aangehouden beleggingen
Andere financiële activa

(1) Enkel toegepast indien die waarderingstechniek gebaseerd is op veronderstellingen die niet worden ondersteund door marktprijzen of markttarieven voor dit instrument (i.e. zonder het instrument aan te
passen of de samenstelling ervan te wijzigen), en niet gebaseerd zijn op beschikbare waar-neembare marktgegevens.

Na juridische toetsing en bijsturing van enkele clausules in de contracten zijn per einde 2015 de netting
voorwaarden van IAS32 vervult voor volgende tegenpartijen : HSBC, Credit Suisse, AXA Life Europe en AXA
Life Invest Reinsurance. Bij de vergelijking van de hierboven vermelde cijfers tussen vorig en huidig boekjaar
dient dan ook rekening te worden gehouden met een netting impact per 31 december 2015 van 3.228.787
K euro op de financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden en 3.735.212 K euro op de financiële
verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden.
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(*)
(a ) Ne tto wi nste n e n ve r l i e z e n

Le ve l 3 r e ë l e wa a r de fi na nci ë l e

be gr e pe n i n:

a cti va /ve r pl i chti nge n (i n '000 EU R )

31. 12. 2015

Le ve l 3

W&V

B EGI NSALDO

Voor verkoop beschikbare activa (7120)

OCI

(b) Aa nk o pe n,

(c) Ne tto

Ve r k o pe n e n

tr a nsfe r te n i n e n

R W Le ve l 3

Afwi k k e l i nge n

ui t Le ve l 3

EI NDSALDO

Le ve l 3
To ta a l i mpa ct o p W&V
o ve r de pe r i o de

6.731

0

0

0

0

6.731

0

0

0

0

0

0

0

0

91.955

-71.768

0

1.261

0

21.448

-71.768

-354.783

21.200

0

-58.922

0

-392.504

21.200

- 256. 097

- 50. 568

0

- 57. 661

0

- 364. 326

- 50. 568

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen in de winst- en
verliesrekening (7110)
Financiële activa aangehouden voor
handelsdoeleinden (7100)
Financiële verplichtingen aangehouden voor
handelsdoeleinden (7160)
To ta a l l e ve l 3 fi na nci ë l e
a cti va /ve r pl i chti nge n

(a) Komt overeen met de gerealiseerde en niet-gerealiseerde W&V en OCI gedurende de period van financiële activa/verplichtingen geklasseerd als level 3 bij het begin (inclusief impact wisselresultaat, renteresultaat, bijzondere
waardeverminderingen en afboekingen als definitief verlies).
(b) Afwikkelingen gedurende de periode van financiële activa/erplichtingen geklasseerd als level 3 bij het begin (Aankopen, Verkopen en terugbetaling van effecten)
(c) De netto transferten in en uit Level 3 bestaan uit de volgende bewegingen: transferten uit Level 2 naar Level 3

(*)
(a ) Ne tto wi nste n e n ve r l i e z e n

Le ve l 3 r e ë l e wa a r de fi na nci ë l e

be gr e pe n i n:

a cti va /ve r pl i chti nge n (i n '000 EU R )

31. 12. 2014

Voor verkoop beschikbare activa (7120)

Le ve l 3

W&V

B EGI NSALDO

OCI

(b) Aa nk o pe n,

(c) Ne tto

Ve r k o pe n e n

tr a nsfe r te n i n e n

R W Le ve l 3

Afwi k k e l i nge n

ui t Le ve l 3

EI NDSALDO

Le ve l 3
To ta a l i mpa ct o p W&V
o ve r de pe r i o de

6.731

0

0

0

0

6.731

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.894

0

0

76.061

91.955

15.894

0

-18.342

0

-108.567

-227.873

-354.783

-18.342

6. 731

- 2. 448

0

- 108. 567

- 151. 813

- 256. 097

- 2. 448

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen in de winst- en
verliesrekening (7110)
Financiële activa aangehouden voor
handelsdoeleinden (7100)
Financiële verplichtingen aangehouden voor
handelsdoeleinden (7160)
To ta a l l e ve l 3 fi na nci ë l e
a cti va /ve r pl i chti nge n

(a) Komt overeen met de gerealiseerde en niet-gerealiseerde W&V en OCI gedurende de period van financiële activa/verplichtingen geklasseerd als level 3 bij het begin (inclusief impact wisselresultaat, renteresultaat, bijzondere
(b) Afwikkelingen gedurende de periode van financiële activa/erplichtingen geklasseerd als level 3 bij het begin (Aankopen, Verkopen en terugbetaling van effecten)
(c) De netto transferten in en uit Level 3 bestaan uit de volgende bewegingen: transferten uit Level 2 naar Level 3
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De bewegingen in de financiële instrumenten waarvoor de FV gebaseerd wordt op genoteerde prijzen of
observeerbare data andere dan genoteerde prijzen vinden voornamelijk hun oorzaak in volgende elementen
(in ‘000 EUR) :

FV 2015
Aankopen/Verkopen/Terugbetalingen

van Level 2 naar Level 1
Delta t.g.v. evolutie Marktprijzen
Totaal

FV 2014
Aankopen/Verkopen/Terugbetalingen

Level 1

Level 2
-950.416

-464.829

568.412

-568.412

-10.000

45

-392.004

-1.033.197

Level 1

Level 2
468.844

-87.049

0

0

Delta t.g.v. evolutie Marktprijzen

188.353

49.384

Totaal

657.197

-37.665

van Level 2 naar Level 1

Wat betreft de financiële activa en passiva voor handelsdoeleinden is de evolutie voornamelijk te wijten aan
de derivatentransacties binnen de HUB activiteiten van de bank (toegang tot de markt voor de voornamelijk
verzekeringsentiteiten van de AXA groep)
Waarderingstechniek gebaseerd op marktgegevens:
De grote meerderheid van de posities geclassificeerd onder dit punt wordt gewaardeerd aan de hand van
marktprijzen, berekend door verschillende marktpartijen.
Het resterende deel wordt geprijsd met behulp van informatie gevonden bij Bloomberg, Markit en/of Interactive Data of meegedeeld door tegenpartijen nadat die werden gecontroleerd met het oog op hun betrouwbaarheid.
De vaststelling van het bestaan van een actieve markt is meestal eenduidig met marktinformatie beschikbaar voor het publiek en investeerders. Er is geen afgelijnde beschrijving of minimale drempel van de activiteit die "regelmatig voorkomende markttransacties" vertegenwoordigt, waardoor het niveau van de daadwerkelijke transacties dienen te worden beoordeeld met inachtneming van de frequentie en het volume. Echter,
een laag volume van transacties vertegenwoordigt nog steeds een prijs als deze bepaald is in een normale
zakelijke omgeving op een zakelijke basis. De transactiebedragen zijn belangrijke indicatoren van de reële
waarde.
Als er geen actieve markt is voor een specifiek instrument of de marktprijzen zijn niet of niet regelmatig beschikbaar, dan zullen waarderingstechnieken gebruikt worden op basis van de geactualiseerde waarde van
de toekomstige kasstromen en zal de prijs bepaald worden op basis van optiemodellen. Deze waarderingstechnieken maken gebruik van marktgegevens, zoals rentecurves, dividendrendement, indexniveaus en de
volatiliteit. In sommige gevallen maken we gebruik van externe prijzen aangeleverd door betrouwbare tussenpersonen. . Deze prijzen worden vervolgens onderworpen aan een interne validatie of we waarderen deze
instrumentendoor middel van interne rating technieken.
Het gebruik van observeerbare invoerparameters leidt tot een “Fair value gebaseerd op andere observeerbare data dan genoteerde prijzen”, terwijl het gebruik van niet-waarneembare inputs leidt tot een “Fair value
niet gebaseerd op marktdata”, tenzij hun invloed niet significant is. Waarneembare inputs worden ontwikkeld met behulp van marktgegevens, zoals voor het publiek beschikbare informatie over de werkelijke gebeurtenissen of transacties, en dat de veronderstellingen die marktpartijen zouden gebruiken bij de waardering van het instrument weergeeft. Aangezien de gebruikte parameters van instrument tot instrument kunnen variëren, bepalen we de waarneembaarheid en de betekenis van potentieel niet waarneembare parameters per klasse instrument. Wij hanteren sinds 2014 een beslissingstabel ter rechtvaardiging, op basis
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van deze criteria, van het toegekende level aan elke klasse van instrument. Een specifiek comité zorgt voor
een regelmatige herziening, minstens eenmaal per jaar, van deze beslissingstabel om de nauwkeurigheid en
volledigheid te waarborgen. Dit specifiek comité bestaat minimum uit de managers verantwoordelijk voor de
grondslagen voor de financiële verslaggeving en die van middle-office.
De voor verkoop beschikbare financiële activa waarvoor de Fair Value niet gebaseerd op marktwaarde betreffen aandelen die zijn opgenomen voor hun aankoopprijs als beste inschatting van hun marktwaarde.

Leningen en vorderingen

Fair Value niet gebaseerd op marktdata

prijzen

Fair Value gebaseerd op andere

observeerbare data dan genoteerde

prijzen

Fair Value gebaseerd op genoteerde

Opgenomen of vermelde reële waarden

2015. 12
i n '000 EU R

reële waarde)

Acti va / Ve r p l i chti nge n

Boekwaarde (indien verschillend van

Acti va e n Ve r p l i chti nge n wa a r vo o r bo e k wa a r de ve r schi l l e nd i s va n de r e ë l e wa a r de :

19.765.932
Leningen en vorderingen, geen reële waarde:

2.525.197

2.525.197

Leningen en vorderingen, met reële waarde:

17.240.735

17.240.735

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs

18.471.410

25.549.157

Financiële verplichtingen, geen reële waarde:

22.370.736

22.370.736

Financiële verplichtingen,met reële waarde:

3.178.421

3.374.405

3.374.405

De Fair Value van de "Leningen en vorderingen" is het resultaat van een eigen berekening, via een actualisatie van de cash flows van de kredieten met de swap curve tegen
De "Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs" , waarvoor Fair Value werd berekend, betreft de Covered bonds waarvoor de Fair Value
gebaseerd is op ofwel informatie opgemaakt door meer dan 20 "market participants" ofwel kan bekomen worden via Bloomberg.

Acti va e n Ve r p l i chti nge n wa a r vo o r bo e k wa a r de ve r schi l l e nd i s va n de r e ë l e wa a r de :

Leningen en vorderingen

marktdata

3
Fair Value niet gebaseerd op

prijzen

Fair Value gebaseerd op andere

2
observeerbare data dan genoteerde

genoteerde prijzen

Fair Value gebaseerd op

waarden

Opgenomen of vermelde reële

2014. 12
i n '000 EU R

van reële waarde)

Acti va / Ve r p l i chti nge n

Boekwaarde (indien verschillend

1

25.663.294
Leningen en vorderingen, geen reële waarde:

10.423.133

10.423.133

Leningen en vorderingen, met reële waarde:

15.240.161

15.240.161

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs

17.135.353

31.982.130

Financiële verplichtingen, geen reële waarde:

28.805.911

28.805.911

Financiële verplichtingen,met reële waarde:

3.176.219

3.281.759

3.281.759

De Fair Value van de "Leningen en vorderingen" is het resultaat van een eigen berekening, via een actualisatie van de cash flows van de kredieten met de swap curve tegen
De "Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs" , waarvoor Fair Value werd berekend, betreft de Covered bonds waarvoor de Fair Value
gebaseerd is op ofwel informatie opgemaakt door meer dan 20 "market participants" ofwel kan bekomen worden via Bloomberg.

De evolutie tussen 2014 en 2015 is voor 599 miljoen euro te wijten aan de herklassering in 2015 van de
branch van Hongarije als beëindigde bedrijfsactiviteit.
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5.3 Day one profits
Tijdens het boekjaar 2015 werden geen ‘day one profit’ geboekt. De bedragen opgenomen tijdens voorgaande boekjaren worden gespreid over de looptijd van het instrument.

5.4 Toepassing van de CVA en DVA op de derivaten portefeuille
Op basis van een interne beoordeling uitgevoerd door de Bank, raamt het management de impact van de
toepassing van CVA (Credit Value Adjustment) en DVA (Debit Value Adjustment) op de derivatenportefeuille
op een bruto CVA van 30,80 mio euro en een bruto DVA van 25,46 mio euro en werd beslist om de nettoimpact (winst) van 5,34 mio euro (voor belastingen) in de balans op te nemen.
IFRS 13 definieert het concept reële waarde. Meer bepaald met betrekking tot derivaten moet er volgens
deze norm een waardering van het kredietrisico worden opgenomen bij de bepaling van de reële waarde via
een Credit Value Adjustment (CVA) en een Debit Value Adjustment (DVA). De CVA waardeert het kredietrisico
dat AXA Bank Europe loopt bij tegenpartijen, terwijl de DVA het risico waardeert dat de tegenpartij loopt bij
AXA Bank Europe.
De CVA en DVA worden netto berekend per tegenpartij CVA (DVA) is een functie van de totale blootstelling op
de afsluitdatum, de kredietspread van de tegenpartij (AXA Bank) en de gemiddelde resterende looptijd van
de deals. De blootstelling voor de totalenetting set bestaat uit de huidige blootstelling, namelijk het verschil
tussen de marked-to-market op de afsluitdatum en het uitgewisselde onderpand op die datum, en de potentiële toekomstige blootstelling, namelijk de verwachte verandering in reële waarde van de positie over een
periode van 10 dagen.
Deze blootstelling wordt gehandhaafd tot de gemiddelde looptijd van de deals.
Het subelement "huidige blootstelling" evolueert in de tijd. Voor de eerste 10 dagen stemt ze overeen met
het verschil tussen de reële waarde van de posities op de afsluitdatum en de waarde van het onderpand dat
werd omgeruild op deze datum. Vanaf de 11de dag wordt deze huidige blootstelling vervangen door de
maximale huidige blootstelling zoals die bepaald wordt door de onderpandovereenkomst (CSA Threshold en
Minimum Transfer Amount) waar een eventuele initiële marge wordt toegevoegd die betaald/ontvangen is
op de afsluitdatum.

6 Gebruik van schattingen bij het toepassen van waarderingsregels
AXA Bank Europe maakt gebruik van schattingen en veronderstellingen in het kader van het opstellen van
haar jaarrekening op basis van IFRS. Deze schattingen en veronderstellingen worden continu getoetst en zijn
gebaseerd op de ervaring uit het verleden en andere factoren, waaronder een aanvaardbare inschatting van
toekomstige gebeurtenissen gebaseerd op de huidig gekende omstandigheden.
Schattingen en beoordelingen vinden vooral plaats in de volgende gebieden:


schatting van de realiseerbare waarde bij bijzondere waardeverminderingen en dit voor:
Financiële instrumenten - effecten
Financiële instrumenten - kredieten
Materiële vaste activa



bepaling van de reële waarde van niet-genoteerde financiële instrumenten

De reële waarde van financiële instrumenten die niet genoteerd zijn op een actieve markt worden bepaald
door middel van het gebruik van waarderingstechnieken. Waar deze waarderingstechnieken (bv. modellen)
worden gebruikt, worden zij op periodieke wijze nagekeken en gevalideerd. Alle modellen worden eveneens
gevalideerd vooraleer zij worden toegepast en worden aangepast om steeds de meeste recente gegevens en
vergelijkbare marktgegevens te bevatten. Voor bijkomende informatie wordt verwezen naar punt 5 Reële
waarde van financiële activa en passiva.


schatting van waardeverminderingen voor kredietverlies in België

Zoals aangegeven onder punt 2 omtrent de grondslagen voor onze financiële verslaggeving combineert de
onderneming combineert een collectieve waardering met een specifieke waardering.
Deze specifieke waardering wordt toegepast op twee momenten.
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1. Vanaf de status “onzeker verloop” wordt een bijzondere waardevermindering geboekt op basis van
observatiegegevens uit het verleden. Deze bijzondere waardevermindering wordt individueel berekend op statistische basis, rekening houdend met de geobserveerde verliezen uit het verleden en
de waarschijnlijkheid van een terugkeer naar de status “normaal verloop” of een overgang naar de
status “dubieus en oninbaar”.
2. Vanaf de status “oninbaar en dubieus” wordt het dossier individueel opgevolgd en worden de bijzondere waardeverminderingen geboekt, rekening houdend met de evolutie van het dossier en in
het bijzonder de waarborgen. Deze dossiers blijven gewaardeerd op individuele basis, zelfs al zijn de
waarborgen voldoende. Elke bijzondere waardevermindering wordt individueel per dossier geboekt.
De portefeuille met de status “normaal verloop” wordt gewaardeerd op collectieve basis aan de hand van
latente indicatoren (het model “geleden maar nog niet gerapporteerde verliezen”) en de expertise van de
onderneming.
Axa Bank Europe heeft in 2015 wijzigingen aangebracht in de default definitie opdat deze in lijn is met nieuwe Europese regelgeving (Uitvoeringsverorderingen 2015/227 van 9 januari 2015). In 2014 is er reeds op
basis van de door EBA uitgegeven ITS (juli 2014) een eerste expert inschatting gemaakt van de impact op de
waardeverminderingen voor kredietverlies van zo een wijziging in de default definitie. De belangrijkste wijzigingen in de default definitie hebben betrekking tot het aspect ‘unlikely to pay’ en een extra vereiste van 6
maanden zonder betalingsmoeilijkheden alvorens een krediet als gezond kan bestempeld worden. Deze
wijzigingen zorgen ervoor dat de default status van een krediet gedefinieerd binnen het kader van reglementaire vereisten beter in lijn is met het boekhoudkundig begrip ‘non-performing’ krediet. De effectieve implementering van de default wijziging in juni 2015 heeft geleid tot een bijkomende impact van 3,85 mio euro in
2015 waarbij momenteel de impact van de bijkomende vereiste van 6 maanden zonder betalingsmoeilijkheden nog steeds gebeurd op basis van een expert inschatting.


schatting van waardeverminderingen voor kredietverlies in Hongarije.

In 2015 werden alle leningen in Forint geconverteerd.
Waardeverminderingen voor kredietverlies, worden op individuele basis geschat en vertegenwoordigen de
risicocomponenten van kredietnemers in Hongarije. Voorbeelden worden hierna vermeld. Deze lijst van
voorbeelden is niet exhaustief en wordt in overeenstemming met de voorschiften van goede praktijken, regelmatig bijgewerkt met het oog op een zo groot mogelijke nauwkeurigheid en om gelijke tred te houden met
de ontwikkeling van de economische context in Hongarije.
* De ernst van de betalingsproblemen
* De omvang van de schuld
* De locatie van de waarborg
* De toestand en waarde van de waarborg

* De tijd om de real estate te verkopen
* De waarschijnlijkheid van terugvordering via een gedwongen verkoop of andere middelen
Hoewel de economische context zich in de afgelopen maanden lijkt te hebben gestabiliseerd, worden de
schattingen van toekomstig kredietverlies bemoeilijkt door de volatiliteit op de valutamarkt, plotse renteverhogingen en moeilijkheden op de vastgoedmarkt. Deze schattingen worden van dichtbij gevolgd en maandelijks aangepast met het oog op een zo correct mogelijke voorstelling van de voorzieningen voor kredietverliezen. Wij verwijzen eveneens naar punt 4.3.1 van dit document voor meer kwantitatieve informatie over het
kredietrisico in Hongarije.


Schatting van uitgestelde belasting

Met betrekking tot uitgestelde belastingvorderingen en hun realiseerbaarheid, wordt het volgende onderscheid gemaakt:


Uitgestelde belastingvordering opgenomen via het overige totaalresultaat ('other comprehensive income')
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Deze belastingvorderingen worden geboekt op:




Aanpassingen met betrekking tot de gebruikte actuariële veronderstellingen voor de berekening van
de voorzieningen rond pensioenplannen
De waarderingsresultaten op de derivaten gebruikt bij kasstroomafdekkingen
De waarderingsresultaten op de effecten die worden geclassificeerd onder de categorie ‘beschikbaar voor verkoop’
o in de mate dat zij belastbaar zijn,
o en uiteraard aanleiding geven tot het boeken van een niet-gerealiseerd verlies,
o en zij niet onder de voorwaarden vallen om een bijzondere waardevermindering te boeken.

Als algemene regel betreffende deze effecten verwacht AXA Bank Europe niet dat de verliezen in de toekomst zullen worden gerealiseerd aangezien de strategie er toe leidt dat deze effecten meestal tot vervaldatum in de portefeuille worden behouden. AXA anticipeert op verwachte IFRS wijzigingen en volatiele markt
waardoor het beheer van de portefeuille “beschikbaar voor verkoop” in deze gevallen gestuurd wordt een
andere strategie te volgen. Voor deze categorie wordt slecht een uitgestelde belastingsvordering geboekt in
de mate dat op deze portefeuille een grotere of gelijke uitgestelde belastingsschuld wordt geboekt, die ook
betrekking heeft tot dezelfde onderliggende portefeuille en op dezelfde periode.
Aangezien geen sprake is van een waardevermindering van de vordering, betekent dat impliciet dat geen
kredietverliezen op schuldinstrumenten worden verwacht. Dergelijke vordering moet dus worden beschouwd
als zijnde volledig realiseerbaar.
Uitgestelde belastingvordering als gevolg van een verschil van het tijdstip van boekhoudkundige en fiscale
(o.a. fiscale verliezen) verwerking
Een uitgestelde belastingvordering wordt opgenomen voor zover wordt verwacht dat toekomstige fiscale
winsten beschikbaar zullen zijn die voor het verrekenbaar tijdelijk verschil kunnen worden aangewend als
tevens ook voor het ongebruikte fiscaal verrekenbare tegoed.
De netto positie Uitgestelde belastingen via resultaat bedraagt 34.040 Keuro per 31-12-2015 waarvan
33.959 Keuro betrekking heeft op overdraagbaar fiscale verliezen. Van de netto positie 34.040 Keuro , is
1,4 mio euro DTL gerelateerd aan de Branch Hongarije.
Op basis van de door AXA Bank Europe uitgevoerde prognose en rekening houdende met een marge van
onzekerheid rond bepaalde veronderstellingen, zijn voldoende Belgische fiscale winsten beschikbaar op
basis van een tijdshorizon van 5 jaar. Er dient echter te worden opgemerkt dat de recuperatie vooral zal
voortvloeien uit de begrote fiscale winsten in de jaren 4 en 5.


Gebruik van schattingen bij andere elementen.

Voor een beschrijving van de waardering van de CVA/DVA verwijzen we naar punt 5.4 van deze jaarrekening
en voor de wijze waarop de bij AXA Bank Europe gehanteerde pensioenregelingen gebruik maakt van schattingen verwijzen we naar punt 33.
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Commissievergoedingen
B a te n ui t e n l a ste n i n ve r ba nd me t pr o vi si e s e n
ve r go e di nge n

2015. 12

2014. 12

i n '000 EU R
Baten uit provisies en vergoedingen
Effecten
Uitgiften
Aan- en verkooporders
Overige

16.146

12.711

13.658

10.442

96

45

2.391

2.224

1.019

1.131

1.019

1.131

7.009

17.505

Clearing en afwikkeling
Trust- en zaakwaarnemende activiteiten
Vermogensbeheer
Bewaring
Andere zaakwaarnemende transacties
Verplichtingen uit hoofde van leningen
Betalingsdiensten
Gestructureerde financiering
Vergoeding voor beheersdiensten met betrekking tot
effectiseringsactiviteiten
Overige financiële diensten
TOTAAL

19.714

17.834

43. 888

49. 181

26.805

25.090

La ste n i n ve r ba nd me t pr o vi si e s e n ve r go e di nge n
Provisies betaald aan tussenpersonen (acquisitiekosten)
Clearing, afwikkeling en bewaring
Overige
TOTAAL

874

1.281

8.294

15.435

35. 973

41. 806

Voor 2014 is er 1.434 Keuro gerelateerd aan de branch Hongarije die in 2015 als beëindigde bedrijfsactiviteit gerapporteerd werd waarvan: 5.413 Keuro baten uit betalingsdiensten, 104 Keuro overige financiële
diensten en 4.083 Keuro overige lasten.
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ge wa a r de e r d i n de wi nst- e n ve r l i e sr e k e ni ng
2015. 12
i n '000 EU R

Voor verkoop beschikbare financiële activa
Leningen en vorderingen (met inbegrip van financiële leases)

Netto

ve r pl i chti nge n di e ni e t te ge n r e ë l e wa a r de wo r de n

Gerealiseerde winsten

Ge r e a l i se e r de wi nste n (ve r l i e z e n) o p fi na nci ë l e a cti va e n

Gerealiseerde verliezen

8 Gerealiseerde winsten (verliezen) op financiële activa en verplichtingen
die niet tegen reële waarde worden gewaardeerd in de winst- en verliesrekening

56.383

56.383

2.850

2.850

59. 233

59. 233

Tot einde looptijd aangehouden beleggingen
Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs

ve r pl i chti nge n di e ni e t te ge n r e ë l e wa a r de wo r de n
ge wa a r de e r d i n de wi nst- e n ve r l i e sr e k e ni ng
2014. 12
i n '000 EU R

Voor verkoop beschikbare financiële activa
Leningen en vorderingen (met inbegrip van financiële leases)

136.446

Netto

Ge r e a l i se e r de wi nste n (ve r l i e z e n) o p fi na nci ë l e a cti va e n

Gerealiseerde winsten

TOTAAL

Gerealiseerde verliezen

Andere

39.999

11.035

96.447
11.035

Tot einde looptijd aangehouden beleggingen
Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs
Andere
TOTAAL

147. 481

39. 999

107. 482

Voor 2014 is er 286 Keuro gerelateerd aan de branch Hongarije die in 2015 als beëindigde bedrijfsactiviteit
gerapporteerd werd waarvan 13 Keuro op ‘voor verkoop beschikbare activa’ en 273 Keuro op leningen en
vorderingen.
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Bedrag van de verandering van de

reële waarde die toe te rekenen is

aan veranderingen in het

kredietrisico

reële waarde die toe te rekenen is

aan veranderingen in het

kredietrisico

2015. 12
i n '000 EU R

Bedrag van de verandering van de

ve r l i e sr e k e ni ng

Netto

ge wa a r de e r d te ge n r e ë l e wa a r de
me t ve r we r k i ng va n wa a r de ve r a nde r i nge n i n de wi nst- e n

Gerealiseerde winsten

Wi nste n (ve r l i e z e n) o p fi na nci ë l e a cti va e n ve r p l i chti nge n

Gerealiseerde verliezen

9 Winsten (verliezen) op financiële activa en verplichtingen gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winsten verliesrekening

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening
0
Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening

ve r l i e sr e k e ni ng
2014. 12
i n '000 EU R

59. 730

15. 180

44. 550

Netto

ge wa a r de e r d te ge n r e ë l e wa a r de
me t ve r we r k i ng va n wa a r de ve r a nde r i nge n i n de wi nst- e n

44.550

Gerealiseerde verliezen

Wi nste n (ve r l i e z e n) o p fi na nci ë l e a cti va e n ve r p l i chti nge n

15.180

Gerealiseerde winsten

TOTAAL

59.730

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening
16.574

16.574

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening

TOTAAL

9.178

77.166

-67.989

25. 752

77. 166

- 51. 415
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2015. 12
i n '000 EU R
R e ë l e wa a r de a fde k k i ng

Netto

a fde k k i ngstr a nsa cti e s

Winsten

Wi nste n (ve r l i e z e n) a l s ge vo l g va n de a dmi ni str a ti e ve ve r we r k i ng va n

Verliezen

10 Winsten (verliezen) als gevolg van de administratieve verwerking van afdekkingstransacties

59.757

207.161

-147.404

24.374

24.363

11

35.383

182.798

-147.415

319.884

192.999

126.885

319.884

192.999

126.885

Wijzigingen in de reële waarde van de afgedekte positie die toe te rekenen zijn
aan het afgedekte risico
Wijzigingen in de reële waarde van de afdekkingsderivaten (met inbegrip van
beëindiging)
Ka sstr o o ma fde k k i ng
Wijzigingen in de reële waarde van de afdekkingsderivaten - niet-effectief deel
Afde k k i ng va n ne tto - i nve ste r i nge n i n e e n bui te nl a ndse e nti te i t
Wijzigingen in de reële waarde van de afdekkingsderivaten - niet-effectief deel
R e ë l e wa a r de a fde k k i ng va n he t r e nte r i si co
Wijzigingen in de reële waarde van de afgedekte positie
Wijzigingen in de reële waarde van de afdekkingsderivaten
Ka sstr o o ma fde k k i ng va n he t r e nte r i si co
Wijzigingen in de reële waarde van het afdekkingsinstrument - niet-effectief deel
B e ë i ndi gi ng va n de a dmi ni str a ti e ve ve r we r k i ng va n
a fde k k i ngstr a nsa cti e s i n he t ge va l va n e e n k a sstr o o ma fde k k i ng

2014. 12

-24.126
- 44. 645

i n '000 EU R
R e ë l e wa a r de a fde k k i ng

Netto

a fde k k i ngstr a nsa cti e s

45.175
445. 335

Verliezen

Wi nste n (ve r l i e z e n) a l s ge vo l g va n de a dmi ni str a ti e ve ve r we r k i ng va n

21.049
400. 690

Winsten

TOTAAL

701.282

687.524

13.757

56.488

640.526

-584.037

644.793

46.999

597.795

86.218

-86.218

86.218

-86.218

773. 743

- 72. 461

Wijzigingen in de reële waarde van de afgedekte positie die toe te rekenen zijn
aan het afgedekte risico
Wijzigingen in de reële waarde van de afdekkingsderivaten (met inbegrip van
beëindiging)
Ka sstr o o ma fde k k i ng
Wijzigingen in de reële waarde van de afdekkingsderivaten - niet-effectief deel
Afde k k i ng va n ne tto - i nve ste r i nge n i n e e n bui te nl a ndse e nti te i t
Wijzigingen in de reële waarde van de afdekkingsderivaten - niet-effectief deel
R e ë l e wa a r de a fde k k i ng va n he t r e nte r i si co
Wijzigingen in de reële waarde van de afgedekte positie
Wijzigingen in de reële waarde van de afdekkingsderivaten
Ka sstr o o ma fde k k i ng va n he t r e nte r i si co
Wijzigingen in de reële waarde van het afdekkingsinstrument - niet-effectief deel
B e ë i ndi gi ng va n de a dmi ni str a ti e ve ve r we r k i ng va n
a fde k k i ngstr a nsa cti e s i n he t ge va l va n e e n k a sstr o o ma fde k k i ng
TOTAAL

701. 282

Inclusief de afschrijving van de wijziging in de reële waarde van de afgedekte positie.
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11 Overige exploitatiebaten en -lasten
Ove r i ge e x pl o i ta ti e ba te n e n - l a ste n
i n '000 EU R

EX PLOI TATI EB ATEN

2015. 12

2014. 12

30. 904

28. 501

30.904

28.501

1. 243

1. 326

1.243
0

1.305
21

29. 661

27. 175

Materiële activa gewaardeerd volgens het herwaarderingsmodel
Vastgoedbeleggingen
Huurinkomsten uit vastgoedbeleggingen
Cumulatieve verandering in de reële waarde die in de winst- en
verliesrekening wordt verwerkt, indien een
vastgoedbelegging van een pool waarvoor het kostprijsmodel wordt
toegepast, wordt verkocht aan een pool waarvoor het reëlewaardemodel wordt toegepast
Overige baten verbonden met vastgoedbeleggingen
Operationele leases
Overige
EX PLOI TATI ELASTEN
Materiële activa gewaardeerd volgens het herwaarderingsmodel
Vastgoedbeleggingen
Directe exploitatielasten (inclusief reparatie en onderhoud) die
voortvloeien uit vastgoedbeleggingen
die tijdens de periode huurinkomsten hebben gegenereerd
Directe exploitatielasten (inclusief reparatie en onderhoud) die
voortvloeien uit vastgoedbeleggingen
die tijdens de periode geen huurinkomsten hebben gegenereerd
Cumulatieve verandering in de reële waarde die in de winst- en
verliesrekening wordt verwerkt, indien een
vastgoedbelegging van een pool waarvoor het kostprijsmodel wordt
toegepast, wordt verkocht aan een pool waarvoor het reëlewaardemodel wordt toegepast
Operationele leases
Overige
TOTAAL

Voor 2014 is er 2.650 Keuro gerelateerd aan de branch Hongarije die in 2015 als beëindigde bedrijfsactiviteit gerapporteerd werd binnen overige exploitatiebaten.
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12 Personeelsuitgaven

Pe r so ne e l sui tga ve n
i n '000 EU R

2015. 12

2014. 12

Bezoldigingen

72.579

72.031

Sociale lasten

25.696

37.023

960

1.276

Rust- en overlevingspensioenen en soortgelijke uitgaven
Op aandelen gebaseerde betalingen
Andere
TOTAAL

7.954

1.858

107. 190

112. 188

Voor 2014 is er 9.994 Keuro gerelateerd aan de branch Hongarije die in 2015 als beëindigde bedrijfsactiviteit gerapporteerd werd waarvan 7.547 Keuro bezoldigingen, 2.396 Keuro sociale lasten en 51 Keuro andere.

13 Algemene en administratieve uitgaven
Al ge me ne e n a dmi ni str a ti e ve ui tga ve n
i n '000 EU R
Marketingkosten

2015. 12

2014. 12

9.048

8.162

Honoraria

44.569

40.560

IT-uitgaven

4.911

8.903

-930
82.033

472
96.420

139. 631

154. 517

Betaalde en ontvangen huurgelden
Andere (inclusief uitzendpersoneel)
TOTAAL

Voor 2014 is er 24.584 Keuro gerelateerd aan de branch Hongarije die in 2015 als beëindigde bedrijfsactiviteit gerapporteerd werd waarvan 472 Keuro marketingkosten, 2.777 Keuro honoraria, 2.772 Keuro IT
uitgaven, 1.080 Keuro betaalde en ontvangen huurgelden en 17.483 Keuro andere.
AXA Bank Europe past IFRIC21 toe voor de volgende contributies met ingang van 01-01-2015.

-

Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen.
Taks op kredietinstellingen
Bijdragen depot beschermingsfonds
Bijdrage Belgisch stabiliteitsfonds
Europees resolutiefonds

BTW
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14 Winstbelasting
In 2015 heeft AXA Bank Europe geen gebruik gemaakt van de notionele Intrestaftrek (aftrek voor risicokapitaal) van het huidig boekjaar.
Op basis van de huidige Belgische fiscale wetgeving kan AXA Bank Europe genieten van het gebruik van de
notionele intrestaftrek.
Vanaf aanslagjaar 2007 vormt de notionele Interestaftrek een grondige wijziging van de berekeningsstructuur van de vennootschapsbelasting.
De voornaamste doelstellingen van deze maatregel zijn het verminderen van de fiscale discriminatie tussen
financiering met vreemd vermogen en financiering met eigen vermogen, het versterken van de kapitaalstructuur en een algemene verlaging van de effectieve aanslagvoet (met een hoger rendement, na belastingen,
op de investeringen). Worden verder nog beoogt : het aantrekken van kapitaalintensieve investeringen en
het aanbieden van een instrument om in België activiteiten, die voorheen waren toegestaan onder het bijzondere regime van de Belgische Coördinatiecentra, te behouden of op te starten.
De notionele interestaftrek wordt berekend op het eigen vermogen van de vennootschap waarop een aantal
correcties worden toegepast zoals het in mindering brengen van de fiscale nettowaarde op het einde van het
vorig belastbaar tijdperk van bepaalde financiële vaste activa, worden toegepast.
Na bepaling van het gecorrigeerde eigen vermogen, wordt de aftrek berekend door dit vermogen te vermenigvuldigen met de notionele rentevoet. Deze intrestvoet is gebaseerd op de gemiddelde rente van de 10jarige OLO’s van de Belgische Staat.
De aftrek van de notionele Interestaftrek vermindert de belastbare basis waarop de vennootschapsbelasting
berekend wordt.
Tot en met boekjaar 2011 is het niet gebruikte gedeelte notionele intrestaftrek bij onvoldoende belastbare
basis gedurende zeven opeenvolgende jaren overdraagbaar. Vanaf boekjaar 2012 is er geen mogelijkheid
meer om het niet gebruikte gedeelte van de aftrek voor risicokapitaal over te dragen naar volgende boekjaren.
In boekjaar 2015 geeft de belastbare basis geen aanleiding tot verschuldigde vennootschapsbelasting. Er
werd geen gebruik gemaakt van de notionele intrestaftrek huidig boekjaar noch van de opgebouwde stock
van voorgaande boekjaren t.e.m. 2011.
AXA Bank Europe heeft in haar eigen vermogen belastingvrije reserves voor een bedrag van
213.067.385,05 euro (ongewijzigd t.o.v. 2014) waarop geen uitgestelde belasting t.b.v. 72.421.604,18
euro (ongewijzigd t.o.v. vorig boekjaar) werd berekend. Indien deze reserves zouden uitgekeerd worden,
zouden deze belast worden. Zolang de bank in going concern is, zijn deze reserves als deel van het eigen
vermogen vereist voor de bedrijfsuitoefening van de bank en bestaat er geen intentie om deze uit te keren.
Op basis van de budgetoefening van AXA Bank waarbij er werd rekening gehouden met een marge omtrent
onzekerheden in de gebruikte veronderstellingen werd er voor een gedeelte van niet aangewende fiscale
overdraagbare verliezen (99.909.949,05 euro) een uitgestelde belasting op het actief opgenomen. AXA
Bank Europe boekte geen uitgestelde belasting op het actief voor het overige gedeelte van de niet aangewende fiscale overdraagbare verliezen (95.888.321,92 euro). Per einde 2015 bedraagt de overdraagbare
DBI-aftrek 7.071.205,67 euro terwijl de voorraad van overdraagbare notionele intrestaftrek (opgebouwd
t.e.m. 2011) nog 99.222.072,29 euro groot is; hiervan is nog maximaal 58,6 mio euro bruikbaar in 2017
(aj2018) en nog maximaal 26,4 mio euro in 2018 (aj2019).
De beperking van de fiscale aftrek voor kredietinstellingen, zoals deze in de loop van 2015 van kracht werd
en welke voor AXA Bank Europe maximaal 14,17 mio euro kon bedragen, heeft geen impact op de te betalen
vennootschapsbelasting over 2015 gehad. (Michel Taks)
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e ffe cti e ve be l a sti ngta r i e f
2015. 12
i n '000 EU R

1. Belastinglasten

%

Aa nsl ui ti ng tusse n he t we tte l i j k e be l a sti ngta r i e f e n he t

Netto bedrag

BTW

15.103

1.1. Nettowinst voor aftrek van belastingen

44.433

1.2. Wettelijk belastingtarief

33,99%

2. Fiscale gevolgen van belastingtarieven in andere belastingjurisdicties

37.524

3. Fiscale gevolgen van nietbelastbare baten

-9.694

4. Fiscale gevolgen van lasten die niet fiscaal aftrekbaar zijn

-598

5. Fiscale gevolgen van het gebruik van voorheen nietopgenomen
belastingvorderingen
6. Fiscale gevolgen voor belastingvoordeel dat voorheen niet was
opgenomen in de winst- en verliesrekening
7. Fiscale gevolgen van de herbeoordeling van nietopgenomen
uitgestelde belastingvorderingen
8. Fiscale gevolgen van een wijziging van de belastingtarieven
9. Fiscale gevolgen van een tekort of een teveel aan voorzieningen in
vorige periodes

990

10. Andere stijging (daling) van de wettelijke belasting

-45.509

11. Belastinglasten volgens het effectieve belastingtarief

17.203

11.1. Nettowinst voor aftrek van belastingen
11.2. Effectief belastingtarief

44.433

2014. 12
i n '000 EU R

1. Belastinglasten
1.1. Nettowinst voor aftrek van belastingen

%

e ffe cti e ve be l a sti ngta r i e f

Netto bedrag

Aa nsl ui ti ng tusse n he t we tte l i j k e be l a sti ngta r i e f e n he t

38,72%

17.396
-51.180

1.2. Wettelijk belastingtarief
2. Fiscale gevolgen van belastingtarieven in andere belastingjurisdicties
3. Fiscale gevolgen van nietbelastbare baten
4. Fiscale gevolgen van lasten die niet fiscaal aftrekbaar zijn

33,99%
-18.965
-3.501
93

5. Fiscale gevolgen van het gebruik van voorheen nietopgenomen
belastingvorderingen
6. Fiscale gevolgen voor belastingvoordeel dat voorheen niet was
opgenomen in de winst- en verliesrekening
7. Fiscale gevolgen van de herbeoordeling van nietopgenomen
uitgestelde belastingvorderingen
8. Fiscale gevolgen van een wijziging van de belastingtarieven

-1.638

9. Fiscale gevolgen van een tekort of een teveel aan voorzieningen in
vorige periodes
10. Andere stijging (daling) van de wettelijke belasting
11. Belastinglasten volgens het effectieve belastingtarief
11.1. Nettowinst voor aftrek van belastingen
11.2. Effectief belastingtarief

28
9.617
3.030
-51.180
5,92%
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De belastingvorderingen opgenomen in de boeken van AXA Bank Europe betreffen belastbare reserves en
voorzieningen evenals de belastingvorderingen op tijdelijke verschillen ingevolge IFRS herwerkingen en
fiskaal overgedragen verliezen. Met betrekking tot deze tijdelijke verschillen heeft het grootste gedeelte
betrekking op de belastingvorderingen met betrekking tot de op/afwaardering naar reële waarde van de
effectenportefeuille waarbij men momenteel van de veronderstelling uitgaat dat het grootste gedeelte van
deze effecten tot op hun vervaldag zullen worden behouden. Op basis van de door het management uitgevoerde budgetoefeningen zijn de vooruitzichten dan van dien aard dat er hier geen problemen worden verwacht met betrekking tot de recupereerbaarheid van deze vorderingen.
Bij de hierna volgende analyse van de uitgestelde belastingvorderingen en verplichtingen maken we geen
onderscheid per juridische entiteit.
De inschatting van deze recupereerbaarheid geeft volgende opdeling:
Ana l y se ui tge ste l de be l a sti ngsvo r de r i nge n e n ve r pl i chti nge n

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

ui tge ste l de

ui tge ste l de

ne tto ui tge ste l de

be l a sti ngsvo r de r i nge n

be l a sti ngsve r pl i chti nge n

be l a sti nge n

Uitgestelde belastingen via resultaat

128.478

93.036

35.442

3.377

83.348

-79.971

kasstroomafdekkingsderivaten

5.462

20

5.442

Uitgestelde belastingen via reserves voor winst en verlies op toegezegde pensioenregelingen

7.028

0

7.028

0

577

-577

144.345

176.981

-32.636

Uitgestelde belastingen via reserves voor reële waardeaanpassingen van voor verkoop beschikbare
activa
Uitgestelde belastingen via reserves voor reeële waardeaanpassingen van

Uitgestelde belastingen via reserves voor winst en verlies via Stock Optie plan
To ta a l ui tge ste l de be l a sti nge n

Ana l y se ui tge ste l de be l a sti ngsvo r de r i nge n e n ve r pl i chti nge n

Uitgestelde belastingen via resultaat

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

ui tge ste l de

ui tge ste l de

ne tto ui tge ste l de

be l a sti ngsvo r de r i nge n

be l a sti ngsve r pl i chti nge n

be l a sti nge n

155.026

100.734

54.292

6.903

86.902

-79.999

Uitgestelde belastingen via reserves voor reële waardeaanpassingen van voor verkoop beschikbare
activa
Uitgestelde belastingen via reserves voor reeële waardeaanpassingen van
kasstroomafdekkingsderivaten
Uitgestelde belastingen via reserves voor winst en verlies op toegezegde pensioenregelingen
Uitgestelde belastingen via reserves voor winst en verlies via Stock Optie plan
To ta a l ui tge ste l de be l a sti nge n

Actue l e e n ui tge ste l de be l asti ngsl aste n
i n '000 EU R
Actuele belastinglasten
Uitgestelde belastingslasten
TOTAAL

4.313

0

4.313

15.668

0

15.668

0

299

-299

181.910

187.935

-6.025

2015. 12

2014. 12
2.405

2.035

14.187

-5.064

16. 592

- 3. 029

Voor 2014 is er 546 Keuro gerelateerd aan de branch Hongarije die in 2015 als beëindigde bedrijfsactiviteit
gerapporteerd werd.
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U i tg e ste l d e B e l a sti ng sv o r d e r i ng e n p e r v e r wa chte d a tum v a n g e b ui k

UBV Verwachte datum

UBV Verwachte datum

UBV Verwachte datum

UBV Verwachte datum

UBV Verwachte datum

UBV Verwachte datum

UBV Verwachte datum

UBV Verwachte datum

UBV Verwachte datum

van gebruik

van gebruik

van gebruik

van gebruik

van gebruik

van gebruik

van gebruik

van gebruik

van gebruik

1 jaar

2 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

6 jaar

tussen 7 en 11 jaar

> 11 jaar

TOTAAL

31/12/2015

U B V o p b e l a stb a r e o v e r ge d r a ge n v e r l i e z e n

vastgesteld

6.025

4.839

20.707

2.388

5.959

3.469

21

11

38.610

8

18

62.290

5. 959

3. 469

6. 046

4. 850

59. 317

2. 396

18

62. 290

A nd e r e ui tge ste l d e b e l a sti ngsv o r d e r i nge n
TO TA A L U B V

geen datum

33.959
110.386
0

144. 345

U i tg e ste l d e B e l a sti ng sv o r d e r i ng e n p e r v e r wa chte d a tum v a n g e b ui k

31/12/2014
UBV Verwachte datum

UBV Verwachte datum

UBV Verwachte datum

UBV Verwachte datum

UBV Verwachte datum

UBV Verwachte datum

UBV Verwachte datum

UBV Verwachte datum

UBV Verwachte datum

van gebruik

van gebruik

van gebruik

van gebruik

van gebruik

van gebruik

van gebruik

van gebruik

van gebruik

1 jaar

2 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

6 jaar

tusse n 7 e n 11 j a a r

> 11 j a a r

ge e n d a tum v a stge ste l d

U B V o p b e l a stb a r e o v e r ge d r a ge n v e r l i e z e n

3.687

3.107

8.792

17.373

0

0

0

0

32.959

59.772

399

21

4.334

54

50.809

7

33.555

148.951

63. 459

3. 506

8. 813

21. 707

54

50. 809

7

33. 555

Andere uitgestelde belastingsvorderingen
TO TA A L U B V

TOTAAL

0

181. 910

U i tg e ste l d e B e l a sti ng sv o r d e r i ng e n p e r ui te r ste d a tum v a n g e b ui k

UBV Uiterste datum

UBV Uiterste datum

UBV Uiterste datum

UBV Uiterste datum

UBV Uiterste datum

UBV Uiterste datum

UBV Uiterste datum

UBV Uiterste datum

UBV Uiterste datum

van gebruik

van gebruik

van gebruik

van gebruik

van gebruik

van gebruik

van gebruik

van gebruik

van gebruik

1 jaar

2 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

6 jaar

tussen 7 en 11 jaar

> 11 jaar

geen vervaldag

TOTAAL

31/12/2015

U B V o p b e l a stb a r e o v e r ge d r a ge n v e r l i e z e n
A nd e r e ui tge ste l d e b e l a sti ngsv o r d e r i nge n
TO TA A L U B V

2.047

3.460

13

336

38.602

2. 047

3. 460

13

336

38. 602

0

0

33.959

33.959

3.377

62.551

110.386

3. 377

96. 510

144. 345

U i tg e ste l d e B e l a sti ng sv o r d e r i ng e n p e r ui te r ste d a tum v a n g e b ui k

UBV Uiterste datum

UBV Uiterste datum

UBV Uiterste datum

UBV Uiterste datum

UBV Uiterste datum

UBV Uiterste datum

UBV Uiterste datum

UBV Uiterste datum

UBV Uiterste datum

van gebruik

van gebruik

van gebruik

van gebruik

van gebruik

van gebruik

van gebruik

van gebruik

van gebruik

1 jaar

2 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

6 jaar

tussen 7 en 11 jaar

> 11 jaar

geen vervaldag

TOTAAL

31/12/2014

U B V o p b e l a stb a r e o v e r ge d r a ge n v e r l i e z e n

0

0

0

0

0

0

0

0

32.959

32.959

A nd e r e ui tge ste l d e b e l a sti ngsv o r d e r i nge n

66

13

13

4.326

423

50.801

268

0

93.041

148.951

TO TA A L U B V

66

13

13

4. 326

423

50. 801

268

0

126. 000

181. 910

BTW

BE0404.476.835
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U i tg e ste l de B e l asti ng sschul de n pe r ve r wachte datum van g e bui k
UBS verwachte

UBS verwachte

UBS verwachte

UBS verwachte

UBS verwachte

UBS verwachte

UBS verwachte

UBS verwachte

UBS verwachte

datum van

datum van

datum van

datum van

datum van

datum van

datum van

datum van

datum van

gebruik

gebruik

gebruik

gebruik

gebruik

gebruik

gebruik

gebruik

gebruik

1 jaar

2 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

6 jaar

> 11 jaar

geen vervaldag

31/12/2015

tussen 7 en 11
jaar

TOTAAL

Ande r e ui tge ste l de be l a sti ngsschul de n

14. 439

29. 808

33. 912

520

47. 529

309

4. 191

45. 696

577

176. 981

TOTAAL U B S

14. 439

29. 808

33. 912

520

47. 529

309

4. 191

45. 696

577

176. 981

U i tg e ste l de B e l asti ng sschul de n pe r ve r wachte datum van g e bui k
UBS Verwachte

UBS Verwachte

UBS Verwachte

UBS Verwachte

UBS Verwachte

UBS Verwachte

UBS Verwachte

UBS Verwachte

UBS Verwachte

datum van

datum van

datum van

datum van

datum van

datum van

datum van

datum van

datum van

gebruik

gebruik

gebruik

gebruik

gebruik

gebruik

gebruik

gebruik

gebruik

1 jaar

2 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

6 jaar

> 11 jaar

geen vervaldag

31/12/2014

tussen 7 en 11
jaar

TOTAAL

Ande r e ui tge ste l de be l a sti ngsschul de n

925

10. 421

7. 092

480

74. 221

9. 365

45. 940

39. 192

299

187. 935

TOTAAL U B S

925

10. 421

7. 092

480

74. 221

9. 365

45. 940

39. 192

299

187. 935

U i tg e ste l de B e l asti ng sschul de n pe r ui te r ste datum van g e bui k

31/12/2015

UBS Uiterste datum

UBS Uiterste datum

UBS Uiterste datum

UBS Uiterste datum

UBS Uiterste datum

UBS Uiterste datum

UBS Uiterste datum

UBS Uiterste datum

van gebruik

van gebruik

van gebruik

van gebruik

van gebruik

van gebruik

van gebruik

van gebruik

UBS Uiterste datum
van gebruik

1 jaar

2 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

6 jaar

tussen 7 en 11 jaar

> 11 jaar

geen vervaldag

TOTAAL

Ande r e ui tge ste l de be l a sti ngsschul de n

5. 078

4. 602

392

10. 881

57. 617

21. 565

30. 573

189

46. 084

176. 981

TOTAAL U B S

5. 078

4. 602

392

10. 881

57. 617

21. 565

30. 573

189

46. 084

176. 981

U i tg e ste l de B e l asti ng sschul de n pe r ui te r ste datum van g e bui k

31/12/2014

UBS Uiterste datum

UBS Uiterste datum

UBS Uiterste datum

UBS Uiterste datum

UBS Uiterste datum

UBS Uiterste datum

UBS Uiterste datum

UBS Uiterste datum

van gebruik

van gebruik

van gebruik

van gebruik

van gebruik

van gebruik

van gebruik

van gebruik

UBS Uiterste datum
van gebruik

1 jaar

2 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

6 jaar

tussen 7 en 11 jaar

> 11 jaar

geen vervaldag

TOTAAL

Ande r e ui tge ste l de be l a sti ngsschul de n

116

10. 421

7. 092

480

75. 025

9. 365

45. 940

5

39. 491

187. 935

TOTAAL U B S

116

10. 421

7. 092

480

75. 025

9. 365

45. 940

5

39. 491

187. 935

BTW

BE0404.476.835
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15 Geldmiddelen en zichtrekeningen bij centrale banken
Ge l dmi dde l e n e n z i chtr e k e ni nge n bi j ce ntr a l e ba nk e n

2015. 12

i n '000 EU R

Geldmiddelen en zichtrekeningen bij centrale banken
TOTAAL

2014. 12

337.156

386.474

337. 156

386. 474

Totale netto boekwaarde

financiële activa >

collectief beoordeelde

< Waardeverminderingen voor

op individuele basis

< Waardeverminderingen voor

beoordeelde financiële activa >

Dewelke vallen onder

forbearance maatregelen

(totale boekwaarde)

In waarde verminderde activa

2015. 12
i n '000 EU R

activa

U i tspl i tsi ng vo l ge ns te ge npa r ti j

Niet in waarde verminderde

16 Leningen en vorderingen

Schuldbewijzen uitgegeven door
Centrale overheden
Kredietinstellingen
Andere instellingen dan kredietinstellingen
Ondernemingen
19.489.767

Leningen en voorschotten aan

386.367

188.268

-75.760

-34.441

19.765.932

Centrale overheden

167

167

Kredietinstellingen

1.265.904

1.265.904

Andere instellingen dan kredietinstellingen

1.673.968

5.120

10.143

-1.812

-51

815.353

39.695

13.537

-14.245

-582

840.221

15.734.374

341.551

164.588

-59.703

-33.808

15.982.415

19. 489. 767

386. 367

188. 268

- 75. 760

- 34. 441

19. 765. 932

Ondernemingen
Particulieren

1.677.225

Totale netto boekwaarde

financiële activa >

collectief beoordeelde

< Waardeverminderingen voor

op individuele basis

< Waardeverminderingen voor

beoordeelde financiële activa >

Dewelke vallen onder

forbearance maatregelen

(totale boekwaarde)

2014. 12
i n '000 EU R

In waarde verminderde activa

U i tspl i tsi ng vo l ge ns te ge npa r ti j

activa

TOTAAL

Niet in waarde verminderde

Te ontvangen baten (indien afzonderlijk verwerkt)

Schuldbewijzen uitgegeven door
Centrale overheden
Kredietinstellingen
Andere instellingen dan kredietinstellingen
Ondernemingen
Leningen en voorschotten aan

25.442.678

510.938

156.276

-198.787

-91.535

25.663.294

Centrale overheden

16.249

16.249

Kredietinstellingen

2.542.831

2.542.831

Andere instellingen dan kredietinstellingen

5.975.317

3.907

5.230

-1.623

-106

832.514

31.456

13.706

-14.965

-558

848.447

16.075.768

475.575

137.340

-182.199

-90.870

16.278.273

25. 442. 678

510. 938

156. 276

- 198. 787

- 91. 535

25. 663. 294

Ondernemingen
Particulieren

5.977.495

Te ontvangen baten (indien afzonderlijk verwerkt)
TOTAAL

Betreft 2015, voor “leningen en vorderingen" is er 1.163 mio euro (2.212 mio euro in 2014) met vervaldag
binnen het jaar.
Bij de vergelijking van de hierboven vermelde cijfers tussen vorig en huidig boekjaar dient dan ook rekening
te worden gehouden met een netting impact per 31 december 2015 van 977.063 mio euro.
De daling tussen 2014 en 2015 is voor 599 miljoen euro te wijten aan de herklassering in 2015 van de
branch van Hongarije als beëindigde bedrijfsactiviteit.

Particulieren

Ondernemingen

2015. 12
i n '000 EU R

kredietinstellingen

Le ni nge n e n vo o r scho tte n (k r e di e ti nste l l i nge n ui tge z o nde r d)

77
Andere instellingen dan

BE0404.476.835

Centrale overheden

BTW

Handelswissels & eigen accepten
Financiële leases
Reverse repo verrichtingen

962.374
3.287

3.640

839.980

47.734

796

14.809.307

428.432

817.802

216.253

3.067
232.331

17.983

52.453
64.422

1. 677. 225

840. 221

15. 982. 415

Hypothecaire leningen
167

Voorschotten in rekening-courant

2014. 12
i n '000 EU R

Centrale overheden

Le ni nge n e n vo o r scho tte n (k r e di e ti nste l l i nge n ui tge z o nde r d)

Andere instellingen dan

167

TOTAAL

kredietinstellingen

Overige

Ondernemingen

Leningen op termijn

Particulieren

Consumentenkrediet

Handelswissels & eigen accepten
Financiële leases
Reverse repo verrichtingen

4.291.852

Consumentenkrediet

3.080

3.515

903.616

30.643

901

15.023.749

46

301.225

825.036

216.411

18.995

16.202

3.022
1.347.672

54.035
80.462

16. 249

5. 977. 495

848. 447

16. 278. 273

Hypothecaire leningen
Leningen op termijn
Voorschotten in rekening-courant
Overige
TOTAAL

17 Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waarderingen in de winst- en verliesrekening
U i tspl i tsi ng vo l ge ns te ge npa r ti j
B o e k wa a r de

2015. 12

2014. 12

i n '000 EU R
Eigenvermogen instrumenten
Genoteerd
Niet-genoteerd maar reële waarde bepaalbaar
Schuldbewijzen uitgegeven door
Centrale overheden
Kredietinstellingen
Andere instellingen dan kredietinstellingen
Ondernemingen
Leningen en voorschotten aan
Centrale overheden
Kredietinstellingen
Andere instellingen dan kredietinstellingen
Ondernemingen
Particulieren
Te ontvangen baten (indien afzonderlijk verwerkt)
TOTAAL

0

0

BTW

BE0404.476.835

78

Eigenvermogen instrumenten

6.835

Genoteerd

23

70

6.708

Schuldbewijzen uitgegeven door

23

6.731

7.831.770

7.831.770

Centrale overheden

7.082.401

7.082.401

Kredietinstellingen

749.369

749.369

Andere instellingen dan kredietinstellingen

11

56

70

Eigenvermogen instrumenten gewaardeerd tegen kostprijs

< Bijzondere
6.857

56

Niet-genoteerd maar reële waarde bepaalbaar

waardeverminderingen >

Totale netto boekwaarde

verminderde activa

Reële waarde van in waarde

2015. 12
i n '000 EU R

waarde verminderde activa

U i tsp l i tsi ng vo l ge ns te ge np a r ti j

Reële waarde van niet in

18 Voor verkoop beschikbare financiële activa

11

0

Ondernemingen
Leningen en voorschotten aan
Centrale overheden
Kredietinstellingen
Andere instellingen dan kredietinstellingen
Ondernemingen
Particulieren
Te ontvangen baten (indien afzonderlijk verwerkt)

Eigenvermogen instrumenten
Genoteerd

6.791

23

57

< Bijzondere

11

6.814

waardeverminderingen >

7. 838. 627

Totale netto boekwaarde

verminderde activa

2014. 12
i n '000 EU R

23

Reële waarde van in waarde

U i tsp l i tsi ng vo l ge ns te ge np a r ti j

Reële waarde van niet in

7. 838. 604

waarde verminderde activa

TOTAAL

11

57

Niet-genoteerd maar reële waarde bepaalbaar
26
Eigenvermogen instrumenten gewaardeerd tegen kostprijs
Schuldbewijzen uitgegeven door

6.708

26
23

6.731

9.257.014

9.257.014

Centrale overheden

8.397.186

8.397.186

Kredietinstellingen

374.312

374.312

Andere instellingen dan kredietinstellingen

485.515

485.515

11

Ondernemingen
Leningen en voorschotten aan
Centrale overheden
Kredietinstellingen
Andere instellingen dan kredietinstellingen
Ondernemingen
Particulieren
Te ontvangen baten (indien afzonderlijk verwerkt)
TOTAAL

9. 263. 804

23

9. 263. 827

11

BTW

BE0404.476.835
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19 Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden

U i tspl i tsi ng vo l ge ns te ge npa r ti j
B o e k wa a r de

2015. 12

2014. 12

i n '000 EU R
Derivaten aangehouden voor handelsdoeleinden

1.554.504

6.412.156

1.169

310

Eigen vermogen instrumenten
Genoteerd
Niet-genoteerd maar reële waarde bepaalbaar
Eigen vermogen instrumenten gewaardeerd tegen kostprijs
Schuldbewijzen uitgegeven door
Centrale overheden
Kredietinstellingen

1.169

Andere instellingen dan kredietinstellingen
Ondernemingen

310

Leningen & voorschotten aan
Centrale overheden
Kredietinstellingen
Andere instellingen dan kredietinstellingen
Ondernemingen
Particulieren
Te ontvangen baten (indien afzonderlijk verwerkt)
TOTAAL

1. 555. 673

6. 412. 466

Na juridische toetsing en bijsturing van enkele clausules in de contracten zijn per einde 2015 de netting
voorwaarden van IAS32 vervult voor volgende tegenpartijen : HSBC, Credit Suisse, AXA Life Europe en AXA
Life Invest Reinsurance. Bij de vergelijking van de hierboven vermelde cijfers tussen vorig en huidig boekjaar
dient dan ook rekening te worden gehouden met een netting impact per 31 december 2015 van 3.228.787
Keuro.

BTW

BE0404.476.835

80

Eigen vermogen instrumenten

23

Genoteerd
Niet-genoteerd maar reële waarde bepaalbaar

23

Eigen vermogen instrumenten gewaardeerd tegen kostprijs
Schuldbewijzen uitgegeven door
Centrale overheden
Kredietinstellingen
Andere instellingen dan kredietinstellingen
Ondernemingen
Leningen & voorschotten aan
Centrale overheden

1.114.486

637

111

41

276.165

75.760

22.479

2.717

36

Kredietinstellingen
Andere instellingen dan kredietinstellingen

25.760

5

8

1

3.257

1.812

51

24

Ondernemingen

48.132

60

64

13

24.868

14.245

582

757

1.040.557

572

39

27

248.040

59.703

21.846

1.936

Particulieren
Handelswissels & eigen accepten
Financiële leases
Geëffectiseerde leningen
Consumentenkrediet

115.758

Hypothecaire leningen

903.280

Leningen op termijn
Zichtdeposito’s

15.982
447

14.449
7.069

125

39

27

Overige kredietvorderingen
Andere financiële activa
TO TA A L

Waardeverminderingen voor geleden maar nog niet gerapporteerde verliezen
Niet specifiek toe te rekenen zekerheden

1. 114. 486

637

111

41

10.217

211

223.828

41.164

10.496

1.725

4.635

9.011

915

3.267

7.129

218

329

2.399

276. 165

75. 760

22. 479

11.962

2. 717

financiële activa

waarde verminderde activa en achterstallige

kredietrisico ("credit enhancements")

opgenomen als opbrengst voor de betrokken in

Zekerheid en andere verminderingen van het

betreffende forbearance maatregelen

dewelke Specifieke waardeverminderingen

Specifieke waardeverminderingen voor

collectief beoordeelde financiële activa

Specifieke waardeverminderingen voor op

individuele basis beoordeelde financiële activa

verminderde activa

Nettoboekwaarde van de in waarde

> 1 jaar

Achterstallig

Achterstallig

> 180 dagen & ≤ 1 jaar

Achterstallig

> 90 dagen & ≤ 180 dagen

≤ 90 dagen

2015. 12
i n ' 000 E U R

Achterstallig

20 Bijzondere waardeverminderingen

Eigen vermogen instrumenten

23

Genoteerd
Niet-genoteerd maar reële waarde bepaalbaar

23

Eigen vermogen instrumenten gewaardeerd tegen kostprijs
Schuldbewijzen uitgegeven door
Centrale overheden
Kredietinstellingen
Andere instellingen dan kredietinstellingen
Ondernemingen
Leningen & voorschotten aan

1.374.428

4.251

195

163

220.623

198.787

63.401

1.459

Centrale overheden
Kredietinstellingen
Andere instellingen dan kredietinstellingen

27.304

8

0

1

2.178

1.623

106

23

Ondernemingen

68.525

704

48

39

15.934

14.965

558

608

1.278.599

3.538

147

124

202.512

182.199

62.737

828

Particulieren
Handelswissels & eigen accepten
Financiële leases
Geëffectiseerde leningen
Consumentenkrediet
Hypothecaire leningen
Leningen op termijn
Zichtdeposito’s

142.311

834

17.035

23

13.667

56

1.111.841

2.382

175.566

167.344

50.349

772

18.147

46

6.468

4.429

-1.488

6.300

275

147

124

3.088

7.581

209

355

2.822

1. 374. 428

4. 251

195

163

220. 978

201. 609

Overige kredietvorderingen
Andere financiële activa
TO TA A L

Waardeverminderingen voor geleden maar nog niet gerapporteerde verliezen
Niet specifiek toe te rekenen zekerheden

63. 401

28.133

1. 459

financiële activa

waarde verminderde activa en achterstallige

kredietrisico ("credit enhancements")

opgenomen als opbrengst voor de betrokken in

Zekerheid en andere verminderingen van het

betreffende forbearance maatregelen

dewelke Specifieke waardeverminderingen

Specifieke waardeverminderingen voor

collectief beoordeelde financiële activa

Specifieke waardeverminderingen voor op

individuele basis beoordeelde financiële activa

verminderde activa

Nettoboekwaarde van de in waarde

> 1 jaar

Achterstallig

Achterstallig

> 180 dagen & ≤ 1 jaar

Achterstallig

2014. 12
i n ' 000 E U R

> 90 dagen & ≤ 180 dagen

81

≤ 90 dagen

BE0404.476.835

Achterstallig

BTW

2015. 12
i n '000 EU R

Totaal

Ove r z i cht va n de bi j z o nde r e wa a r de ve r mi nde r i nge n

82

Terugboekingen

BE0404.476.835

Toevoegingen

BTW

Bijzondere waardeverminderingsverliezen op financiële activa die niet worden
gewaardeerd tegen reële waarde in de winst- en verliesrekening

57.682

29.761

27.920

57.682

29.761

27.920

57. 682

29. 761

27. 920

Financiële activa gewaardeerd tegen kostprijs (niet-genoteerd eigen
vermogen en daarmee samenhangende derivaten)
Voor verkoop beschikbare financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde
in het eigen vermogen
Leningen en vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs (met
inbegrip van financiële leases)
Tot einde looptijd aangehouden beleggingen gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs
Bijzondere waardeverminderingen op
Materiële vaste activa
Vastgoedbeleggingen
Immateriële vaste activa
Goodwill
Andere
Investeringen in deelnemingen en joint ventures verwerkt volgens de equitymethode
Andere
TOTAAL

Totaal

2014. 12
i n '000 EU R

Toevoegingen

Ove r z i cht va n de bi j z o nde r e wa a r de ve r mi nde r i nge n

Terugboekingen

Rentebaten uit in waarde verminderde financiële activa IAS 39

Bijzondere waardeverminderingsverliezen op financiële activa die niet worden
gewaardeerd tegen reële waarde in de winst- en verliesrekening

121.446

67.318

54.128

3.669

-3.669

121.446

63.649

57.797

121. 446

67. 318

54. 128

Financiële activa gewaardeerd tegen kostprijs (niet-genoteerd eigen
vermogen
en daarmee
samenhangende
derivaten)
Voor verkoop
beschikbare
financiële activa
gewaardeerd tegen reële waarde
in het eigen vermogen
Leningen en vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs (met
inbegrip van financiële leases)
Tot einde looptijd aangehouden beleggingen gewaardeerd tegen
geamortiseerde
kostprijs
Bijzondere
waardeverminderingen
op
Materiële vaste activa
Vastgoedbeleggingen
Immateriële activa
Goodwill
Andere
Investeringen in deelnemingen en joint ventures verwerkt volgens de equitymethode
Andere
TOTAAL
Rentebaten uit in waarde verminderde financiële activa IAS 39

Voor 2014 is er netto 26.436 Keuro gerelateerd aan de branch Hongarije die in 2015 als beëindigde bedrijfsactiviteit gerapporteerd werd binnen leningen en voorschotten.
.

Ei ndbal ans

Overdrachten tussen

waardeverminderingen

Andere aanpassingen

oog op vermoedelijke verliezen

Bedragen die teruggeboekt zijn met het

op vermoedelijke verliezen

Bedragen die opzij gezet zijn met het oog

2015. 12
i n '000 EU R

Afschrijving die ter dekking van de

Aa nsl ui ti ng va n de wa a r de ve r mi nde r i ng vo o r k r e di e tve r l i e z e n

83

waardevermindering is uitgetrokken

BE0404.476.835

Ope ni ng sbal ans

BTW

Specifieke waardeverminderingen voor op individuele basis beoordeelde financiële activa en specifieke waardeverminderingen voor collectief beoordeelde financiële activa
262.188

2.707

98.240

-774

-165.881

-16.965

11.962

- 774

- 182. 846

110. 202

Ei ndbal ans

Overdrachten tussen

waardeverminderingen

Andere aanpassingen

Bedragen die teruggeboekt zijn met het

op vermoedelijke verliezen

Bedragen die opzij gezet zijn met het oog

Afschrijving die ter dekking van de

2014. 12
i n '000 EU R

794
3. 501

waardevermindering is uitgetrokken

Aa nsl ui ti ng va n de wa a r de ve r mi nde r i ng vo o r k r e di e tve r l i e z e n

28.133
290. 321

Ope ni ng sbal ans

TOTAAL

oog op vermoedelijke verliezen

Waardeverminderingen voor geleden maar nog niet gerapporteerde verliezen op financiële activa

Specifieke waardeverminderingen voor op individuele basis beoordeelde financiële activa en specifieke waardeverminderingen voor collectief beoordeelde financiële activa
248.662

119.969

-65.572

-40.872

262.187

Waardeverminderingen voor geleden maar nog niet gerapporteerde verliezen op financiële activa

TOTAAL

25.993

1.478

-1.746

2.409

28.134

274. 655

121. 447

- 67. 318

- 38. 463

290. 321

De bedragen opgenomen onder de kolom ‘andere aanpassingen’ hebben betrekking op de herklassering in 2015 van de branch van Hongarije als beëindigde bedrijfsactiviteit.
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Kr e di e tpo si ti e
2015. 12
i n '000 EU R

Maximale kredietpositie

Het opgenomen bedrag aan “Maximale kredietpositie” in de tabel hieronder, betreft de boekwaarde van
deze elementen zoals opgenomen in de balans, met uitgezondering van de lijn leningen en voorschotten
waarbij ook de toegestane niet opgenomen marge van de kredietlijnen werd toegevoegd.

Eigen vermogen instrumenten

6.857

Schuldbewijzen

7.831.770

Leningen en voorschotten (balans)

19.765.932

Leningen en voorschotten (kredietmarge op kredietlijnen)

1.051.391

Derivaten
Andere

1.554.504
101.635

TOTAAL

30. 312. 089

Boekwaarde van financiële activa die als zekerheid zijn verstrekt voor

7.624.691

Verplichtingen

5.986.939
1.637.752

Kr e di e tpo si ti e
2014. 12
i n '000 EU R

Eigen vermogen instrumenten
Schuldbewijzen
Leningen en voorschotten (balans)

Maximale kredietpositie

Voorwaardelijke verplichtingen

6.814
9.257.014
25.663.294

Leningen en voorschotten (kredietmarge op kredietlijnen)

1.188.333

Derivaten
Andere

6.582.081
91.938

TOTAAL
Boekwaarde van financiële activa die als zekerheid zijn verstrekt voor
Verplichtingen
Voorwaardelijke verplichtingen

42. 789. 474
11.816.255
10.169.026
1.647.229

De daling tussen 2014 en 2015 is voor 599 miljoen euro te wijten aan de herklassering in 2015 van de
branch van Hongarije als beëindigde bedrijfsactiviteit.
Na juridische toetsing en bijsturing van enkele clausules in de contracten zijn per einde 2015 de netting
voorwaarden van IAS32 vervult voor volgende tegenpartijen : HSBC, Credit Suisse, AXA Life Europe en AXA
Life Invest Reinsurance. Bij de vergelijking van de hierboven vermelde cijfers tussen vorig en huidig boekjaar
dient dan ook rekening te worden gehouden met een netting impact per 31 december 2015 van 3.228.787
Keuro.
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Voor de gehanteerde regels met betrekking tot het boeken van bijzondere waardeverminderingen verwijzen
wij naar de punten 2.2 en 2.3 hiervoor.
Ontvangen zekerheden
AXA Bank Europe bezit geen zekerheden die zij vrij is te verkopen of zelf als zekerheid aan derden te verstrekken in het geval dat de schuldenaar of eigenaar niet in gebreke is, met uitzondering van:
- Effecten ontvangen in het kader van repo/reverse repo transacties
- Waarborgen ontvangen in het kader van sommige derivaattransacties
- Effecten ontvangen mbt collaterized deposits.
Deze worden wel regelmatig hergebruikt als zekerheid in het kader van repo-transacties of in het kader van
de monetaire politiek van ECB (zekerheid gebruikt voor tender of intraday kredietverlening).
Indien een tegenpartij in gebreke zou blijven, dan zijn wij wel degelijk de juridische eigenaar van die effecten,
en hebben wij het recht (door de ISDA en GMRA overeenkomsten die ondertekend zijn met deze tegenpartijen) om die zelf te gelde te maken en niet af te hangen van een falende tegenpartij.
Retailwaarborgen


Waarborgen voor woonkredieten

Het krediet moet worden gewaarborgd door een hypotheek (inschrijving of mandaat) op een onroerend pand
(volle eigendom). De panden dienen normaal verkoopbaar te zijn.
Onroerende waarborgen zijn wettelijk verplicht. De te vestigen hypothecaire waarborgen zijn herbruikbaar in
het kader van eventuele latere woonkredieten.
Alle waarborgen aanvullend aan hypothecaire waarborgen dienen voor de officiële vastlegging van het krediet te worden gevestigd (dit geldt dus eveneens voor bijkomende roerende waarborgen). Voor een overbruggingskrediet wordt in principe een hypothecair mandaat gevestigd op zowel het te verkopen pand als
het te verwerven pand.
Voor de toelichting van de specifieke situatie van de kredieten in Hongarije verwijzen we naar de toelichting
op hoofdstuk 4.3.1


Waarborgen voor professionele kredieten

De waarborgen zijn:
-

reëel: ze hebben betrekking op een goed, roerend of onroerend, met een intrinsieke waarde;
persoonlijk: ze bestaan uit een recht van vordering op een persoon;
moreel: ze kennen een bank geen enkel uitvoeringsmiddel toe en berusten op de eerlijkheid van wie ze
heeft uitgegeven.
Hieronder vindt u een lijst met waarborgen die geregeld worden gebruikt voor de beroepskredieten bij AXA
Bank Europe.
Reële waarborgen









Hypotheek en hypotheekinschrijving
Authentieke inpandgeving handelsfondsen
Indeplaatsstelling in het voorrecht van de verkoper van roerende goederen
Inpandgeving van effecten
Inpandgeving van rekeningtegoeden
Overdracht van alle verzekeringspolisrechten "klassieke levensverzekering"
Overdracht van alle verzekeringspolisrechten tak 21, 23
Overdracht van loon

Persoonlijke of morele waarborgen




Borgstelling
Hypothecaire volmacht
Onherroepelijke verbintenis van een derde
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Waarborgen voor lening op afbetaling

Voor een consumentenkrediet wordt slechts 1 type van waarborgen gehanteerd:
De overdracht van schuldvordering of akte van afstand van loon en andere inkomsten.


Waarborgen treasury en derivaten

Op dit moment worden er door AXA Bank Europe enkel waarborgen ontvangen in het kader van hetzij repo’s,
hetzij derivaten. Dit in functie van de fluctuatie van de marktwaarde van de deals.
In het kader van de ‘Global master repurchase agreement’ (GMRA) worden er door AXA Bank Europe enkel
staatsobligaties aanvaard. Sinds augustus 2007 hebben we echter 1 GMRA afgesloten met AXA IM waarin
we ook “niet gouvernementeel” papier aanvaarden. Voorwaarde voor ons om het te aanvaarden is wel dat
het desbetreffende papier door de ECB wordt aanvaard als collateral.
In de repo-activiteit onderscheiden we 2 soorten van collateral: enerzijds het collateral dat gekregen wordt
op het moment dat een nieuwe deal wordt afgesloten; anderzijds het collateral, dat gevraagd wordt tijdens
de looptijd van de deals in functie van de fluctuatie van de marktwaarde van de initieel gegeven collateral.Bij
de Franse tegenpartijen zal deze bijkomende collateral altijd in cash vereffend worden (tegen Eoniavergoeding). Dit in tegenstelling echter tot het moment van de dealinitiatie waarop enkel securities collateral
worden aanvaard. Wij hebben ook triparty repo-activiteiten waarbij Clearstream of Euroclear ervoor zorgt dat
wij te allen tijde voldoende collateral verkrijgen van onze tegenpartijen voor zover dat collateral in onze “collateral basket” is opgenomen.
In de derivatenactiviteit geldt momenteel de algemene regel dat er nu ook actief collateral wordt gevraagd
.Voor dit collateral komen enkel cash (tegen Eonia-vergoeding) en staatsobligaties van België, Duitsland,
Italië, Frankrijk, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk met een residuele looptijd van minimum 1 jaar en
maximum 10 jaar in aanmerking. Een uitzondering hierop vormen de Amerikaanse tegenpartijen . Voor deze
tegenpartijen worden in de CSA’s eveneens Amerikaanse securities aanvaard met een minimum looptijd van
1 jaar en een maximale looptijd van 10 jaar. Voor 1 tegenpartij, AXA Reinsurance Ireland, aanvaarden we
ook staatsobligaties in Japanse Yen.

21 Derivaten gebruikt ter afdekking
Onder derivaten worden swaps, futures en optiecontracten verstaan. Voor alle derivaattypen wordt de waarde afgeleid van onderliggende rentetarieven, valutakoersen, aandelenkoersen.
In het kader van haar bankactiviteit maakt AXA Bank Europe gebruik van volgende afgeleide financiële instrumenten geklasseerd volgens de mogelijke classificatie’s onder IFRS.
 Fair value hedge
AXA Bank Europe maakt gebruik van interest rate swaps met als bedoeling hierbij de wijziging in de reële
waarde van de portefeuille hypothecaire kredieten ten gevolge van renteschommelingen in te dekken evenals het verschil in rentepositie tussen de hypothecaire kredieten (gebaseerd op de lange termijnrente) en de
hiervoor gebruikte financiering (korte termijnrente). Voor een gedeelte van de portefeuille vaste woonkredieten wordt hierbij gebruik gemaakt van het ‘fair value hedge’ model. Dit model wordt toegepast vanaf 01 april
2005. Vanaf juli 2009, werd de toen bestaande hedge accounting relatie vervangen door een nieuw model
met als bedoeling de efficiëntie van de relatie te versterken. Een fair value hedge is een relatie tussen derivaten en onderliggende financiële instrumenten die gedocumenteerd wordt in een reële waardeafdekking
van het onderliggende afgedekte instrument. Periodiek wordt nagekeken of de afdekking nog steeds efficient is (prospectieve en retrospectieve testing). Indien het model effectief is, wordt het waarderingsresultaat
met betrekking tot het ingedekte gedeelte van de portefeuille vaste woonkredieten net als het reële waardeverschil van de betrokken derivaten opgenomen in de resultatenrekening. Asset swaps: sommige posities in
obligaties zijn op individuele basis ingedekt met een interest rate swap. Indien de fair value hedge kan aangetoond worden, zal het waarderingsresultaat met betrekking tot het renterisico van de obligatie eveneens in
de resultatenrekening worden opgenomen. De waardewijziging in reële waarde van het ingedekt risico wordt
afgeschreven, met onder meer een verbetering van deze methode in 2007, wat leidt tot een verschil in de
waardeaanpassing tussen het ingedekt risico en het derivaat. Om de marge op de portefeuille van hypothecaire leningen met variabele rente van AXA Bank Europe af te dekken, heeft AXA Bank Europe rentecaps op
de markt gekocht. Zo dekt AXA Bank Europe het risico af van veranderingen in de reële waarde van de in de
hypothecaire leningen ingesloten geschreven cap-optie ten gevolge van schommelingen in de Euribor-rente.
De afdekking neemt de vorm aan van een dynamische portfolio hedge.
Het model wordt periodiek herzien om nieuwe hedge-instrumenten toe te voegen en rekening te houden met
nieuwe hypothecaire leningen. Een regressieanalyse op kwartaalbasis test de efficiëntie van het model. Dit
nieuwe model wordt sinds juli 2010 toegepast. De uitgifte door AXA Bank Europe van gedekte obligaties, is
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door renteswaps afgedekt. Deze swaps maken deel uit van een micro fair value hedge. Een regressieanalyse
op kwartaalbasis test de efficiëntie van het model. Wanneer efficiënt, kan de waardeverandering in de reële
waarde van de obligatie ten gevolge van het afgedekte renterisico in de winst- en verliesrekening worden
overgeboekt.
 Cash-Flow hedge
De strategie die het indekken van de vlottende passiva behelst werd in de loop van 2015 stopgezet.
Er werd overgegaan tot indekking van de latenties op een déél van de investeringsportefeuille en dit middels
het afsluiten van forward contracten in een horizon die loopt tot 2017. Het gaat dus hier om een strikte
micro-hedge constructie die als bedoeling heeft om de bank over de te ontvangen cash flows te verzekeren.
De verwachte positieve impact op het resultaat bedraagt voor 2016 19,9 miljoen euro en voor 2017 21,4
miljoen euro. Deze transacties worden gedocumenteerd als kasstroomafdekking, waarbij het afdekkingsitem
het afgedekte item perfect weerspiegelt.
 Fair value option
De fair value option wordt in een aantal gevallen toegepast:
- Voor asset swaps wordt onder IFRS in sommige portefeuilles de ‘fair value option’ toegepast waarbij de
economisch gerelateerde instrumenten, in casu de obligaties eveneens aan reële waarde worden opgenomen in de balans met verwerking van het waarderingsresultaat in de resultatenrekening. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een intern model gebaseerd op verdisconteerde toekomstige kasstromen.
- De ‘fair value option’ wordt eveneens toegepast op gestructureerde deposito’s, ingedekt met Index of Inflation swaps en die tegenover de uitgifte van de EMTN’s staan. Dit gebeurt volgens het principe van nauwe
economische correlatie tussen beiden gezien het gebruik van deze instrumenten kadert in het beheer van
een maximale risicopositie. De bepaling van de reële waarden gebeurt op basis van prijzen verkregen van
betrouwbare marktdeelnemers. Deze externe verkregen prijzen worden intern gevalideerd.
- Sommige fondsen in de investeringsportefeuille worden in de ‘fair value option’ geboekt.
 Freestanding derivatives
Macro hedge activiteit
Voor de verdere indekking van de hypothecaire kredietportefeuille wordt gebruik gemaakt van complexere
interest rate swaps, caps en swaptions. Dit is een macro hedge; die onder IFRS wordt behandeld als een op
zich staand trading instrument.
Hetzelfde geldt voor het gebruik van interest rate swaps en swaptions in het kader van het ALM beheer.
Trading activiteit
In de tradingportefeuille vinden we eveneens interest rate swaps, total return swaps, FX swaps, futures en
swaptions.
 Netting:
Na juridische toetsing en bijsturing van enkele clausules in de contracten zijn per einde 2015 de netting
voorwaarden van IAS32 vervult voor volgende tegenpartijen : HSBC, Credit Suisse, AXA Life Europe en AXA
Life Invest Reinsurance.

BTW

BE0404.476.835

88

Rentevoet

Optie / Cap (bovengrens) / Floor

Passiva

Boekwaarde

2015. 12
i n '000 EU R

Referentiebedrag

V o l ge ns ty p e
V o l ge ns a a r d

Boekwaarde Activa

Derivaten aangehouden voor handelsdoeleinden

6.101.421

17.959

16.721

59.053.900

1.351.436

807.971

(ondergrens)/ Collar / Swaption
IRS (renteswap-overeenkomst)
Rentecontract op termijn
Termijncontract (“forward”)

Eigen vermogen instrumenten

Interest-future-verrichting

856.521

Overige

752.133

Aan-/verkoop op termijn van aandelen
Aandelenfuture
Aandelenoptie
Warrant

Valuta

Overige

6.121.943

102.111

8.740

Termijnwisselverrichting

4.886.807

79.471

32.178

296.411

3.527

35.101

78. 069. 137

1. 554. 504

900. 712

Futureverrichting op valuta’s
Valutaswap
Optie op valuta’s
Contract op termijnwisselkoersen
Overige
Krediet

Credit default swap
Credit spread option
Total return swap
Overige

Grondstoffen
Overige
Te ontvangen baten / te betalen lasten

2014. 12
i n '000 EU R

Rentevoet

Boekwaarde Activa

V o l ge ns ty p e
V o l ge ns a a r d

Referentiebedrag

TO TA A L

Boekwaarde Passiva

(indien afzonderlijk verwerkt)

Optie / Cap (bovengrens) / Floor

12.151.484

451.555

448.649

(ondergrens)/
Collar / Swaption
IRS
(renteswap-overeenkomst)

62.837.401

5.761.469

5.683.810

Overige

4.620.258

120.762

16.700

Termijnwisselverrichting

5.594.592

73.544

64.151

564.244

4.825

27.420

85. 767. 979

6. 412. 156

6. 240. 730

Rentecontract op termijn
Termijncontract (“forward”)
Interest-future-verrichting
Overige
Eigen vermogen instrumenten

Aan-/verkoop op termijn van aandelen
Aandelenfuture
Aandelenoptie
Warrant

Valuta

Futureverrichting op valuta’s
Valutaswap
Optie op valuta’s
Contract op termijnwisselkoersen
Overige
Krediet

Credit default swap
Credit spread option
Total return swap
Overige

Grondstoffen
Overige
Te ontvangen baten / te betalen lasten
(indien
TO TA A Lafzonderlijk verwerkt)

Bij de vergelijking van de hierboven vermelde cijfers tussen vorig en huidig boekjaar dient dan ook rekening
te worden gehouden met een netting impact per 31 december 2015 van 506.426 Keuro.
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Referentiebedrag

2015. 12
i n '000 EU R

Boekwaarde Activa

V o l ge ns i nstr ume nt
V o l ge ns r i si co ty p e

Boekwaarde Verplichtingen

Derivaten – administratieve verwerking van afdekkingstransacties (micro afdekking)

Re ë l e - wa a r de a fde kki ng
Rentevoet

Optie / Cap (bovengrens) / Floor
(ondergrens)/
Collar / Swaption
IRS
(renteswap-overeenkomst)

49.672

208.637

6.549.000

49. 672

208. 637

6. 549. 000

Rentecontract op termijn
Termijncontract (“forward”)
Interest-future-verrichting
Overige
Eigen vermogen instrumenten

Aan-/verkoop op termijn van aandelen
Aandelenfuture
Aandelenoptie
Warrant
Overige

Valuta

Termijnwisselverrichting
Futureverrichting op valuta’s
Valutaswap
Optie op valuta’s
Contract op termijnwisselkoersen
Overige

Krediet

Credit default swap
Credit spread option
Total return swap
Overige

Grondstoffen
Overige
TOTA A L
K a sstr o o ma fde kki ng
Rentevoet

Optie / Cap (bovengrens) / Floor
(ondergrens)/
Collar / Swaption
IRS
(renteswap-overeenkomst)
Rentecontract op termijn
Termijncontract (“forward”)
Interest-future-verrichting
Overige

Eigen vermogen instrumenten

Aan-/verkoop op termijn van aandelen
Aandelenfuture
Aandelenoptie
Warrant
Overige

Valuta

Termijnwisselverrichting
Futureverrichting op valuta’s
Valutaswap
Optie op valuta’s
Contract op termijnwisselkoersen
Overige

Krediet

Credit default swap
Credit spread option
Total return swap
Overige

Grondstoffen
Overige
FULL Cash flow hedge
TOTA A L

Forward Sale debt security

61

16.070

884.000

61

16. 070

884. 000

49. 733

224. 707

7. 433. 000

Afdekking van een netto investering in een
buitenlandse entiteit
TOTA A L

90

2014. 12
i n '000 EU R

Referentiebedrag

Vo l ge ns i nstr ume nt
Vo l ge ns r i si co ty p e

Boekwaarde Verplichtingen

BE0404.476.835

Boekwaarde Activa

BTW

Re ë l e - waar de afde kki ng
Rentevoet

Optie / Cap (bovengrens) / Floor
(ondergrens)/
Collar / Swaption
IRS
(renteswap-overeenkomst)

169.925

405.724

7.316.000

169. 925

405. 724

7. 316. 000

38.855

200.000

38. 855

200. 000

444. 579

7. 516. 000

Rentecontract op termijn
Termijncontract (“forward”)
Interest-future-verrichting
Overige
Eigen vermogen instrumenten

Aan-/verkoop op termijn van aandelen
Aandelenfuture
Aandelenoptie
Warrant
Overige

Valuta

Termijnwisselverrichting
Futureverrichting op valuta’s
Valutaswap
Optie op valuta’s
Contract op termijnwisselkoersen
Overige

Krediet

Credit default swap
Credit spread option
Total return swap
Overige

Grondstoffen
Overige
TOTAAL
K asstr o o mafde kki ng
Rentevoet

Optie / Cap (bovengrens) / Floor
(ondergrens)/
Collar / Swaption
IRS
(renteswap-overeenkomst)
Rentecontract op termijn
Termijncontract (“forward”)
Interest-future-verrichting
Overige

Eigen vermogen instrumenten

Aan-/verkoop op termijn van aandelen
Aandelenfuture
Aandelenoptie
Warrant
Overige

Valuta

Termijnwisselverrichting
Futureverrichting op valuta’s
Valutaswap
Optie op valuta’s
Contract op termijnwisselkoersen
Overige

Krediet

Credit default swap
Credit spread option
Total return swap
Overige

Grondstoffen
Overige
TOTAAL
Afdekking van een netto investering in een
buitenlandse
entiteit
TOTAAL

169. 925
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Reële-waardeafdekking

Referentiebedrag

2015. 12
i n '000 EU R

Boekwaarde

e e n po r te fe ui l l e

Verplichtingen

Afde k k i ng va n he t r e nte r i si co va n

Boekwaarde Activa

Afdekking van het renterisico van een portefeuille (macro – afdekking)

76.393

319.826

6.310.662

i n '000 EU R

Reële-waardeafdekking

2.134

Referentiebedrag

2014. 12

Boekwaarde

e e n po r te fe ui l l e

Verplichtingen

Afde k k i ng va n he t r e nte r i si co va n

Boekwaarde Activa

Kasstroomafdekking

656.146

4.498.119

Kasstroomafdekking

Bij de vergelijking van de hierboven vermelde cijfers tussen vorig en huidig boekjaar dient dan ook rekening
te worden gehouden met een netting impact per 31 december 2015 van 301.556 Keuro.

22 Andere Activa

B o e k wa a r de
i n '000 EU R

Personeelsbeloningen

2015. 12

2014. 12

92.759

83.982

921

1.089

6.809

4.521

46

46

1.099

2.301

101. 635

91. 938

Activa uit hoofde van beheersdiensten voor het servicing-recht
Vooruitbetaalde kosten
Te ontvangen baten (andere dan rentebaten uit
financiële
activa)
Edele
metalen,
goederen en grondstoffen
Andere voorschotten
Overige
TOTAAL
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23 Investeringen in geassocieerde deelnemingen, dochterondernemingen en
joint ventures
AXA Bank Europe bezit volgend beperkt aantal dochterondernemingen:
 AXA Belgium Finance bv (NL)


AXA Bank Europe SCF (Société de Crédit Foncier)



Motor Finance Company N.V.



Beran N.V.

AXA Bank Europe bezit tevens een participatie van 10% in de SPV Royal street
Een getrouwe weergave van de geconsolideerde positie vereist dat SPV mee wordt opgenomen en dit in lijn
met de principes van SIC-12.
Het interestrisico blijft bij AXA Bank Europe gezien de uitwisseling van de rentestromen onderling via een
Total Return Swap. Het kredietrisico blijft ook op de balans van AXA Bank Europe aangezien de juniortranches van RMBS, uitgegeven door SPV, in geval van default van de kredieten als eerste geimpacteerd
worden.
Daarnaast bezit zij eveneens een participatie ten belope van 20 % in Bancontact Mister Cash ( voorheen
Brand & Licence Company). Naast AXA Bank Europe bezitten 4 andere banken ieder eveneens 20 % in deze
onderneming. De vennootschap heeft tot doel het beheren en in licentie geven van intellectuele eigendomsrechten die al dan niet betrekking hebben op betaalschema’s met kaarten en alle andere verrichtingen in dit
verband. Ieder aandeelhouder heeft per schijf van 20 % van het aandelenbezit recht op 1 bestuurder en de
beslissingen van de Raad van Bestuur dienen per 4/5 meerderheid genomen te worden. Wegens de geringe
materialiteit werd deze vennootschap niet in de consolidatie opgenomen.
AXA Belgium Finance bv wordt mee opgenomen in de consolidatiekring. Dit is een Nederlands besloten vennootschap welke effecten en andere schuldinstrumenten uitgeeft op de Luxemburgse effectenmarkt.
SPV Royal Street en AXA Bank Europe SCF zijn 2 entiteiten die worden gebruikt door AXA Bank Europe voor
het aantrekken van gelden naast de meer klassieke vormen van retailfinanciering en dit middels effectiseringsoperaties en uitgifte van covered bonds. De structuur zoals die vandaag werd opgezet heeft geen overdracht van risico of voordelen tot gevolg vanuit het perspectief van AXA Bank Europe, vanwege total return
swap tussen AXA Bank Europe en SPV Royal Street, derhalve werden beide entiteiten integraal opgenomen
in de consolidatiekring van AXA Bank Europe.
AXA Bank Europe heeft aan de SPV, om zijn werking te ondersteunen, een achtergestelde lening toegekend
ten bedrage van 64 mio euro.
De fondsen van deze achtergestelde leningen dienden voor de opbouw van een reservefonds in de SPV, dat
tot op heden nog nooit werd aangesproken.
Geen wijzigingen in de consolidatiekring tijdens het boekjaar 2015 op niveau van de rechtspersonen. Wel
heeft AXA Bank Europe zoals beslist einde 2014 haar IT center in Polen ontmanteld. Na de transfert van de
IT activiteiten gedurende 2015 naar de IT teams in België werd de definitieve formele schrapping van het
bijkantoor op 26 januari 2016 verricht.
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Enti te i t
2015. 12
i n '000 EU R

Accumulated equity
interest (%)

Assets

Liabilities

Profit or loss

Reporting date

Accounted for by using full consolidation :
AXA Belgium Finance bv (NL)
SPV Royal Street
Summa r i se d fi na nci a l

AXA BANK Europe SCF

100,00%

1.643.906

1.638.622

10,00%

6.434.153

6.420.631

100,00%

4.793.032

4.678.508

721

31/12/2014
31/12/2014

2.972

31/12/2014

i nfo r ma ti o n o f
subsi di a r i e s a nd j o i nt
ve ntur e s
Enti te i t
2015. 12
i n '000 EU R

Accumulated equity
interest (%)

Assets

Liabilities

Profit or loss

Reporting date

Not accounted for by using full consolidation :
Beran N.V.

100,00%

2.057

14

-22

31/12/2014

Motor Finance Company N.V.

100,00%

11.398

7.295

357

31/12/2014

20,00%

9.501

3.866

464

31/12/2014

Bancontact-Mister Cash (voorheen Brand & Licence Cy)

Verdere toelichting omtrent deze ondernemingen die niet opgenomen zijn in de consolidatiekring van AXA
Bank Europe gezien het immaterieel karakter:
Motor Finance Company N.V.
Is het vehikel waarin de investeringen in selfbanking-toestellen zijn ondergebracht welke worden verhuurd
aan agenten.
Beran N.V.
Op 22 januari 2008 kocht Beran N.V. de residuele rechten en het erfpacht op het onroerend goed gelegen te
Berchem, Grote Steenweg 214, waardoor er geen mede-eigendom meer is met Fortis.

24 Goodwill en andere immateriële vaste activa
Momenteel is er geen goodwill opgenomen in de consolidatiekring van AXA Bank Europe.
Immateriële vaste activa met betrekking tot bijkantoor in Polen hebben een bijzondere waardevermindering
ondergaan volgend op de beslissing van de sluiting van het bijkantoor ten bedrage van 15K euro.
AXA Bank Europe lanceerde in 2015 een IT-programma met de naam SWITCH. De essentie van het programma is om de belangrijkste retailsystemen & -processen te vervangen door één bankpakket en de periferiearchitectuur te vereenvoudigen door het in vraag stellen van alle interfaces. Aangezien dit onderzoekskosten zijn, is de impact op de winst- en verliesrekening 4,1 miljoen euro.

Op e ni ngsb a l a ns
Intern ontwikkelde toevoegingen

Totale boekwaarde

Andere immateriële activa

immateriële activa

Andere intern ontwikkelde

2015. 12
i n '000 EU R

Verworven software
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Intern ontwikkelde software
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Goodwill

BTW

3.888

1.394

4.802

110

165

5.447
4.912

1.758

383

2.141

Afzonderlijk verworven toevoegingen
Aanpassingen die voortvloeien uit bedrijfscombinaties
Buitengebruikstelling & vervreemding
Herclassificaties naar en van vaste activa aangehouden voor verkoop
Aanpassingen die voortvloeien uit de latere opname van uitgestelde
belastingvorderingen
Opgenomen afschrijvingen

Stijgingen of dalingen die voortvloeien uit herwaarderingen en uit
eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen die direct in het
eigen vermogen zijn opgenomen of teruggeboekt
Bijzondere waardeverminderingsverliezen die in de winst- en
-1.508

verliesrekening zijn opgenomen
Bijzondere waardeverminderingsverliezen dien in de winst- en

-165

-1.673

verliesrekening zijn teruggeboekt
Verschillen die voortvloeien uit de omrekening van valuta's
-46

Op e ni ngsb a l a ns

6. 885

7

2. 141
14.402

13. 525

3. 012

7

16. 543

Verworven software

2014. 12
i n '000 EU R

0

383
2.629

Intern ontwikkelde software

I mma te r i ë l e a cti va ve r we r k t vo l ge ns he t k o stp r i j smo d e l

Goodwill

To ta a l a fschr i j vi nge n

0

1.758
11.767

5.628

2.204

Totale boekwaarde

Afschrijvingen van het vorig boekjaar

6. 886

Andere immateriële activa

Afschrijvingen van het boekjaar

341

immateriële activa

Ei nd b a l a ns

387

Andere intern ontwikkelde

Overige mutaties

8

7.840

Intern ontwikkelde toevoegingen
99

99

Afzonderlijk verworven toevoegingen
84

158

242

1.840

895

1

2.735

3. 888

1. 394

165

5. 447

1.840
9.927

895
1.734

1
6

2. 735
11. 667

11. 767

2. 629

7

14. 402

Aanpassingen die voortvloeien uit bedrijfscombinaties
Buitengebruikstelling & vervreemding
Herclassificaties naar en van vaste activa aangehouden voor verkoop
Aanpassingen die voortvloeien uit de latere opname van uitgestelde
belastingvorderingen
Opgenomen afschrijvingen
Stijgingen of dalingen die voortvloeien uit herwaarderingen en uit
eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen die direct in het
Bijzondere waardeverminderingsverliezen die in de winst- en
verliesrekening zijn opgenomen
Bijzondere waardeverminderingsverliezen dien in de winst- en
verliesrekening zijn teruggeboekt
Verschillen die voortvloeien uit de omrekening van valuta's
Overige mutaties

Ei nd b a l a ns
Afschrijvingen van het boekjaar
Afschrijvingenvan het vorig boekjaar
To ta a l a fschr i j vi nge n

Voor 2014 is er 770 Keuro gerelateerd aan de branch Hongarije die in 2015 als beëindigde bedrijfsactiviteit
gerapporteerd werd binnen verworven software.

25 Materiële vaste activa

Ope ni ngba l a ns

43.321

Investeringen

1.143

Totale boekwaarde

rollend materieel)

Kantoorinrichting

2015. 12
i n '000 EU R

IT-materiaal

to e pa ssi ng va n he t k o stpr i j smo de l

gebruik

Ma te r i ë l e va ste a cti va na o pna me me t
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Ander materiaal (met inbegrip van
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Terreinen en gebouwen voor eigen

BTW

65

1.250

45.779

295

7

927

290

14

55

2.203

282

49

807

1.138

-46

-1.986

41. 379

625

Verwervingen via bedrijfscombinaties
Vervreemdingen
Vervreemdingen via bedrijfscombinaties
Afschrijvingen
1.844
Bijzondere waardeverminderingsverliezen die in de winst- en
verliesrekening zijn opgenomen
Bijzondere waardeverminderingsverliezen die in de winst- en
verliesrekening zijn teruggeboekt
Verschillen die voortvloeien uit de omrekening van valuta's
Overdrachten
Van en naar vaste activa aangehouden voor verkoop
Van en naar vastgoedbeleggingen
-1.600

231

14

55

2.203

24.818

1.613

2.005

426

28.862

to e pa ssi ng va n he t k o stpr i j smo de l
2014. 12
i n '000 EU R

Ope ni ngba l a ns

1. 903

IT-materiaal

Ma te r i ë l e va ste a cti va na o pna me me t

eigen gebruik

26. 662

Terreinen en gebouwen voor

To ta a l a fschr i j vi nge n

349

290

2. 019

481

31. 065

Totale boekwaarde

Afschrijvingenvan het vorig boekjaar

298

1.844

van rollend materieel)

40. 502

Afschrijvingen van het boekjaar

Ander materiaal (met inbegrip

Ei ndba l a ns

-340

Kantoorinrichting

Overige mutaties

40.301

1.257

3.182

1.013

45.753

0

308

1.776

360

2.444

1.845

422

28

124

2.419

1. 250

45. 779

Investeringen
Verwervingen via bedrijfscombinaties
Vervreemdingen
Vervreemdingen via bedrijfscombinaties
Afschrijvingen
Bijzondere waardeverminderingsverliezen die in de winst- en
verliesrekening zijn opgenomen
Bijzondere waardeverminderingsverliezen die in de winst- en
verliesrekening zijn teruggeboekt
Verschillen die voortvloeien uit de omrekening van valuta's
Overdrachten
Van en naar vaste activa aangehouden voor verkoop
Van en naar vastgoedbeleggingen
Overige mutaties
Ei ndba l a ns
Afschrijvingen van het boekjaar
Afschrijvingenvan het vorig boekjaar
To ta a l a fschr i j vi nge n

4.865

-4.865

43. 321

1. 143

1.845

422

28

124

2.419

22.973

1.191

1.977

302

26.443

24. 818

1. 613

65

2. 005

426

28. 862

Voor 2014 is er 209 Keuro gerelateerd aan de branch Hongarije die in 2015 als beëindigde bedrijfsactiviteit
gerapporteerd werd waarvan 32 Keuro terreinen en gebouwen, 98 Keuro IT materiaal, 17 Keuro kantoorinrichting en 62 Keuro andere.

26 Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van de waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening
In de schuldbewijzen treffen wij EMTN-uitgifteprogramma's aan (European Medium Term Note) die in 2006
en sinds 2011 via AXA Belgium Finance werden gelanceerd. Hier heeft AXA Bank Europe gekozen voor de
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mogelijkheid van de waardering tegen reële waarde en heeft die uitgiften in de balans dus tegen reële waarde opgenomen.
We hebben ervoor gekozen om de OCR op EMTN te waarderen op basis van de spread die AXA Bank Europe
betaalt op de primaire markt – zoals vastgesteld op de rapporteringsdatum – omdat er op de primaire markt
veel grotere volumes worden verhandeld dan op de secundaire markt. Daardoor bieden ze een meer adequate waardering van ons kredietrisico op de retailmarkt.
Op 31 december 2015, bedraagt deze reële waarde in totaal 1.633 mio euro, met een nominaal bedrag van
1.497 mio euro. Hiervan werd in 2015 voor een nominaal bedrag van 10,3 mio euro uitgegeven door AXA
Bank Europe zelf.
De Year-To-Date impact, van het aandeel eigen kredietrisico in het bedrag van de reële waarde, resulteert in
een daling van 38 mio euro van de reële waarde van de passiva.
Tot 2008 werd het aandeel van ons eigen kredietrisico in de reële waarde berekend op basis van de marge
die AXA Bank Europe toepast op de uitgiften voor particuliere beleggers. Aangezien in 2009 en 2010 geen
uitgiften plaatsvonden, werd de berekening gebaseerd op de Credit Default Swap (kredietverzuimswap) op
AXA Bank Europe in 2009 en 2010. Dankzij het uitgifteprogramma dat in 2011 werd gelanceerd, kan de
bank opnieuw de marge aanwenden die op de uitgiften voor particuliere beleggers wordt toegepast. Daarom
besloot de bank op deze techniek over te schakelen omdat die de context van de particuliere beleggersmarkt tot welke de uitgiften zich richten, goed weerspiegelt.
Deze methode berekent het verschil tussen het niveau van de marge die AXA Bank Europe toepast op uitgiften voor particuliere beleggers op de datum van uitgifte en hetzelfde niveau op de verslagdatum.
Uit dit verschil worden op elke coupondatum de kasstromen bepaald die worden bijgewerkt om voor elke
uitgifte het aandeel van ons eigen kredietrisico vast te stellen.

vervaldatum

worden betaald op de

dat contractueel moet

Verschil tussen de

boekwaarde en het bedrag

kredietrisico

waarden die toe te rekenen

is aan veranderingen in het

2015. 12
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Bedrag van de YTD

U i tsp l i tsi ng vo l ge ns te ge np a r ti j
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verandering van de reële
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Boekwaarde

BTW

Deposito's van kredietinstellingen
Zichtdeposito's
Deposito's met vaste looptijd
Deposito's met opzegtermijn
Overige deposito's
Deposito's (andere dan van kredietinstellingen)
Zichtdeposito's
Deposito's met vaste looptijd
Deposito's met opzegtermijn
Overige deposito's
In schuldbewijzen belichaamde schulden (met inbegrip van obligaties)

1.633.560

7.669

-159.651

1.633.560

7.669

-159.651

1.633.560

7.669

-159.651

1. 633. 560

7. 669

- 159. 651

Depositocertificaten
Kasbons (ook in gedematerialiseerde vorm)
Obligaties
Converteerbaar
Niet-converteerbaar
Overige
Achtergestelde verplichtingen
Andere financiële verplichtingen

vervaldatum

moet worden betaald op de

en het bedrag dat contractueel

Verschil tussen de boekwaarde

in het kredietrisico

rekenen is aan veranderingen

2014. 12
i n '000 EU R

van de reële waarden die toe te

U i tsp l i tsi ng vo l ge ns te ge np a r ti j

Boekwaarde

TOTAAL

Bedrag van de YTD verandering

Te betalen lasten (indien afzonderlijk verwerkt)

Deposito's van kredietinstellingen
Zichtdeposito's
Deposito's met vaste looptijd
Deposito's met opzegtermijn
Overige deposito's
Deposito's (andere dan van kredietinstellingen)
Zichtdeposito's
Deposito's met vaste looptijd
Deposito's met opzegtermijn
Overige deposito's
In schuldbewijzen belichaamde schulden (met inbegrip van obligaties)

1.613.123

46.487

-207.297

1.613.123

46.487

-207.297

1.613.123

46.487

-207.297

1. 613. 123

46. 487

- 207. 297

Depositocertificaten
Kasbons (ook in gedematerialiseerde vorm)
Obligaties
Converteerbaar
Niet-converteerbaar
Overige
Achtergestelde verplichtingen
Andere financiële verplichtingen
Te betalen lasten (indien afzonderlijk verwerkt)
TOTAAL
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Totale boekwaarde

Particulieren

Ondernemingen

kredietinstellingen

2015. 12
i n '000 EU R

Centrale overheden

U i tsp l i tsi ng vo l ge ns te ge np a r ti j

Andere instellingen dan

27 Deposito’s

Deposito's van kredietinstellingen

10.783

Zichtdeposito's

10.783

Deposito's met vaste looptijd
Deposito's met opzegtermijn
Overige deposito's
Deposito's (andere dan van kredietinstellingen)
Zichtdeposito's
Deposito's met vaste looptijd
Deposito's met opzegtermijn
Overige deposito's:

178.864

1.139.721

1.077.886

14.592.527

16.988.998

18.461

540.427

786.279

1.568.409

2.913.576

5.544

516.088

60.298

1.450.529

2.032.460

154.859

83.205

231.308

11.573.589

12.042.962

666

51.693

119.402

11.570.416

11.742.176

154.194

31.513

111.906

3.173

300.785

Deposito's van bijzondere aard
Gereglementeerde spaardeposito's
Deposito's gekoppeld aan hypothecaire leningen
Overige deposito's
Depositobeschermingsregeling
In schuldbewijzen belichaamde schulden (met inbegrip van obligaties)

3.249.269

Depositocertificaten
Kasbons (ook in gedematerialiseerde vorm)
Obligaties

162.517

Converteerbaar
Niet-converteerbaar

162.517

Overige

3.086.753

Achtergestelde verplichtingen

117.807

Andere financiële verplichtingen

1.099.998

Te betalen lasten (indien afzonderlijk verwerkt)

Totale boekwaarde

Particulieren

Ondernemingen

2014. 12
i n '000 EU R

Centrale overheden

U i tsp l i tsi ng vo l ge ns te ge np a r ti j

kredietinstellingen

21. 466. 856

Andere instellingen dan

TOTAAL

Deposito's van kredietinstellingen

94.212

Zichtdeposito's

24.777

Deposito's met vaste looptijd

69.422

Deposito's met opzegtermijn

12

Overige deposito's
Deposito's (andere dan van kredietinstellingen)

33.053

1.041.149

1.173.500

14.831.186

17.078.887

Zichtdeposito's

14.732

315.934

746.530

1.571.025

2.648.220

Deposito's met vaste looptijd

18.250

666.019

212.403

2.119.460

3.016.132

71

59.196

214.567

11.140.700

11.414.535

71

48.468

114.490

11.137.774

11.300.802

10.728

100.077

2.927

113.733

Deposito's met opzegtermijn
Overige deposito's:
Deposito's van bijzondere aard
Gereglementeerde spaardeposito's
Deposito's gekoppeld aan hypothecaire leningen
Overige deposito's
Depositobeschermingsregeling
In schuldbewijzen belichaamde schulden (met inbegrip van obligaties)

3.288.697

Depositocertificaten
Kasbons (ook in gedematerialiseerde vorm)
Obligaties

242.347

Converteerbaar
Niet-converteerbaar
Overige
Achtergestelde verplichtingen
Andere financiële verplichtingen

242.347
3.046.351
168.667
2.976.563

Te betalen lasten (indien afzonderlijk verwerkt)
TOTAAL

23. 607. 027

Bij de vergelijking van de hierboven vermelde cijfers tussen vorig en huidig boekjaar dient dan ook rekening
te worden gehouden met een netting impact per 31 december 2015 van 169.081 Keuro.
De daling tussen 2014 en 2015 is voor 138 miljoen euro te wijten aan de herklassering in 2015 van de
branch van Hongarije als beëindigde bedrijfsactiviteit.
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Achtergestelde schulden met

een andere looptijd

Achtergestelde voorschotten

Achtergestelde schulden

met een andere looptijd

Achtergestelde voorschotten

Achtergestelde niet

converteerbare schulden

2015. 12
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schulden

U i tsp l i tsi ng vo l ge ns ve r va l da tum

Achtergestelde converteerbare

28 Achtergestelde verplichtingen

Lopend jaar
Lopend jaar +1

12.135

Lopend jaar +2

45.020

Lopend jaar +3

12.014

Lopend jaar +4

4.129

Lopend jaar +5

3.505

Lopend jaar +6

2.911

Lopend jaar +7
Lopend jaar +8
Lopend jaar +9
Lopend jaar +10
Meer dan lopend jaar +10
38.093

Perpetuele schuldbewijzen

Achtergestelde niet

2014. 12
i n '000 EU R

converteerbare schulden

U i tsp l i tsi ng vo l ge ns ve r va l da tum

Achtergestelde

117. 807

converteerbare schulden

TOTAAL

Lopend jaar
Lopend jaar +1

25.686

Lopend jaar +2

9.924

Lopend jaar +3

45.020

Lopend jaar +4

12.014

Lopend jaar +5

4.129

Lopend jaar +6

3.505

Lopend jaar +7

2.911

Lopend jaar +8
Lopend jaar +9
Lopend jaar +10
Meer dan lopend jaar +10
Perpetuele schuldbewijzen
TOTAAL

65.478
168. 667
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29 Financiële verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden
U i tspl i tsi ng vo l ge ns te ge npa r ti j
B o e k wa a r de

2015. 12

2014. 12

i n '000 EU R
Deposito's van kredietinstellingen
Zichtdeposito's
Deposito's met vaste looptijd
Deposito's met opzegtermijn
Overige deposito's
Derivaten aangehouden voor handelsdoeleinden
Verkoper posities
In eigen vermogen instrumenten
In vastrentende instrumenten

900.712

6.240.730

57

9

57

9

900. 768

6. 240. 739

Deposito's (andere dan van kredietinstellingen)
Zichtdeposito's
Deposito's met vaste looptijd
Deposito's met opzegtermijn
Overige deposito's
In schuldbewijzen belichaamde schulden (met inbegrip van obligaties)
Depositocertificaten
Kasbons (ook in gedematerialiseerde vorm)
Obligaties
Converteerbaar
Niet-converteerbaar
Overige
Andere financiële verplichtingen
Te betalen lasten (indien afzonderlijk verwerkt)
TOTAAL

Voor wat betreft de impact van het toepassen van IAS 32 netting verwijzen we naar de commentaar bij tabel
19. Netting impact 3.735.212 Keuro

30 Andere verplichtingen

B o e k wa a r de
i n '000 EU R

Personeelsbeloningen

2015. 12

2014. 12

476

2.531

22.819

29.614

financiële verplichtingen)

2.825

1.858

Over te dragen opbrengsten

1.641

2.756

Andere

36.031
-14

30.191
0

TOTAL

63. 778

66. 951

Sociale lasten
Verplichtingen uit hoofde van beheersdiensten voor het servicingrecht
Verplichtingen uit leasing
Toe te rekenen kosten (andere dan uit rentelasten in verband met

Andere verplichtingen
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O p e ni ngsb a l a ns

34. 590

173. 199

Investeringen

5.934

Gebruikte bedragen

-9.541

-46
34. 544

1. 784

TOTAAL

Andere voorzieningen

Verplichtingen uit hoofde

van leningen en garanties

pensioenregelingen

grond van toegezegde

Pensioenen en andere

pensioenverplichtingen op

lopende rechtsgeschillen

Voorzieningen voor

Reorganisatie

2015. 12
i n '000 EU R

belastinggeschillen en

31 Voorzieningen

119. 563

329. 136

5.627

11.561

-717

-7.858

-18.116

-14.884

-749

-97.896

-113.574

154. 708

318

19. 436

209. 007

Niet-gebruikte bedragen die tijdens de periode worden teruggeboekt
Verwervingen (vervreemdingen) door middel van bedrijfscombinaties
Toename van het gedisconteerde bedrag (verstrijken van tijd) en gevolg

O p e ni ngsb a l a ns

87

35.128

Investeringen
Gebruikte bedragen

87

1.172

TOTAAL

Andere voorzieningen

Verplichtingen uit hoofde

van leningen en garanties

pensioenregelingen

grond van toegezegde

Pensioenen en andere

Voorzieningen voor

Reorganisatie

2014. 12
i n '000 EU R

belastinggeschillen en

Ei nd b a l a ns

lopende rechtsgeschillen

Valutakoersverschillen
Overige bewegingen

pensioenverplichtingen op

van enige wijziging in de disconteringsvoet

154.052

825

11.037

201.130

10.303

1.926

111.800

124.029

877

17.701

15.566

Niet-gebruikte bedragen die tijdens de periode worden teruggeboekt
Verwervingen (vervreemdingen) door middel van bedrijfscombinaties
Toename van het gedisconteerde bedrag (verstrijken van tijd) en gevolg
van enige wijziging in de disconteringsvoet
Valutakoersverschillen
Overige bewegingen
Ei nd b a l a ns

634

24.409

-968

-2.398

21.679

34. 590

173. 199

1. 784

119. 563

329. 137
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Hierbij enige toelichting over de voornaamste elementen uit deze voorzieningen bij AXA Bank Europe.
Voorzieningen voor belastingsgeschillen
Dit luik bevat voorzieningen in het kader van een mogelijke additionele taxatie die door de bank betwist
wordt. In dit kader werd de bank eveneens door enkele klanten in schadevergoeding aangesproken en werden hiervoor eveneens voorzieningen opgenomen.
Op korte termijn dient men geen belangrijke evolutie te verwachten in deze dossiers.
Lopende rechtsgeschillen
Het voornaamste element in deze rubriek is de voorziening voor betwisting agenten en ex-agenten. Het betreft hoofdzakelijk betwistingen naar aanleiding van fraudegevallen. In 2015 hebben zich enkele nieuwe
schadegevallen voorgedaan met beperkt risico.
De inschatting over de periode van afwikkeling van deze geschillen zijn divers en soms moeilijk voorspelbaar.
Pensioenverplichtingen en andere voordelen uit hoofde van pensioenverbintenissen
Het grootste deel betreft hier de voorziening in het kader van IAS 19. Voor meer details en informatie
verwijzen we naar het deel "Vergoedingen na uitdiensttreding en andere langetermijnvoordelen".
Het collectief stelsel met betrekking tot het sociaal passief waarvan sprake is in het punt "herstructureringen" wordt ook hier hernomen. In het begin van het jaar werd geen enkele toevoeging geregistreerd. De
voorziening is op het einde van het jaar 2014 volledig uitgedoofd.
Gedurende het boekjaar 2015 werden nieuwe voorzieningen aangelegd voor een bedrag van 3.243.317
euro in het kader van vertrekregelingen die momenteel bestaan bij AXA Bank en een bestemming van de
voorziening ten belope van 7.239.027 euro. Bijgevolg bedroegen deze voorzieningen 15.795.778 euro op
31 december 2015. Ze werden opgenomen in de CAO van 7 mei 2007 en in de verlenging ervan van
25/11/2009 en in de CAO van 16/3/2011.
Het saldo van de voorziening voor tijdskrediet bedroeg 454.206 euro op 01/01/2015. In de loop van het
jaar 2015 werd geen enkele toevoeging toegevoegd en werd een bedrag van 291.799 euro bestemd op
31/12/2015.
Andere voorzieningen
We vinden hier voornamelijk de in 2014 aangelegde voorziening van 100 mio euro voor FX risico in Hongarije die werd tegengedraaid en aangewend aangezien de definitieve afwikkeling met de meeste klanten in
lijn met het door Hongaars Parlement opgelegde maatregelen heeft plaatsgevonden.
Daarnaast werd in 2014 reeds een voorziening aangelegd voor de geplande centralisatie van de bank in
Berchem (1 mio euro) en een voorziening voor uitstapregelingen (8 mio euro). De voorziening met betrekking tot de centralisatie van de bankdiensten werd aangewend maar er werd per jaareinde opnieuw een
voorziening aangelegd ten bedrag van 514 Keuro. Wat betreft de voorziening voor uitstapregeling blijft er per
jaareinde 2015 nog een bedrag van 5,7 mio euro over in lijn met de verwachtingen van het management.
Verwacht wordt dat deze voorzieningen in 2016 zullen aangewend worden.
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32 Voorwaardelijke verplichtingen en bezwaarde activa
B U I TENB ALANSVER PLI CHTI NGEN
R e fe r e nti e be dr a ge n

2015. 12

2014. 12

i n '000 EU R
Verplichtingen uit hoofde van leningen

-24.541.921

-30.275.981

Toegekend

1.051.391

1.188.333

Ontvangen

-25.593.312

-31.464.314

Ontvangen kredietlijnen
Ontvangen waarborg kredieten
Ontvangen waarborg repos
Financiële garanties
Toegekend
Garanties ontvangen

-231.282

-3.118.114

-24.397.922

-23.276.939

-964.108

-5.069.261

-3.080.421

-2.913.210

20.399
-3.100.819

21.898
-2.935.108

7.216.034

13.055.776

7.216.034

13.055.776

Kredietderivaten ontvangen
Andere verplichtingen
Ten aanzien van een andere tegenpartij
Vanwege een andere tegenpartij

Uit hoofde van haar buitenbalansverplichtingen heeft AXA Bank Europe 3 soorten verplichtingen:


verplichtingen uit hoofde van leningen



financiële garanties



overige verplichtingen die hoofdzakelijk bestaan uit activa in waarborg gegeven in het kader van de
repoactiviteit van de bank

Hierna gaan we meer in detail betreffende:
Verplichtingen uit hoofde van leningen
Voor de toegekende verplichtingen betreft het hier haar engagementen tegenover retailklanten.
Het risico hierop is zeer beperkt gezien de diversificatie van de portefeuille en voornamelijk het feit dat de
verstrekte kredieten zelf gewaarborgd zijn door de klanten. Deze zijn dan terug te vinden onder de ontvangen verplichtingen, veelal een onroerende waarborg.
In de ontvangen waarborgen bevinden zich eveneens de effecten ontvangen in het kader van reverse repo
activiteiten.
Financiële garanties
Hier vinden we de ontvangen persoonlijke borgstellingen in het kader van kredietverstrekking aan particulieren evenals professionele kredieten.
Overige verplichtingen
Het betreft hier voornamelijk de activa door de bank in waarborg gegeven in het kader van haar repoactiviteit.
De inschatting over de periode van afwikkeling van rechtsgeschillen zijn divers en soms moeilijk voorspelbaar.
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Bezwaarde activa
De bezwaarde activa zijn enerzijds de in repo gegeven effecten, obligaties als onderpand voor het bekomenvan financieringen vanuit de ECB en obligaties als onderpand bij de Belgische Fiscus.
Deposito beschermingsfonds
Momenteel bestaan er in België 2 depositobeschermingsfondsen met name het reeds geruime tijd bestaande “Beschermingsfonds voor Deposito’s en Financiële instrumenten” en het “Bijzonder beschermingsfonds
voor deposito’s en Levensverzekeringen” opgericht bij Koninklijk Besluit van 14 november 2008. Tegoeden
van spaarders (inclusief gedematerialiseerde kasbons) bij hun financiële instellingen genieten van deze
bescherming.
Wat betreft het reeds bestaande “Beschermingsfonds voor Deposito’s en Financiële instrumenten” werd er
in 2012 en 2013 reeds een gedeelte van de tegoeden van het fonds teruggestort aan de financiële instellingen.

33 Vergoedingen na uitdiensttreding en andere lange termijn personeelsverloningen
33.1 Samenstelling van de personeelslasten
(i n '000 EU R )

2015. 12

2014. 12

Lonen en Salarissen

64.249

59.193

Sociale lasten

18.304

18.421

kosten van pensioen en andere uitkeringen

4.437

8.087

Op aandelen gebaseerde verloning

1.696

1.363

Andere personeelskosen en medezeggenschap
To ta a l Pe r so ne e l sk o ste n

7.746

17.076

100.623

106.801

33.2 Pensioentoezegging en andere prestaties
33.2.1 Vaste prestatieregeling
De geëvalueerde regelingen vertegenwoordigen enerzijds de pensioenregelingen en anderzijds de medische
voordelen die verbonden zijn aan de hospitalisatiedekkingen na het pensioen.
AXA Bank beschikt over 12 pensioenregelingen waarvan er 7 wettelijk zijn gestructureerd als regelingen van
het type vastebijdragenregeling.
In overeenstemming met de Belgische wetgeving die geldt voor de pensioenregelingen van de tweede pijler
(de zogenoemde wet “Vandenbroucke”), moeten alle Belgische pensioenregelingen van het type vaste bijdragen onder de IFRS-standaarden worden beschouwd als pensioenregelingen van het type vaste prestaties.
De wet Vandenbroucke bepaalt dat in het kader van de vastebijdragenregelingen de werkgever een rendement van minstens 3,75% moet voorzien op de persoonlijke bijdrage van de werknemer en 3,25% op de
werkgeversbijdragen. Vanaf 2016 wordt dit minimale rendementpercentage een variabele rentevoet die
gebaseerd is op de Belgische OLO-overheidsobligaties, maar met een minimumrendement dat vastgelegd is
op 1,75% en een maximumrendement dat vastgelegd is op 3,75%.
Vanwege dit minimumrendement dat in België moet worden gewaarborgd voor de pensioenregelingen van
het type vaste bijdragen, is de werkgever blootgesteld aan een financieel risico (er is een wettelijke verplichting om aanvullende bijdragen te betalen als het rendement van de onderliggende activa niet voldoet aan de
wettelijke vereisten, door alle personeelsbeloningen met betrekking tot de werknemersprestaties tijdens de
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lopende en vorige periode te betalen). Deze pensioenregelingen moeten bijgevolg worden geclassificeerd en
geboekt als pensioenregelingen van het type vaste prestaties onder IAS 19.
Anderzijds biedt AXA Bank aan zijn werknemers die met pensioen vertrekken "hospitalisatie"-dekkingen. De
geboden waarborgen zijn voor een groot deel van de werknemers gelijkaardig aan de waarborgen die geboden worden tijdens de activiteitsperiode. AXA Bank financieert deels deze voordelen die toegekend worden
aan het personeel na de pensionering.
De pensioenstelsels zijn onderworpen aan de in België geldende prudentiële en sociale regels, meer bepaald aan de wet op de aanvullende pensioenen (WAP).
De economische veronderstellingen die werden gebruikt voor de waardering van elke regeling op 31 december van het jaar, zijn de volgende:
2015

2014

2013

2012

2010

Discontovoet

2,30%

1,80%

3,40%

2,20%

4,20%

Inflatievoet

1,60%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Percentage loonsverhogingen

2,60%

3,00%

3,50%

3,50%

3,50%

De evolutie van de kosten voor de gezondheidszorg wordt op 2% per jaar geraamd.
De sterftetafels die voor de beoordelingen van de toezeggingen worden gebruikt, zijn de sterftetafels
MR/FR (1988-1989) met een leeftijdsverlaging van 5 jaar.
De veronderstelde pensioenleeftijd is 65 jaar, om rekening te houden met de verwachte trends op lange
termijn.
Het percentage waarschijnlijkheid van vertrek voor de pensionering wordt vastgesteld per leeftijd overeenkomstig de onderstaande tabel:

Le e fti j d

p e r ce nta ge

< 20 jaar

0,0%

20 jaar <= 24 jaar

8,0%

25 jaar <= 29 jaar

8,0%

30 jaar <= 34 jaar

7,0%

35 jaar <= 39 jaar

5,0%

40 jaar <= 44 jaar

3,5%

45 jaar <= 49 jaar

2,0%

50 jaar <= 54 jaar

1,2%

55 jaar <= 59 jaar

0,8%

60 jaar <= 65 jaar

0,8%

Al deze veronderstellingen werden bepaald in overeenstemming met de statistische waarnemingen
voor de betrokken populaties en met de economische verwachtingen.
De disconteringsvoet wordt bepaald op de afsluitdatum op basis van de marktrente voor AAbedrijfsobligaties van de eurozone en in functie van de duration en de kenmerken van de regelingen.
De duration van de verbintenissen bedraagt ongeveer 13 jaar op het einde van 2015 tegenover ongeveer 14 jaar op het einde van 2014.
Door een verlaging van de disconteringsvoet met 0,5% zou de totale DBO (defined benefit obligatie)
wijzigen met +5,9% alsook de kostprijs voor de diensten geleverd gedurende de periode met +6,7%.
Door een verhoging van de disconteringsvoet met 0,5% zou de totale DBO wijzigen met -5,1% alsook
de kostprijs voor de diensten geleverd gedurende de periode met -5,9%.
Door een stijging van het inflatiepercentage met 0,5% zou de totale DBO wijzigen met +3,7% en de
kostprijs voor de diensten geleverd gedurende de periode met +4,6%.
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Door een stijging van het inflatiepercentage van de medische kosten met 0,5% zou de totale DBO wijzigen met +0,5% en de kostprijs voor de diensten geleverd gedurende de periode met +0,5%.
Door een stijging van het stijgingspercentage van de lonen met 0,5% zou de totale DBO wijzigen met
+7,5% en de kostprijs van de diensten geleverd gedurende de periode met +8,3%.

33.2.2 Jaarlijkse variatie van de pensioentoezeggingen en andere prestaties
De jaarlijkse evolutie van de actuariële schuld (Defined Benefit Obligation) wordt berekend op basis van de
volgende elementen:
•de aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten (Service Cost, vertegenwoordigt de toename van de
actuariële schuld voor een bijkomend dienstjaar);
•de intrest op de actuariële schuld, die de disconteringsvoet op een jaar vertegenwoordigt (Interest Cost);
•de werknemersbijdragen;
•de wijzigingen van de regelingen (wijziging van regeling, vermindering van rechten, vereffening van rechten,
overnames en verkopen, enz.);
•de actuariële winst en verlies (als gevolg van wijzigingen van de veronderstellingen en de ervaring);
•de door de werkgever en de activa betaalde prestaties (Benefits paid).

33.3 Informatie gepresenteerd in de balans
De informatie die in de balans wordt gepresenteerd voor de pensioentoezeggingen en andere prestaties, is
het verschil tussen de actuariële schuld en de reële waarde van de dekkingsactiva. Wanneer dit verschil
positief is, wordt er een provisie opgenomen. Wanneer dit verschil negatief is, wordt er een voorafbetaalde
kost opgenomen in de balans.
Bovendien, en in overeenstemming met de IAS 19-standaard, wordt er een activacategorie, Separate Assets
genoemd, in de balans opgenomen. De IFRS-standaarden hebben het concept Separate Assets gecreëerd,
activa die niet van de actuariële schuld kunnen worden afgetrokken. Binnen AXA Bank zijn de Separate Assets verzekeringscontracten, uitgegeven door bepaalde dochterondernemingen van de Groep om hun vastebijdrageregelingen te dekken. In boekhoudtermen is het gevolg van de Separate Assets een toename van de
voorafbetaalde provisie of een daling van de voorafbetaalde kost. Deze activa worden gepresenteerd in een
apart gedeelte van de volgende tabel. Omdat deze activa alleen ter beschikking zijn van de eventuele
schuldeisers in geval van faillissement, is hun economische aard dus gelijkaardig aan die van de Plan Assets
als de exploitatie wordt voortgezet. Omdat deze activa beschikbaar worden gesteld via een verzekeringscontract, verplichten de IFRS-standaarden echter om ze in de categorie Separate Assets op te nemen en dit
ondanks hun economische aard.
Ingevolge IAS 19 Revised 2011, neemt AXA Bank alle actuariële winsten en verliezen op in een aparte regel
van het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten over de periode (Statement of Comprehensive Income – SoCI) in eigen vermogen (zie het mutatieoverzicht van het geconsolideerd eigen vermogen).
De actuariële winsten en verliezen worden gedefinieerd als aanpassingen die te wijten zijn aan veranderingen in de actuariële veronderstellingen en ervaringsaanpassingen (evoluties van de kenmerken van de populatie tussen twee waarderingen). De actuariële winsten en verliezen omvatten ook de verschillen tussen
het verwachte rendement (dat voortaan overeenstemt met de disconteringsvoet in overeenstemming met
IAS 19 Revised 2011) en het reële rendement van de financiële beleggingen.
We merken op dat de AXA Groep beslist heeft op IAS 19 Revised 2011 met terugwerkende kracht per
01.01.2012 toe te passen aangezien deze wijziging geleid heeft tot een herwerking van de rekeningen van
2012.
Afgezien van de wijziging van het verwachte rendementconcept van de activa, zoals hierna wordt besproken,
legt de norm IAS 19 Revised 2011 voortaan op dat de taksen en sociale bijdragen die van toepassing zijn op
de pensioenstelsels en de gezondheidszorgstelsels in België ten laste worden genomen.
De onderstaande tabel toont de evolutie van de actuariële schuld en de verschillen in de dekkingsactiva van
de pensioenregelingen en andere prestaties volgens de categorie Plan Assets en Separate Assets op
31 december 2015.
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12. 2015

12. 2014

Evo l uti e va n de ve r p l i chti ng
Actuariële schuld in het begin van de periode

161.060

137.368

Pensioenkosten

4.043

6.533

Interest op de actuariële schuld

2.911

4.638

416

680

Werknemersbijdragen
Wijzigingen van stelsel (incl. overnames en overdrachten)
Actuariële winsten (verliezen) ten gevolge van op ervaring gebaseerde wijzigingen
Actuariële verschillen ten gevolge van wijzigingen in de demografische veronderstellingen
Actuariële verschillen ten gevolge van wijzigingen in de financiële veronderstellingen
Betaalde prestaties
Prestaties direct betaald door de werkgever
Opname van DC plannen
inperking/settlement
Actua r i ë l e schul d o p he t e i nde va n de p e r i o de (A)

0

0

-2.899

1.664

0

0

-20.713

21.403

-9.284

-11.121

-94

-106

11.239
-887
145. 792

161. 060

Evo l uti e va n de de k k i ngsa cti va (Pl a n Asse ts)
Reële waarde van de activa in het begin van de periode

11.070

11.283

Impliciet rendement van de activa

188

368

Reëel rendement van de dekkingsactiva, met uitsluiting van het impliciet rendement van de activa
Werkgeversbijdragen

136

350

5

117

Werknemersbijdragen

0

5

Inkomende (uitgaande) transfers (incl. overnames en overdrachten)

0

0

-1.292

-1.053

Betaalde prestaties
Wisselkoerseffecten
R e ë l e wa a r de va n de a cti va o p he t e i nde va n de p e r i o de (B )

0

0

10. 106

11. 070

Evo l uti e va n de a cti va
Reële waarde van de activa in het begin van de periode

82.649

80.888

Impliciet rendement van de activa

1.442

2.717

Reëel rendement van de dekkingsactiva, met uitsluiting van het impliciet rendement van de activa
Werkgeversbijdragen

1.838

996

2.583

7.441

411

675

Werknemersbijdragen
Inkomende (uitgaande) transfers (incl. overnames en overdrachten)
Betaalde prestaties
Wisselkoerseffecten
Opname van DC plannen
R e ë l e wa a r de va n de a cti va o p he t e i nde va n de p e r i o de

0

0

-8.086

-10.068

0

0

11.069
91. 908

82. 649

-135.686

-149.990

F i na nci e r i ng va n de ve r p l i chti nge n
Ondergefinancierde stelsels (plan per plan)
Overgefinancierde stelsels (plan per plan)

0

0

-135.686

-149.990

Kosten van de vorige niet toegerekende diensten

0

0

Gecumuleerde impact van de plafonnering van de activa

0

0

Niet-gefinancierde verplichtingen (B)-(A)

Pa ssi va o p ge no me n i n de r e sul ta te nr e k e ni ng
(bui te n Se p a r a te Asse ts)
Vastgestelde activa
Opgenomen provisies
Ne tto p o si ti e (bui te n Se p a r a te Asse ts)

0

0

-135.686

-149.990

- 135. 686

- 149. 990

-135.686

-149.990

91.908

82.649

- 43. 778

- 67. 341

Ne tto e co no mi sche fi na nci e r i ng
(wa a r va n Se p a r a te Asse ts)
Nettopositie (buiten Separate Assets)
Reële waarde van de Separate Assets op het einde van de periode
Ne tto e co no mi sche fi na nci e r i ng
(wa a r va n Se p a r a te Asse ts)

Dit verschil is voornamelijk te verklaren door de verandering in de financiële veronderstellingen omdat de
disconteringsvoet is gestegen van 1,80% eind 2014 tot 2,30% eind 2015 en het inflatiepercentage is gedaald van 2,00% eind 2014 naar 1,60% eind 2015.
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33.4 Jaarlijkse kost van de pensioenen en de andere prestaties
De jaarlijkse kost van de pensioenen en de andere prestaties (pension and other benefits expense), die in
de resultatenrekening werd opgenomen (inbegrepen in de “kost van de pensioentoezeggingen en andere
prestaties”), wordt hieronder gepresenteerd op 31 december 2014 en 2015:
(In '000 EUR)

12. 2015

12. 2014

Ja a r l i j k se k o st va n de pe nsi o e ne n e n a nde r e pr e sta ti e s
Pensioenkosten
Vereffeningen, verminderingen
Werknemersbijdragen

4.459

7.214

0

0

-416

-680

interest op de actuariële schuld

2.911

4.638

Impliciet rendement van de activa Plan/separate assets

-1.630

-3.085

Inperkingen/Settelment
Ja a r l i j k se k o st va n de pe nsi o e ne n e n a nde r e pr e sta ti e s

-887
4.437

8.087

33.5 Evolutie van de provisie die is opgenomen in de gerealiseerde en niet gerealiseerde
resultaten (exclusief Separate Assets)

De evolutie van de provisie die is opgenomen in de gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten tussen
1 januari 2015 en 31 december 2015 toont enkel de evolutie van de provisie die is opgenomen in de jaarrekening van AXA Bank. Deze vergelijking houdt geen rekening met de Separate Assets. Ze vertegenwoordigt
bijgevolg niet helemaal de economische realiteit. De onderstaande tabel toont de gedetailleerde evolutie van
het passief van de gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten, met de Separate Assets toegevoegd op
het einde van elk boekjaar.
De Separate Assets vertegenwoordigen de reële waarde van de activa die de verplichtingen dekken voor de
toezeggingen met vaste prestaties die tegelijk worden gedekt door de verzekeringspolissen die bij AXA Bank
werden onderschreven, die de werknemers directe rechten geven, en door de verzekeringspolissen met
verbonden partijen die zich buiten de consolidatiekring bevinden. In deze omstandigheden kunnen deze
activa niet worden aangemerkt als activa van stelsels die in mindering komen van de toezeggingen, maar
vertegenwoordigen ze rechten op terugbetaling, geboekt als aparte activa (of Separate Assets), overeenkomstig de aanbevelingen van de IAS 19-standaard. De activa en de technische verzekeringsprovisie (voor
de entiteiten die zich binnen de consolidatiekring bevinden) blijven eveneens in de geconsolideerde balans.
De evolutie van de netto economische financiering van de verplichtingen tussen 1 januari 2015 en
31 december 2015 weerspiegelt de evolutie van de provisie die in de rekeningen van AXA Bank werd opgenomen en de evolutie van de Separate Assets.

(in '000 EUR)
Va r i a ti e va n de pr o vi si e o pge no me n i n de r e sul ta te nr e k e ni ng

12. 2015

12. 2014

-149.990

-126.085

Pr o vi si e i n de r e sul ta te nr e k e ni ng i n he t be gi n va n de pe r i o de
Jaarlijks kost van de pensioenen en de andere prestaties

-6.295

-11.479

Werkgeversbijdragen

5

117

Werknemerprestaties

94

106

7.992

10.068

Actuariële winsten en verliezen opgenomen in de component SoCI

23.748

-22.717

DC plannen

-11.239

Prestaties betaald door de Separate Assets

Pr o vi si e s i n de r e sul ta te nr e k e ni ng o p he t e i nde va n de pe r i o de

-135.686

-149.990

Reële waarde van de Separate Assets op het einde van de periode

91.908

82.649

Ne tto e co no mi sche fi na nci e r i ng va n de ve r pl i chti nge n o p he t e i nde va n de pe r i o de

-43.778

-67.341
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33.6 Toekomstige betalingen (betaalde prestaties en werkgeversbijdragen)
A) Raming van de toekomstige te betalen prestaties
De verwachte toekomstige prestaties bedragen 4,2 miljoen euro voor 2016 en 2,9 miljoen euro voor
2017. Deze bedragen kunnen variëren afhankelijk van de verschillen tussen de veronderstellingen en
de realiteit in de komende jaren.
B) Verwachte werkgeversbijdragen voor de Plan Assets en de Separate Assets
De entiteiten moeten jaarlijks de kost van de rechten op prestaties financieren waarvoor de bijdragen
worden bepaald als percentage van de lonen die recht geven op pensioen afhankelijk van de leeftijdsklasse of de anciënniteit van de begunstigden. Het geraamde bedrag van de door de werkgever te betalen bijdragen in 2016 in het kader van de pensioentoezeggingen bedraagt 5,6 miljoen euro. Dit bedrag kan variëren afhankelijk van de verschillen tussen de veronderstellingen en de realiteit in de komende jaren en vertegenwoordigt de bijdragen zonder direct verband met de pensioenkost en de andere IFRS-prestaties.

33.7 Active-allocaties eind 2015
Als gevolg van de lange looptijd van de pensioentoezegging, bestaan de dekkingsactiva in het algemeen uit
aandelen, obligaties en vastgoed.
Onze dekkingsactiva zijn voornamelijk verzekeringscontracten met een gewaarborgd rendement. Deze contracten werden onderschreven bij AXA Belgium.
Voor het stelsel ex-Anhyp dat bestaat sinds 1 juli 1983, is het financieringsvehikel een pensioenfonds. De
allocatie van de financiële activa van het pensioenfonds op 31/12/2015 is de volgende: 21,0% aandelen en
79,0% obligaties.

34 Verloningen in aandelen en opties
De hieronder vermelde instrumenten voor vergoeding in aandelen zijn voornamelijk instrumenten die aflopen in aandelen, maar omvatten ook instrumenten die aflopen in geld. De eenheidskosten van de instrumenten voor vergoeding in aandelen met afloop in aandelen variëren niet voor een gegeven plan, terwijl die
van de instrumenten met afloop in geld bij elke afsluiting worden geactualiseerd.
De totale kost voor AXA Bank Europe is niet significant voor 2015.

34.1 Door de Groep uitgegeven instrumenten voor vergoeding in aandelen

A.

Stock-options AXA SA

De kaderleden en de sleutelwerknemers kunnen opties op aandelen van AXA ontvangen in het kader van
stock-option plannen van de onderneming. Deze opties kunnen intekenopties zijn, die de uitgave van nieuwe
aandelen van AXA impliceren, of aankoopopties, die de levering van eigen aandelen impliceren. De voorwaarden voor elke toekenning van aandelen kunnen variëren. Momenteel (i) worden de opties toegekend
tegen een prijs die niet lager is dan het gemiddelde van de slotkoersen van AXA op de beurs van Parijs gedu-
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rende de 20 noteringsdagen die aan de toekenning voorafgaan, (ii) zijn ze geldig gedurende maximaal 10
jaar en (iii) zijn ze in het algemeen uitoefenbaar in schijven van 33,33 % per jaar van de tweede tot de vierde
verjaardag van de datum van de toekenning van de opties.
Voor de begunstigden zijn de toegekende stock-options onvoorwaardelijk verworven voor de twee eerste
schijven, terwijl de derde schijf uitoefenbaar is indien een voorwaarde voor de prestatie van het aandeel van
AXA tegenover de benchmarkindex "SXIP " vervuld is.
De volgende tabel geeft een overzicht van de opties in omloop.

2015.12
In omloop op 1/1

Opti o ns

Ge mi dde l de

(i n '000

pr i j s

EU R)

EU R

559,7

Toevoegingen

31,2

Verhoging kapitaal

22,90

0,0

Aangesloten

-174,4

16,60

Vervallen opties

-6,0

19,70

Interne bewegingen op groupsniveau

-5,5

In o ml o o p o p 31/12

405,0

19,06

Het aantal opties in omloop en het aantal uitoefenbare opties per 31 december 2015 wordt hieronder weergegeven, per datum van toekenning:
Datum van

U i to efenpr i j s

In o ml o o p

U i to efenbaar

to ek enni ng
2006-03-31

27,75 €

87.248,00

87.248,00

2007-05-10

32,95 €

76.543,00

76.543,00

2008-04-01

21,00 €

37.229,00

37.229,00

2009-03-20

9,76 €

14.823,00

14.823,00

2010-03-19

15,43 €

17.468,00

17.468,00

2011-03-18

14,73 €

41.446,00

41.446,00

2012-03-16

12,22 €

25.500,00

17.000,00

2013-03-22

13,81 €

36.800,00

12.266,67

2014-03-24

18,68 €

36.960,00

0,00

2015-06-19

22,90 €

31.249,00

0,00

Het model Black&Scholes voor de waardering van opties werd gebruikt om de reële waarde van de opties op
aandelen van AXA te bepalen. Het gevolg van de uitoefening van opties voor hun vervaltermijn wordt in aanmerking genomen aan de hand van een hypothese voor de verwachte levensduur die voortkomt uit de waarneming van de historische gegevens. De volatiliteit van het aandeel van AXA wordt geraamd met de methode
van de impliciete volatiliteit, gevalideerd door middel van een analyse van de historische volatiliteit, om zich
van de coherentie van de hypothese te vergewissen. De hypothese voor het verwachte dividend van het
aandeel van AXA is op de marktconsensus gebaseerd. Het risicovrije rendement komt voort uit de rentecurve
van de Euro Swap, voor de overeenkomstige maturiteit.

B. Shareplan AXA
AXA geeft haar werknemers de mogelijkheid om aandeelhouder te worden, dankzij een bijzondere uitgifte
die voor hen is voorbehouden. In de landen die aan de wettelijke en fiscale eisen voldoen, worden twee investeringsmogelijkheden voorgesteld: het klassieke aandeelhoudersplan en het plan met hefboomeffect.
Het klassieke plan geeft de werknemers de mogelijkheid om, op basis van hun initiële inbreng, in te tekenen
op aandelen van AXA (via het Gemeenschappelijke beleggingsfonds van de onderneming of door rechtstreeks gehouden aandelen) met een maximale korting van 20%. Deze aandelen zijn onbeschikbaar gedu-
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rende 5 jaar (tenzij in het geval van een vervroegde vrijgave zoals voorzien door de toepasselijk reglementering). De werknemers dragen het risico van alle evoluties van het aandeel tegenover de intekenprijs.
Het plan met hefboomwerking geeft de werknemers de mogelijkheid om, op basis van 10 maal hun initiële
inbreng, in te tekenen op aandelen van AXA (via het Gemeenschappelijke beleggingsfonds van de onderneming of door rechtstreeks gehouden aandelen) met een korting. De hefboomwerking op de persoonlijke
inbreng van de werknemers gebeurt in de vorm van een lening (zonder verhaal op de werknemer boven de
waarde van de aandelen) die door een derde bank wordt verleend. Deze aandelen zijn onbeschikbaar gedurende 5 jaar (tenzij in het geval van een vervroegde vrijgave zoals voorzien door de toepasselijk reglementering). De werknemers die aan het plan met hefboomwerking deelnemen, krijgen de garantie van hun aanvankelijke persoonlijke inbreng maar ook een bepaald percentage van de waardeverhoging van het aandeel
(tegenover de onverminderde referentieprijs), voor het totaal van het geïnvesteerde bedrag.
Op het einde van de onbeschikbaarheidsperiode van 5 jaar kunnen de werknemers naar keuze: hun spaartegoed afkopen (uitstap in speciën) of hun in de formule met hefboomwerking geïnvesteerde tegoed overdragen naar het klassieke fonds.
De kosten van dit aandeelhoudersplan worden gewaardeerd door rekening te houden met de beperking van
5 jaar voor de werknemer. De gekozen aanpak waardeert het aandeel aan de hand van een replicatiestrategie waarin de deelnemer het aandeel op de beurs zou verkopen na de beperkingstermijn van 5 jaar, en het
bedrag zou lenen dat nodig is om een onmiddellijk vrij aandeel te kopen, met financiering van de lening door
de verkoop op termijn en de tijdens de beperkingsperiode uitgekeerde dividenden. Voor het plan met hefboomwerking moet men aan de kosten van het plan de opportuniteitswinst toevoegen die impliciet door AXA
wordt geboden, aangezien het haar werknemers laat genieten van de institutionele koers (en niet de beurskoers) voor de derivaten.
In het afgesloten boekjaar heeft de Groep AXA in het kader van het beleid voor aandeelhouderschap van de
werknemers van de Groep aan haar werknemers voorgesteld in te tekenen op een gereserveerde kapitaalverhoging, tegen een koers van 17,74 euro voor het klassieke plan (20% korting tegenover de referentieprijs
van 22,17 euro, berekend op het gemiddelde van de 20 slotkoersen op de beurs voor de datum van de
bekendmaking) en 20,27 euro voor het plan met hefboomwerking (8,57% korting tegenover de referentiekoers). De werknemers van AXA Bank Europe hebben ingetekend voor een bedrag van 0,5 mio EUR.
2015
Pl a n tr a di ti o ne e l
a a nde e l ho ude r sscha p
Looptijd (in jaren)

2014
Le ve r a ge pl a n

Pl a n tr a di ti o ne e l
a a nde e l ho ude r sscha p

Le ve r a ge pl a n

5

5

5

5

20.00%

8,57%

20.00%

10.80%

Referentieprijs (in '000 EUR)

22,17

22,17

18.43

18.43

Inschrijvingsprijs (in '000 EUR)

17,74

20,27

14.75

16.44

Rentevoet op werknemersleningen

7,24%

7,60%

6.50%

6.91%

Risicovrije rentevoet op 5 jaar (eurogebied)

0,36%

0,36%

0.48%

0.48%

Dividentpercentage

6,59%

6,59

6.19%

6.19%

Vroegtijdige uitstap

1,20%

1,20%

0.98%

0.98%

Debetrentevoeten

-0,09%

-0,09%

0.20%

0.20%

N/A

2,39%

N/A

3.30%

19,68%

8,54%

19.64%

10.76%

N/A

1,99%

N/A

2.05%

[A] Décote

Volatiliteits-spread retail/institutionelen
[B] Kosten wegens onbeschikbaarheid op de markt
[C] Gemeten winstopportuniteit

C. AXA Miles
Op 16 maart 2012 heeft AXA sa (de uiteindelijke moedermaatschappij van AXA Bank Europe) 50 gratis aandelen toegewezen aan elke werknemer van de Groep. Op het niveau van de kring van AXA Bank Europe werden in het kader van het plan 4 + 0 (dus een periode van 4 jaar voor de verwerving van de rechten, zonder
onverkoopbaarheidsperiode) 59.450 aandelen toegekend aan 1.189 werknemers. De gratis aandelen worden gewaardeerd aan de hand van de benadering die werd gekozen voor het in deze sectie beschreven
Shareplan, met aan de structuur van het plan aangepaste hypothesen, gebaseerd op een koers van 13,18
euro per aandeel op 16 maart 2012 en een verwachte afstand van de rechten van 5% voor hun verwerving.
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D. Andere vergoedingen in aandelen


Performance Shares

In 2013 heeft AXA de gemeenschappelijke voorwaarden vastgelegd voor de toekenning van de “Performance Shares” aan de werknemers die daarvoor in aanmerking komen. Volgens de voorwaarden van het plan,
hebben de begunstigden van de “Performance Shares” het recht om op de afrekendatum een bepaald aantal aandelen van AXA te ontvangen op basis van het bereiken van de door AXA gedefinieerde performantiecriteria. De periode voor het meten van de performantie is 2 jaar. De periode voor de verwerving van de
rechten is 3 jaar. De uitbetaling van de toegekende performance shares (plan 2013) gebeurt in aandelen.
Vanaf 2014 bedraagt de prestatieperiode 2 jaar voor de eerste schijf en 3 jaar voor de tweede schijf, gevolgd door een uitgestelde verwervingsperiode van 1 jaar.
Voor de toegekende performance shares gedurende 2015 bedraagt de prestatieperiode 3 jaar gevolgd door
een uitgestelde verwervingsperiode van 1 jaar.


Performance units

De totale kostprijs die in 2015 werd betaald voor de “Performance Units” bedraagt 1,2 miljoen euro.

35 Overheidssteun en subsidies
AXA Bank Europe ontvangt structurele verminderingen in het kader van de sociale zekerheid. Deze verminderingen betreffen voornamelijk twee types:
- structurele forfaitaire aftrekken berekend conform de koninklijke besluiten van mei 2003 en januari
2004.
- Verminderingen gerelateerd aan de doelgroep “oudere werknemers” (meer dan 57 jaar).
De alzo bepaalde bedragen bedroegen respectievelijk 2,4 mio euro en 0,2 mio euro.
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36 Eigen vermogen
2015.12
in '000 EUR

Eigen Vermogen

2014.12
in '000 EUR

M utatie
reserves uit

Geplaatst kapitaal
Ander eigen vermogen
Eigen vermogenscomponent in samengestelde
Reserves uit herwaardering

681.318
90.000
1.120
131.136

681.318
herwaardering
90.000
2014/2015
581
108.677
22.459

Herwaardering voor verkoop beschikbare financiële activa
Uitgestelde belastingen

235.318
-79.971
155.347

235.392
-79.987
155.405

-74
16
-58

Actuariële winsten/verliezen mbt toegezegde pensioenregelingen
Uitgestelde belastingen

-20.677
7.028
-13.649

-46.094
15.668
-30.427

25.417
-8.640
16.778

5

2.693

-2.688

3.040

0

3.040

-16.009
5.442
-10.567

-23.308
4.313
-18.995

7.299
1.129
8.428

239.864
27.228
1.173.706

289.343
-48.150
1.121.769

Reserves uit omrekening van valuta's
Niet-gerealiseerde resultaten, die betrekking hebben op vaste activa
en groepen activa die worden afgestoten, geclassificeerd als
aangehouden voor verkoop
Kasstroomafdekking
Uitgestelde belastingen

Overige reserves (inbegrepen overgedragen resultaten)
Resultaat van het boekjaar
Totaal eigen vermogen

Het geplaatst kapitaal bedraagt 681.318 Keuro en bestaat uit 493.744.650 aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde. Het werd volledig volstort. Als gevolg van de kapitaalsverhoging in 2014 (135.000
Keuro) werd in 2015 beslist om het aantal aandelen te verhogen t.o.v. 2014 (395.911.750 aandelen).
Het ander eigen vermogen betreft een bedrag in het kader van Contingency Convertible Bonds.
De reserves uit herwaardering omvatten de reserves uit herwaardering wisselkoersen, uit de herwaardering
van de activa beschikbaar voor verkoop, uit de herwaardering van de kasstoomindekkingen en uit de reserves voor pensioenverplichtingen. Het betreft dus niet-gerealiseerde resultaten en actuariële winsten (verliezen) op toegezegde pensioenregelingen;
De rubriek overige reserves omvat de statutaire reserves en de overgedragen resultaten van de moedermaatschappij Axa Bank Europe en de consolidatiereserves door de eerste opname IFRS bij deze laatste en
alle consolidatiereserves bij de dochtervennootschappen. De consolidatiereserves bevatten eveneens het
Fonds voor Algemene Bankrisico's. Deze werd door de bank aangelegd om het hoofd te bieden aan onvoorzienbare risico's en toekomstige onverwachte verliezen. Dit fonds bedraagt 32 mio euro.

37 Winstuitkering en dividend per aandeel
De raad van bestuur stelt voor om het vennootschappelijk verlies van het boekjaar samen met de overgedragen resultaten integraal over te dragen naar het volgende boekjaar. Er zal bijgevolg geen dividend uitgekeerd worden. Het geconsolideerd resultaat bedraagt 27.228 mio euro en zal bijgevolg ook integraal overgedragen worden naar het volgend boekjaar.

38 Geldmiddelen en kasequivalenten
2015. 12

2014. 12

i n '000 EU R

e n '000 EU R

Componenten van geldmiddelen en kasequivalenten:
Contanten
Zichtrekeningen bij centrale banken
Leningen en vorderingen
Voor verkoop beschikbare activa

62.342

72.434

269.567

278.228

5.246

35.812
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TOTAAL

Andere verbonden partijen

Managers op sleutelposities van de

entiteit of haar moedermaatschappij

deelnemer is

Joint ventures waarin de entiteit een

Geassocieerde deelnemingen

Dochterondernemingen

2015. 12
i n '000 EU R

zeggenschap uitoefenen

v e r b o nd e n p a r ti j e n

Moedermaatschappij

Te b e ta l e n b e d r a ge n a a n e n te o ntv a nge n b e d r a ge n v a n

Moedermaatschappijen die gezamenlijke

39 Transacties met verbonden partijen

B a l a ns
A cti v a : l e ni nge n e n v o o r sch o tte n

120.363

4.913

606

2.180.574

2.306.456

120.363

4.913

606

2.180.574

2.306.456

120. 363

4. 913

606

2. 180. 574

2. 306. 456

V e r p l i ch ti nge n : d e p o si to 's

383

2.274

385

3.042

Deposito's

383

2.274

385

3.042

837.765

837.765

383

2. 274

838. 150

840. 807

33. 556. 299

33. 556. 299

Zichtdeposito's
Leningen op termijn
Financiële leases
Consumentenkrediet
Hypothecaire leningen
Overige
Ei ge n v e r m o ge n i nstr um e nte n
Effecten geclassificeerd als aangehouden voor handelsdoeleinden
Beleggingen in effecten
O v e r i ge v o r d e r i nge n
TO TA A L A CTI V A

Andere leningen
A nd e r e fi na nci ë l e v e r p l i ch ti nge n
In schuldbewijzen belichaamde schulden
Achtergestelde verplichtingen
Op aandelen gebaseerde betalingen
Toegekend
Uitgeoefend
A nd e r e v e r p l i ch ti nge n
TO TA A L V ER PLI CHTI NGEN
De r i v a te n (No ti o ne l e b e d r a ge n)
Rentevoet Swaptions

2.688.761

2.688.761

24.770.139

24.770.139

Eigen vermogens instrumenten TRS

4.411.102

4.411.102

Termijnwisselverrichtingen op valuta

1.686.297

1.686.297

10.744

158.238

327.220

10.744

158.238

168.982
158.238

Rentevoet IRS

A nd e r e b ui te n b a l a ns p o ste n
Do o r d e gr o e p v e r str e k te ga r a nti e s
Do o r d e gr o e p o ntv a nge n ga r a nti e s

158.238
158.238

TOTAAL

Andere verbonden partijen

Managers op sleutelposities van de

entiteit of haar moedermaatschappij

deelnemer is

Joint ventures waarin de entiteit een

Geassocieerde deelnemingen

Dochterondernemingen

uitoefenen

2015. 12
i n '000 EU R

gezamenlijke zeggenschap

v e r b o nd e n p a r ti j e n

Moedermaatschappij

La ste n v a n e n i nk o m ste n ge ge ne r e e r d d o o r tr a nsa cti e s m e t

Moedermaatschappijen die

V o o r z i e ni nge n v o o r d ub i e uz e v o r d e r i nge n

Wi nst- e n v e r l i e sr e k e ni ng
La ste n
Rentelasten

1.018.285

1.018.285

3.779

3.779

1. 022. 064

1. 022. 064

954.137

954.265

3.618

3.618

957. 755

957. 883

Vreemde valuta
Honoraria en provisies
Verzekeringspremies
Verrichten van diensten
Inkoop van goederen, materiële vaste activa en andere activa
Overdrachten
Overige
TO TA A L V A N DE LA STEN
B a te n
Rentebaten

128

Vreemde valuta
Honoraria en provisies
Dividenden
Verzekeringspremies
Ontvangen van diensten
Verkoop van goederen, materiële vaste activa en andere activa
Overdrachten
Overige
TO TA A L V A N DE B A TEN
La st v a n o ni nb a r e o f d ub i e uz e v o r d e r i nge n d i e i s o p ge no m e n
ti j d e ns h e t l o p e nd e j a a r

128

TOTAAL

Andere verbonden partijen

Managers op sleutelposities van de

entiteit of haar moedermaatschappij

deelnemer is

Joint ventures waarin de entiteit een

Geassocieerde deelnemingen

2014. 12
i n '000 EU R

Dochterondernemingen

ve r bo nde n p a r ti j e n

Moedermaatschappijen die

Te be ta l e n be dr a ge n a a n e n te o ntva nge n be dr a ge n va n

115
gezamenlijke zeggenschap uitoefenen
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Moedermaatschappij

BTW

B a l a ns
Acti va : l e ni nge n e n vo o r scho tte n

5.917

1.171

5.396.049

5.403.137

5.917

1.171

5.396.044

5.403.132

6

6

5. 396. 049

5. 403. 137

Zichtdeposito's
Leningen op termijn
Financiële leases
Consumentenkrediet
Hypothecaire leningen
Overige
Ei ge n ve r mo ge n i nstr ume nte n
Effecten geclassificeerd als aangehouden voor handelsdoeleinden
Beleggingen in effecten
Ove r i ge vo r de r i nge n
TOTAAL ACTI VA

5. 917

1. 171

Ve r p l i chti nge n : de p o si to 's

29.686

628

30.314

Deposito's

29.686

628

30.314

29. 686

628

Andere leningen
Ande r e fi na nci ë l e ve r p l i chti nge n
In schuldbewijzen belichaamde schulden
Achtergestelde verplichtingen
Op aandelen gebaseerde betalingen
Toegekend
Uitgeoefend
Ande r e ve r p l i chti nge n
TOTAAL VER PLI CHTI NGEN
De r i va te n (No ti o ne l e be dr a ge n)

438.966

438.966

438. 966

469. 280

84. 660. 624 84. 660. 624

Rentevoet Swaptions

12.151.484

12.151.484

Rentevoet IRS

61.729.648

61.729.648

Eigen vermogens instrumenten TRS

4.620.656

4.620.656

Termijnwisselverrichtingen op valuta

6.158.836

6.158.836

Ande r e bui te n ba l a ns p o ste n

6.898.137

6.898.137

Do o r de gr o e p ve r str e k te ga r a nti e s
Do o r de gr o e p o ntva nge n ga r a nti e s

1.413.702
5.484.434

1.413.702
5.484.434

Andere verbonden partijen

TOTAAL

moedermaatschappij

van de entiteit of haar

Managers op sleutelposities

een deelnemer is

Joint ventures waarin de entiteit

Geassocieerde deelnemingen

Dochterondernemingen

uitoefenen

2014. 12
i n '000 EU R

gezamenlijke zeggenschap

ve r bo nde n p a r ti j e n

Moedermaatschappij

La ste n va n e n i nk o mste n ge ge ne r e e r d do o r tr a nsa cti e s me t

Moedermaatschappijen die

Vo o r z i e ni nge n vo o r dubi e uz e vo r de r i nge n

696.596

696.599

10.377

10.377

706. 973

706. 976

717.960

717.960

3.590

3.590

721. 550

721. 550

Wi nst- e n ve r l i e sr e k e ni ng
La ste n
Rentelasten

3

Vreemde valuta
Honoraria en provisies
Verzekeringspremies
Verrichten van diensten
Inkoop van goederen, materiële vaste activa en andere activa
Overdrachten
Overige
TOTAAL VAN DE LASTEN

3

B a te n
Rentebaten
Vreemde valuta
Honoraria en provisies
Dividenden
Verzekeringspremies
Ontvangen van diensten
Verkoop van goederen, materiële vaste activa en andere activa
Overdrachten
Overige
TOTAAL VAN DE B ATEN
La st va n o ni nba r e o f dubi e uz e vo r de r i nge n di e i s o p ge no me n
ti j de ns he t l o p e nde j a a r

Daarnaast bestaat er ook het AXA Bank pensioenfonds. Per 31/12/2015 heeft dit voor 13.720 Keuro defined benefit obligations (15.616 Keuro voor 2014) en 10.107 Keuro plan assets (11.070 Keuro voor 2014).
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De rubriek ‘Andere verbonden partijen’ bevat eveneens de transacties met zusterondernemingen die onder
gemeenschappelijke controle van AXA vallen.
Transacties met verbonden partijen gebeuren volgens de geldende marktvoorwaarden.
De doorrekening van het agentennet, is expliciet gemaakt via een overeenkomst en de resulterende impact
is echter niet significant voor de Bank.
Op het actief onder de rubriek ‘leningen op termijn’ vinden we de mobiliseringsvorderingen terug in het kader van reverse repo transacties met AXA Belgium.
Wij merken eveneens op dat AXA Bank Europe als tussenpersoon optreedt in het kader van een Total Return
Equity Swap. Deze transactie heeft plaats enerzijds met AXA S.A. (Frankrijk) en AXA Leven Frankrijk. In het
kader van deze transactie wordt als waarborg zowel cash ontvangen als gegeven. De netto-impact op de
resultatenrekening van AXA Bank Europe is minimaal.
Onder de verplichtingen is de rubriek ‘andere leningen’ vinden we de termijnplaatsingen van andere AXA
entiteiten terug.

B e l o ni nge n vo o r ma na ge r s o p sl e ute l po si ti e s
i n '000 EU R
Kortetermijn personeelsbeloningen

2015. 12

2014. 12
3.454

3.290

201

113

Vergoedingen na uitdiensttreding
Andere langetermijn personeelsbeloningen
Onstlagvergoedingen
Betalingen in aandelen
TOTAAL

886

191

4. 541

3. 594

Onder de verbonden partijen van AXA Bank Europe bevinden zich geen gezamenlijke moedermaatschappij
en geen joint ventures.
Onder de dochterondernemingen worden alle dochterondernemingen opgenomen, eveneens diegene die
niet in de consolidatiekring zijn opgenomen.
Als werknemer van AXA geniet het management op sleutelposities van dezelfde (en ook niet meer) personeelsvoorwaarden als de andere werknemers. Kortingen op eigen AXA producten (bank en verzekeringen) en
andere klantvoordelen aangeboden door externe firma’s zijn toegankelijk voor elke werknemer op de interne
website (Affinity) en dus ook beschikbaar voor het management op sleutelposities. Als gevolg hiervan wordt
voor wat betreft deze personen géén aparte database bijgehouden bij AXA.
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40 Lease-overeenkomsten
Leasingactiviteiten als leasinggever, behoren niet tot het activiteitsdomein van AXA Bank Europe.
Als leasingnemer heeft AXA Bank Europe enkel operationele leasing-contracten.

Voorwaardelijke leasebetalingen die als last zijn

opgenomen

Subleasebetalingen die als last zijn opgenomen

Voorwaardelijke leasebetalingen die als last zijn

opgenomen

Subleasebetalingen die als last zijn opgenomen

opgenomen

Minimale leasebetalingen die als last zijn

ontvangen ter zake van niet-opzegbare subleases

Totaal van de toekomstige minimale

subleasebetalingen die men verwacht te

2015. 12
i n '000 EU R

operationele leases

o p e r a ti o ne l e l e a se

Totaal van de toekomstige minimale

Acti va a a nge ho ude n a l s e e n l e sse e i n he t k a de r va n e e n

leasebetalingen ter zake van nietopzegbare

Deze worden met betrekking tot de huur van de bedrijfswagens evenals de huur bedrijfsgebouwen hierna
hernomen.

Vo o r de l e sse e - R e ste r e nde l o o p ti j d
< 1 jaar

87

> 1 jaar ≤ 5 jaar
> 5 jaar

1.091

2.274
55

opgenomen

Minimale leasebetalingen die als last zijn

ontvangen ter zake van niet-opzegbare subleases

Totaal van de toekomstige minimale

2014. 12
i n '000 EU R

1. 091

subleasebetalingen die men verwacht te

o p e r a ti o ne l e l e a se

operationele leases

Acti va a a nge ho ude n a l s e e n l e sse e i n he t k a de r va n e e n

Totaal van de toekomstige minimale

2. 416

leasebetalingen ter zake van nietopzegbare

TOTAAL NOMI NAAL B EDR AG

Vo o r de l e sse e - R e ste r e nde l o o p ti j d
< 1 jaar
> 1 jaar ≤ 5 jaar
> 5 jaar
TOTAAL NOMI NAAL B EDR AG

143

1.777

2.297
56
2. 496

1. 777
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41 Terugkoopovereenkomsten en omgekeerde terugkoopovereenkomsten

Totaal

Andere

2015. 12
i n '000 EU R

Leningen en voorschotten

F i na nci ë l e a cti va di e o pge no me n bl i j ve n i n :

Schuldbewijzen

Ove r dr a ge nde pa r ti j : Te r ugk o o po ve r e e nk o mste n

Eigen vermogen instrumenten

De hieronder vermelde schuldbewijzen betreffen financiële activa die hier opgenomen zijn voor hun IFRSboekwaarde.

Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden
Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening
Voor verkoop beschikbare financiële activa

3.568.953

3.568.953

3. 568. 953

3. 568. 953

Leningen en vorderingen (met inbegrip van financiële leases)
Tot einde looptijd aangehouden beleggingen

Totaal

2014. 12
i n '000 EU R

Andere

F i na nci ë l e a cti va di e o pge no me n bl i j ve n i n :

Schuldbewijzen

Ove r dr a ge nde pa r ti j : Te r ugk o o po ve r e e nk o mste n

Eigen vermogen instrumenten

TOTAAL

Leningen en voorschotten

Andere

Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden
Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening
Voor verkoop beschikbare financiële activa

8.063.668

8.063.668

8. 063. 668

8. 063. 668

Leningen en vorderingen (met inbegrip van financiële leases)
Tot einde looptijd aangehouden beleggingen
Andere
TOTAAL

De opname van de terugkoopovereenkomsten en omgekeerde terugkoopovereenkomsten gebeurt hier voor
de betaalde gelden respectievelijk ontvangen gelden.
Als onderdeel van een verdere schuldafbouw van de financiële balans van AXA Bank Europe daalde de omgekeerde repo-activiteiten aanzienlijk van 4,2 miljard euro eind 2014 naar 0,96 miljard euro eind 2015.
Zie ook hoofdstuk 43 Offsetting.
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Ove r dr a ge nde pa r ti j : Ve r pl i chti nge n (ve r k r e ge n fi na nci e r i ng)
2015. 12
i n '000 EU R
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Totaal

BTW

Te r ugk o o po ve r e e nk o mste n
Kredietinstellingen

1.426.009
2.656.292

Andere instellingen dan kredietinstellingen

4. 082. 301

Ove r dr a ge nde pa r ti j : Ve r pl i chti nge n (ve r k r e ge n fi na nci e r i ng)
2014. 12
i n '000 EU R

Totaal

TOTAAL

Te r ugk o o po ve r e e nk o mste n
Kredietinstellingen

1.717.132
6.657.971

Andere instellingen dan kredietinstellingen

8. 375. 103

Ve r k r i j ge r : Acti va (ve r l e e nde fi na nci e r i ng)
2015. 12
i n '000 EU R

Totaal

TOTAAL

Omge k e e r de te r ugk o o po ve r e e nk o mste n
Kredietinstellingen
962.374

Andere instellingen dan kredietinstellingen

962. 374

Ve r k r i j ge r : Acti va (ve r l e e nde fi na nci e r i ng)
2014. 12
i n '000 EU R

Totaal

TOTAAL

Omge k e e r de te r ugk o o po ve r e e nk o mste n
Kredietinstellingen
Andere instellingen dan kredietinstellingen
TOTAAL

4.291.852
4. 291. 852

BTW

BE0404.476.835

120

42 Financiële relaties met auditors

B o e k wa a r de
i n '000 EU R

2015. 12

2014. 12

PWC
Bezoldiging van de commissaris(sen)

PWC
515

524

115

275

0

32

52

57

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere
opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door de
commissaris(sen)
Andere controleopdrachten
Belastingadviesopdrachten
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten
Bezoldiging van de personen met die de commissaris(sen)
verbonden is (zijn) voor de uitoefening van een mandaat van
commissaris op het niveau van de groep waarvan de vennootschap
die de informatie publiceert aan het hoofd staat
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere
opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door personen
met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)
Andere controleopdrachten

8

8

Belastingadviesopdrachten

0

5

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

8

2

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen

43 Offsetting
AXA Bank Europe past per jaareinde netting/offsetting toe conform IAS 32 en dit met volgende tegenpartijen
: HSBC, Crédit Suisse, AXA Life Europe en AXA Life Invest Reinsurance Op de ontvangen collateral zijn geen
restricties van toepassing.
Hierbij een overzicht van de derivaten, repo- en reverse-repo transacties en de hieraan gelinkte ontvangen
en gegeven waarborgen (in ‘000 EUR).
Aan de gegeven en ontvangen vergoeding voor de repo/reverse repo/derivaten activiteit gebeurt aan markt
conforme voorwaarden en zijn geen speciale voorwaarden aan verbonden.
De globale nettopositie geeft weer dat de positie en de collateral elkaar grotendeels opheffen.
IAS32 netting 2015 op derivaten-postities:
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Financiële activa onderworpen aan offsetting zoals
beschreven in IAS 32 Master netting agreement en
gelijkaardige overeenkomsten.
gerelateerde bedragen niet offset in de
financiële positie
Ne tto be dr a g
B o e k wa a r de

B r uto be dr a ge n vo o r B r uto o ffse t be dr a g

fi na nci e l e a cti va

i n '000 EU R

Offse tti ng

va nui t fi na nci e l e

zoals

2015- 12

fi na nci ë l e a cti va

ve r p l i chti nge n

ge p r e se nte e r d i n
de ba l a ns

Financiële activa
Geldmiddelen en zichtrekeningen bij centrale banken
Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden
Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen in de winst- en
verliesrekening
Voor verkoop beschikbare financiële activa
Leningen en vorderingen
Tot einde looptijd aangehouden beleggingen
Derivaten gebruikt ter afdekking
Overige
Totaal Activa

337.156
4.784.460

Ontva nge n Ca sh

no n- ca sh

wa a r bo r ge n

977.063

146.792

20.666

498.363

337.156

1.555.673

1.358.022

7.838.627
19.765.932
0
126.126

3.081.080
962.374

-151.365

349.016

938.686

0
4.757.547
17.864.872
0
0

787.321

23.806.954

126.126

498.363
4.226.516

30.121.877

Ne tto p o si ti e

wa a r bo r ge n)

337.156
3.228.787

7.838.627
20.742.995

34.348.393

fi na nci ë l e
i nstr ume nte n (i ncl .

498.363
5.527.602

gerelateerde bedragen niet offset in de
financiële positie
Ne tto be dr a g
B o e k wa a r de
i n '000 EU R
2015- 12

B r uto be dr a ge n vo o r
Offse tti ng
fi na nci ë l e
ve r p l i chti ng

B r uto o ffse t be dr a g
va nui t fi na nci e l e
a cti va

fi na nci e l e

fi na nci ë l e

ve r p l i chti nge n

i nstr ume nte n (i ncl .

B e ta a l de Ca sh

zoals

no n- ca sh

wa a r bo r ge n

ge p r e se nte e r d i n

wa a r bo r ge n)

Ne tto p o si ti e

de ba l a ns

Financiële verplichtingen
Financiële verplichtingen aangehouden voor
handelsdoeleinden
Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in de
winst- en verliesrekening
Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs
Financiële verplichtingen verbonden aan overgedragen
financiële activa
Derivaten gebruikt ter afdekking
Overige
Totaal Verplichtingen

4.635.980

3.735.212

1.633.560
21.635.937
4.082.301
866.755
112.118
32.966.652

900.768

900.768

0

1.633.560
169.081

322.222
4.226.516

1.633.560

21.466.856
4.082.301
544.533
112.118
28.740.136

787.321

20.679.535

787.321

0
0
112.118
22.425.213

4.082.301
544.533
5.527.602

gerelateerde bedragen niet offset in de
financiële positie
Ne tto be dr a g
B o e k wa a r de

B r uto be dr a ge n vo o r B r uto o ffse t be dr a g

fi na nci e l e a cti va

i n '000 EU R

Offse tti ng

va nui t fi na nci e l e

zoals

2014- 12

fi na nci ë l e a cti va

ve r p l i chti nge n

ge p r e se nte e r d i n
de ba l a ns

Financiële activa
Geldmiddelen en zichtrekeningen bij centrale banken
Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden
Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen in de winst- en
verliesrekening
Voor verkoop beschikbare financiële activa
Leningen en vorderingen
Tot einde looptijd aangehouden beleggingen
Derivaten gebruikt ter afdekking
Overige
Totaal Activa

fi na nci ë l e
i nstr ume nte n (i ncl .

Ontva nge n Ca sh

no n- ca sh

wa a r bo r ge n

386.474

386.474

6.412.466

6.412.466

6.587.584

-926.345

9.263.827
25.663.294

9.263.827
25.663.294
0
172.059
595.688
42.493.808

4.665.083
4.291.841

2.537.380

172.059
595.688
42.493.808

0

Ne tto p o si ti e

wa a r bo r ge n)

386.474

172.059
15.716.567

1.611.035

751.227

0
4.598.744
18.834.073
0
0
595.688
25.166.206

gerelateerde bedragen niet offset in de
financiële positie
Ne tto be dr a g
B o e k wa a r de
i n '000 EU R
2014- 12

B r uto be dr a ge n vo o r
Offse tti ng
fi na nci ë l e
ve r p l i chti ng

B r uto o ffse t be dr a g
va nui t fi na nci e l e
a cti va

fi na nci e l e

fi na nci ë l e

ve r p l i chti nge n

i nstr ume nte n (i ncl .

B e ta a l de Ca sh

zoals

no n- ca sh

wa a r bo r ge n

ge p r e se nte e r d i n

wa a r bo r ge n)

Ne tto p o si ti e

de ba l a ns

Financiële verplichtingen
Financiële verplichtingen aangehouden voor
handelsdoeleinden
Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in de
winst- en verliesrekening
Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs
Financiële verplichtingen verbonden aan overgedragen
financiële activa
Derivaten gebruikt ter afdekking
Overige
Totaal Verplichtingen

6.240.739

6.240.739

1.613.123

1.613.123

23.607.027

23.607.027

8.375.103
1.100.725
147.501
41.084.218

8.375.103
1.100.725
147.501
41.084.218

0

6.240.739

0

1.613.123
1.611.035

21.995.992

1.611.035

0
0
147.501
23.756.616

8.375.103
1.100.725
15.716.567
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44 Gesegmenteerde informatie
Het gesegmenteerde informatiemodel bevat zowel een uitsplitsing naar geografisch segment als naar businessunit.
De uitsplitsing naar geografisch segment (d.w.z. de landen) is gebaseerd op de locatie waar de operationele
commerciële diensten worden aangeboden. Deze commerciële diensten omvatten het aanbod van deposito's en leningen aan particuliere cliënten. De resultaten van de special-purpose-entiteiten (voor de uitgiften
van EMTN's, gedekte obligaties en de effectisering van leningen) zijn in de Belgische resultaten inbegrepen.
De businessunit Financial Services, omvat de gecentraliseerde ALM- (activa- en passivabeheer) en kasmiddelenfuncties, en het IT center Poland.
Transacties tussen de verschillende businessunits worden op zakelijke en objectieve basis verricht (arm's
length-beginsel), waarbij hoofdzakelijk de volgende basisprincipes worden toegepast:


Service Level Agreements

De dochterondernemingen van AXA Bank Europe outsourcen diverse diensten aan AXA Bank Europe, waarvan de belangrijkste meer bepaald het risicobeheer, de interne audit, het ALM en het beheer van liquide
middelen/kasmiddelen zijn. De resultaten van deze diensten worden bestemd afhankelijk van de bepalingen
en voorwaarden bedongen tussen AXA Bank Europe en elke dochteronderneming. Interne service level
agreements regelen in detail de taken en verantwoordelijkheden van deze ondersteunende diensten


Funds Transfer Pricing

Binnen AXA Bank Europe wordt het beheer van de kasmiddelen en ALM gecentraliseerd.Met het oog op de
overdracht van het renterisico van de commerciële activiteiten aan het gecentraliseerde ALM, wordt het
Funds Transfer Pricing-systeem toegepast. Dit betekent dat deposito's die bij de commerciële businessunits
in bewaring worden gegeven, bij het centrale ALM worden geherinvesteerd, en dat de leningen toegekend
door de commerciële businessunits door het centrale ALM worden gefinancierd met toepassing van de
Funds Transfer Pricing-rente.


Toewijzing van de ALM-resultaten

Naast de commerciële marge, kan AXA Bank Europe voor zijn retailactiviteiten een een deel van het ALMresultaat toekennen. De parameters toegepast voor het bepalen van deze toekenning, zijn het economisch
kapitaal en de activa en passiva van de retailactiviteiten.
Zoals reeds eerder gesteld sloot de directie van AXA Bank Europe een bedrijfsoverdrachtovereenkomst die
de overdracht omvat van de volledige Hongaarse business, inclusief kredietportefeuilles en deposito's, het
personeel en de operationele systemen. Dit is uiteraard dan ook volledig toe te wijzen op het segment Hongarije.
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Land-per-land rapportering:
Situatie per 31 december 2015

A

B e na mi ng
Acti vi te i t
Li ggi ng

B

Omz e t (i n dui z e nde n EU R )

C

Ge mi dde l d a a nta l we r k ne me r s i n VTE

D
E

AX A B ANK

AX A B ANK

AX A B ANK

EU R OPE N. V.

EU R OPE N. V.

EU R OPE N. V.

Kr e di e ti nste l l i ng Kr e di e ti nste l l i ng
B e l gi ë

Ho nga r i j e

I nfo r ma ti ca
o nde r ste uni ng
Po l e n

244.009

39.521

0

842

315

3

Wi nst o f ve r l i e s vo o r be l a sti ng

97.264

-53.444

-254

B e l a sti ng o ve r wi nst o f ve r l i e s

16.592

-612

21

Situatie per 31 december 2014
A

B e na mi ng
Acti vi te i t
Li ggi ng

B

Omz e t (i n dui z e nde n EU R )

C

Ge mi dde l d a a nta l we r k ne me r s i n VTE

D
E

AX A B ANK

AX A B ANK

AX A B ANK

EU R OPE N. V.

EU R OPE N. V.

EU R OPE N. V.

Kr e di e ti nste l l i ng Kr e di e ti nste l l i ng
B e l gi ë

Ho nga r i j e

I nfo r ma ti ca
o nde r ste uni ng
Po l e n

239.317

47.503

0

881

340

6

Wi nst o f ve r l i e s vo o r be l a sti ng

74.080

-125.264

5

B e l a sti ng o ve r wi nst o f ve r l i e s

-2.437

-546

-45
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45 Stopgezette activiteiten
Op 2 februari 2016 ondertekende AXA Bank Europe een overdrachtsovereenkomst voor de verkoop van de
activiteiten van de Hongaarse tak met OTP Bank. Het voltooien van de transactie is het voorwerp van de
goedkeuring van de bevoegde instanties en de gebruikelijke voorwaarden. De overeenkomst zou in het laatste kwartaal van het jaar gefinaliseerd moeten worden.
Bijgevolg nemen wij hieronder de volledige winst en verliesrekening op betreffende de Hongaarse Branch.
Ge co nso l i de e r de wi nst- e n ve r l i e sr e k e ni ng
i n '000 EU R

2015. 12

2014. 12

B EEI NDI GDE B EDR I JF SACTI VI TEI TEN
Financiële en exploitatiebaten en -lasten

41.567

60.617

Rentebaten

52.511

65.422

(Rentelasten)

17.696

19.351

Lasten in verband met aandelenkapitaal terugbetaalbaar op zicht

0

0

Dividenden

0

0

Baten uit provisies en vergoedingen

6.513

5.517

(Lasten in verband met provisies en vergoedingen)

1.807

4.083

319

286

61.132

6.879

verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening, netto

0

0

Winsten (verliezen) uit administratieve verwerking van afdekkingstransacties

0

0

-89.804

3.301

Gerealiseerde winsten (verliezen) op financiële activa en verplichtingen die niet tegen reële waarde
worden gewaardeerd in de winst- en verliesrekening, netto
Winsten (verliezen) op financiële activa en verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden, netto
Winsten (verliezen) op financiële activa en verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met

Valutakoersverschillen, netto
Winsten (verliezen) op het niet langer opnemen van andere dan voor verkoop aangehouden activa,
netto

-26

-4

Andere netto-exploitatiebaten

30.425

2.650

Administratiekosten

27.414

34.578

Afschrijvingen

1.047

979

Voorzieningen

-109.485

102.742

98.614

26.436

76.808

0

Bijzondere waardeverminderingsverliezen op financiële activa die niet tegen reële waarde worden
gewaardeerd in de winst- en verliesrekening
Bijzondere waardeverminderingsverliezen op financiële activa die niet tegen reële waarde worden
gewaardeerd in de winst- en verliesrekening ten gevolge van beëindigde bedrijfsactiviteiten
Belastinglasten (winstbelasting) verbonden met de winst of het verlies uit beëindigde
bedrijfsactiviteiten
Totale winst of verlies op beëindigde bedrijfsactiviteiten na aftrek van belastingen

612

-546

-53.444

-103.573

46 Gebeurtenissen na balansdatum
Op 2 februari 2016 ondertekende AXA Bank Europe een overdrachtsovereenkomst voor de verkoop van de
activiteiten van de Hongaarse tak met OTP Bank. Het voltooien van de transactie is het voorwerp van de
goedkeuring van de bevoegde instanties en de klantvoorwaarden. De overeenkomst zou in de loop van het
laatste kwartaal van het jaar rond moeten zijn. Het ondertekenen van de overeenkomst heeft geen invloed
op de provisies die gemaakt werden op basis van de schattingen van het Management op 31/12/2015.
In de jaarrekening 2015 werd de Hongaarse bijbank als beëindigde bedrijfsactiviteit gerapporteerd.
Brussel, 23 maart 2016
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A. Mededeling van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de
CEO
2015 wordt gekenmerkt door het verderzetten van het transformatieplan, dat in februari 2014
door het management van de bank aangekondigd werd, om de structurele rendabiliteit van
de retail bank te versterken. Op alle pijlers van het plan werd aanzienlijke vooruitgang
gemaakt:
•

Onze producten - we blijven ons productaanbod vereenvoudigen volgens de FASTprincipes (Fair, Attentive, Simple & Transparent). Zo werd ons productgamma uitgebreid
met een vernieuwd investeringsaanbod en een professioneel kredietaanbod voor
zelfstandigen en kleine ondernemingen. Verder werd het huidig investeringsaanbod
uitgebreid met 2 geprofileerde dakfondsen en werd een nieuwe MIFID-tool
aangeboden aan onze agenten.

•

Onze distributie - AXA Bank Europe blijft een FAST-bank met een digitale voetafdruk om
onze onlineklanten van dienst te zijn. Zo werd in november 2015 de nieuwe Home
Banking gelanceerd. Verder hebben we ook geïnvesteerd in het consolideren en
professionaliseren van ons agentennetwerk om onze klanten een uitmuntende service te
kunnen aanbieden. Dit betekent het vereenvoudigen van procedures om commerciële
tijd vrij te maken en technisch-commerciële opleidingen voor agenten om duidelijk en
correct klantenadvies aan te bieden.

•

Onze kosten - AXA Bank Europe blijft op het pad van een gedisciplineerd kostenbeheer
wat leidt tot een daling van de bedrijfsuitgaven. Spijtig genoeg worden onze
operationele inspanningen deels tenietgedaan door taksen en heffingen
(bankheffingen).

Het lage renteklimaat leidde tot een recordjaar op het vlak van kredieten, waardoor onze
retail activiteiten op de Belgische markt versterkt werden. Deze grote productie aan
kredieten brengt echter ook een golf van terugbetalingen & interne herfinancieringen met
zich mee. De negatieve impact van deze terugbetalingen & interne herfinanciering op onze
toekomstige
inkomsten
wordt
deels
verlicht
door
kapitaalwinsten
op
de
investeringsportefeuille.
Ondanks deze lage rente kent de bank een sterke groei op het vlak van spaar- en
investeringsportefeuilles dankzij het omvormen van de Crest verzekeringsproducten en het
Push Invest programma.
2015 was eveneens een recordjaar voor de intermediatie activiteiten dankzij de grote vraag
van de verzekeringsmaatschappijen van AXA Groep naar renteswaps om het financiële risico
van hun verzekeringsproducten te beperken.
Vanuit een organisatorisch standpunt hergroepeerde AXA Bank Europe het merendeel van
het bankpersoneel in één site in het hoofdkantoor in Berchem. De verhuis naar Berchem
maakt deel uit van de voortdurende culturele verandering van de bank. Deze culturele
verandering bestaat uit flexdesk & thuiswerken, wat leidt tot een snellere en meer flexibele
samenwerking.
Tot slot heeft AXA Bank Europe op 2 februari 2015 een overeenkomst afgesloten met OTP
Bank Plc om de Hongaarse bankactiviteiten te verkopen. Deze transactie is de laatste stap in
het herpositioneren van AXA Bank Europe als een 100% Belgische retail bank, die bijna één
miljoen klanten heeft en in België samenwerkt met AXA verzekeringen.

Jacques de Vaucleroy
Voorzitter van de Raad van Bestuur
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Jef Van In
CEO van AXA Bank Europe

B. De economische en financiële context
1. Algemene context
Vorig jaar daalde het herstel van de algemene economie naar 2,4% 1 in vergelijking met 2,6%
vorig jaar. Zeven jaar na de start van de financiële crisis hebben veel ondernemingen nog
steeds af te rekenen met chronische zwakte op het vlak van binnenlandse vraag,
overschotten op de productiecapaciteiten en hoge privé- en overheidsfondsen. Ook de
toenemende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten en Oekraïne hadden een
negatieve impact.
In de ontwikkelde landen en met name in de Eurozone kende de economie een lichte groei
mede dankzij de lage olieprijzen en het monetaire beleid van de ECB. De aanhoudende erg
lage inflatie en bescheiden groeiverwachtingen voor de economie van de Eurozone heeft
de ECB er toe aangezet haar accomoderend monetair beleid verder te zetten. Dit beleid
heeft geleid tot lage rentetarieven, devaluatie van de Euro en versterkte uitvoer in de
Eurozone. Dit laatste effect steunde de economie van de Eurozone in het begin van het jaar
en hielp de economie bij het verderzetten van het herstel dat in 2014 startte.
In de VS groeide de economie met 2,4% 2, een vergelijkbaar resultaat als in 2014. Deze groei
werd gestimuleerd door een agressief monetair beleid, maar werd afgeremd door de
ineenstorting van de vaste beleggingen, de energie-ondernemingen die reageerden op de
lage olieprijzen en de afname van de groei van de export door een sterke dollar in het vierde
kwartaal.
Geografische groeipatronen blijven ook wijzigen, waarbij ontwikkelde economieën terrein
winnen op groeimarkten, met verminderde groeiverwachtingen in groei en ontwikkelende
economieën, vooral in China en in landen die grondstoffen uitvoeren. De groei in
ontwikkelende economieën is nu reeds goed voor bijna 60 % van het BBP, in vergelijking met
iets minder dan 50% tien jaar geleden. 3
De economische groei in China vertraagt tot 6,9% 4 in vergelijking met 7,4% in 2014, na een
dramatische economische daling die ook in de rest van de wereld te voelen was. Een
oververhitte vastgoedmarkt in het land leidde tot een inkrimping in de bouw, terwijl de
verwerkende industrie instortte als gevolg van de instorting van de export. De achteruitgang
in de zware industrie en de bouwsector deed de vraag naar olie, ijzer en andere
grondstoffen dalen wat de groei in Australië, Brazilië en andere landen, die als leverancier
fungeren, beïnvloedde.
Groei in het Gemenebest van Onafhankelijke Staten vertraagde door verschillende factoren.
Deze factoren bestaan onder meer uit de sterke daling in grondstofprijzen, beperking van de
toegang tot internationale kapitaalmarkten door sancties tegen Rusland, en een vertraging
in China, de grootste handelspartner van deze regio.

2. Belgisch economisch klimaat in 2015 5
De Belgische economische groei zet zich verder aan een bescheiden tempo (BBP +1,4%
tegenover +1,3% in 2014), grotendeels te wijten aan een combinatie van het betere
concurrentievermogen van ondernemingen, dynamische lonen en tewerkstellingsgroei, wat
ervoor zorgt dat gezinnen meer uitgeven.
De aanhoudende toename van het consumentenvertrouwen sinds 2014 zorgde ervoor dat
gezinnen meer uitgeven, waardoor het sparen een terugval kende van 13,4% in 2014 naar
11,7% in het derde kwartaal van 2015. Hoewel de arbeidsmarkt het goed doet, zorgden
loonmatiging (overslaan van automatische loonindexering) en het stijgen van de indirecte
belastingen (in het bijzonder die op elektriciteit) ervoor dat het werkelijk beschikbare inkomen
van gezinnen ingetoomd werd, waardoor ze minder konden sparen. Bovendien zorgde de
aanhoudende lage rentevoet ervoor dat sparen minder aantrekkelijk werd. Hierdoor kregen
investeerders meer interesse in investeringsproducten zoals beleggingsfondsen.
—

Bron: Focus Economics, U.S. Economic Outlook, 2 februari, 2016
Bron: Focus Economics, U.S. Economic Outlook, 2 februari, 2016
Bron: IMF; The Role of Emerging Markets in a New Global Partnership for Growth, 4 februari, 2016
4 Bron: Focus Economics, China Economic Outlook, 26 januari, 2016
5 Bron: BNB, Economic Indicators, 2 maart, 2015
1
2
3
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De lage rente maakte kredieten aantrekkelijker waardoor de vraag naar hypothecaire
leningen toenam. Dezelfde lage rente leidde echter ook tot een uitzonderlijke toename van
vervroegde terugbetalingen en herfinancieringen. Laatstgenoemde heeft invloed op de
toekomstige rente-inkomsten van de uitstaande lening portefeuille.
Ondernemingen
haalden
voordeel
uit
een
sterke
verbetering
van
hun
kostenconcurrentievermogen,
versterkt
door
overheidsmaatregelen
(snoeien
in
arbeidskosten), wisselkoersen en financiële voorwaarden. Deze elementen zorgden voor
grote verbeteringen van de winstmarges en steunden export en investeringen.
De toename van de economische activiteit en het snoeien in arbeidskosten deed meer
banen ontstaan (36.800 banen). Bijgevolg daalde het werkloosheidscijfer (geharmoniseerd)
lichtjes met 0,2% van 8,5% naar 8,3% in 2015.
De inflatie bleef dalen en resulteerde in een historisch laag tarief in het begin van het jaar,
door het dalen van de energieprijzen en een vermindering van het btw-tarief voor
elektriciteit, maar werd terug positief in april en bleef sindsdien gestaag stijgen (0,6%
tegenover 0,3% in 2014).
De Europese Centrale Bank (ECB) hield het herfinancieringstarief op 0,05% om de
aanhoudende zwakke inflatie tegen te gaan. De ECB kondigde aan tot maart 2017 verder te
gaan met haar quantitative easing program dat in maart 2015 gestart werd om zo de groei
te stimuleren en de deflatoire spiraal te stoppen.
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C. Resultaten van activiteiten
1. Belgische retail bank
2015 zal de boeken ingaan als een uitstekend commercieel jaar, waarbij de eerste voordelen
geplukt werden van het transformatieplan dat in februari 2014 gelanceerd werd. Het lage
renteklimaat zorgde echter voor een ongeziene golf van vervroegde terugbetalingen en
intern herfinanciering van leningen, wat in de toekomst zwaar zal doorwegen op de
rentabiliteit van de bank.
Als onderdeel van onze transformatie voltooiden we de FAST (Fair, Attentive, Simple &
Transparent)
herpositionering
van
ons
productaanbod
met
ons
vernieuwd
investeringsaanbod, inclusief 2 geprofileerde fondsen, een nieuwe MIFID-tool en met het
opleveren van ons vernieuwd aanbod professionele leningen voor zelfstandigen en kleine
ondernemingen.
Na ons mobiel aanbod en onze nieuwe website, breidden we ons digitaal aanbod uit met
een nieuwe Home Bank die past in onze stijl van nabijheid en eenvoud. Bovendien werkten
we verschillende initiatieven uit, die gericht zijn op het vergroten van het professionalisme van
onze zelfstandige agenten, inclusief ons Axaler@ction opleidingsprogramma.
We willen meer dan ooit een drastisch vereenvoudigde bank zijn, die erg bereikbaar is en nu
al bijna 1 miljoen retail klanten heeft in België.
•

Sparen en investeren

Een algemene groei in onze spaar- en investeringsportefeuilles is voornamelijk het resultaat
van het omzetten van de portefeuille van het Crest verzekeringsproduct en was goed voor
+356 miljoen euro, wat vergelijkbaar is met 2014 (+473 miljoen euro). We merkten een
toegenomen interesse van de klanten voor EMTN en fondsen, in het bijzonder in het tweede
semester van het jaar en dit na opeenvolgende verminderingen van het tarief voor onze
spaar- en termijnaanbiedingen.
Sparen - In een context van opeenvolgende verminderingen van het tarief, stelden we een
bescheiden groei vast in onze spaarportefeuille (+442 miljoen euro) die slechts deels de
daling van onze termijnbeleggingenportefeuille (-454 miljoen euro) en certificaatportefeuille
(-78 miljoen euro) compenseert. Onze EMTN-portefeuille groeide met +159 miljoen euro
tegenover +129 miljoen euro in 2014, ondanks moeilijkheden in het structureren van dit soort
product in een lage renteklimaat.
Investeren - Voor het eerst in jaren stelden we een behoorlijke groei vast in onze
investeringsportefeuille, die voornamelijk in de laatste twee maanden van 2015 gerealiseerd
werd, eens alle bouwstenen van ons Push investeringsprogramma geleverd werden, inclusief
de doorgedreven opleiding van ons netwerk.
Netto volumes (€M)
AXA Fondsen
Andere

•

2014
19
-25

2015
137
-30

Kredieten

Hypothecaire leningen - 2015 was het beste jaar ooit wat hypothecaire leningen betreft. De
uiterst lage tarieven stimuleerden de uitzonderlijke groei in nieuwe productie en externe
herfinanciering aan historisch hoge marges, maar ook de groei in terugbetalingen en interne
herfinancieringen. Deze uitzonderlijke groei zorgde ervoor dat de bank haar marktaandeel
van 8% kon bewaren.
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Netto Volume (€M)

2014

2015

Hypothecaire leningen (totaal)

3.212

5.563

Inclusief interne herfinanciering

878

2.696

Leningen op afbetaling - Verkoopsvolumes namen toe in 2015, in vergelijking met 2014, met
18 miljoen euro of 6%. Onze productie bleef geconcentreerd op autoleningen (170 miljoen
euro) en Immo kredieten (77 miljoen euro)
Netto Volume (€M)

2014

2015

Leningen op afbetaling

287

305

Commerciële leningen - Onze kredietproductie voor zelfstandigen en erg kleine
ondernemingen steeg in 2015 met 18% in vergelijking met 2014, zonder wijziging in onze
risicobereidheid, in lijn met de nieuwe commerciële boost van het segment dat in april
gestart werd, als onderdeel van onze doelstelling om de bank opnieuw te positioneren. Onze
productie bleef geconcentreerd op Immo4Pro (153 miljoen euro) en Car4Prod (60 miljoen
euro).

•

Net Volumes (€M)

2014

2015

Commerciële leningen

300

356

Daily Banking

Al onze indicatoren voor dagelijks bankieren stegen in 2015 in vergelijking met 2014: aantal
rekeningen (+16.000), aantal actieve rekeningen (+14.000), aantal onlineklanten (+30.000),
aantal kredietkaarten (+23.000) en aantal eerste bankklanten (+20.000).

2. ALM
Het Asset and Liability Management framework (ALM) bij AXA Bank Europe is een essentieel
onderdeel van het beheer van de financiële balans. Het hoofddoel is het beheren van de
blootstelling van AXA Bank Europe aan risico's op het vlak van rentevoeten, liquiditeit en
wisselkoersen. Deze risico's worden beheerd binnen het framework voor risicobereidheid, dat
opgezet werd door de Raad van Bestuur van AXA Bank Europe en binnen de wettelijke
beperkingen in de banksector.
AXA Bank Europe stelde een intense golf van herfinancieringen en terugbetalingen vast die
begon medio 2014. De huidige en toekomstige cumulatieve kosten van deze
terugbetalingen en herfinancieringen van vaste hypotheken (samen met basisrisico's op
variabele hypotheken) werd deels gecompenseerd door de kapitaalwinsten van de
investeringsportefeuille: In 2015 werden 573 miljoen euro obligaties verkocht (inclusief
bijhorende vermogenswaps), goed voor 21,5 miljoen euro winst. In 2015 verzekerde AXA Bank
Europe een deel van haar toekomstige kapitaalwinsten door de verkoop op termijn van
obligaties.
ALM heeft de nieuwe netto rentepositie, die voortvloeit uit de maandelijkse productie van
retail activa en -passiva actief afgedekt, inclusief het pijplijnrisico. Het cap risico, met het
grootste risico in een klimaat van stijgende interestvoeten, werd eveneens afgedekt.
De investeringsportefeuille, die binnen een framework met strikte beperkingen beheerd
wordt, bestaat uitsluitend uit betrouwbare Europese overheidsfondsen, supranationale
blootstelling en gedekte obligaties, zonder enig wisselkoersrisico. De omvang van de
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portefeuille is afgenomen met 1,3 miljard euro tegenover 2014 en heeft een waarde van 7,4
miljard euro (inclusief niet-gerealiseerde mark-to-market) eind 2015.
AXA Bank Europe heeft besloten voor 154 miljoen euro in te schrijven in de TLTRO
fondsenmogelijkheid die de ECB in december 2014 aanbood om structurele fondsen vast te
zetten aan een aantrekkelijke rentevoet en omwille van diversificatie. De
terugbetalingstermijn van deze TLTRO is afhankelijk van de niet-retail leningen (die de
fondsgelden dekken) sinds mei 2014.

3. Thesaurie & Intermediatie
De afdeling Thesaurie en Intermediatie van AXA Bank Europe biedt hoofdzakelijk
fondsgelden, cashbeheer en afgeleide producten aan, zowel voor de retail activiteiten van
AXA Bank Europe als voor verschillende entiteiten van de AXA Groep.
In april besloot AXA Bank Europa over te schakelen van de Libor/Euribor-verdiscontering naar
de OIS-verdiscontering (dual curve) methodologie voor de waardering van de Interest Rate
Swaps (IRS) en de swaptions portefeuille.
Deze beslissing werd genomen omdat AXA Bank Europe heeft vastgesteld dat deze nieuwe
methode conform de beste marktpraktijken is, die door bijna alle tegenpartijen gebruikt
worden en dit intern ontwikkeld proces leverde nauwkeurige resultaten op.
Deze verandering, die oorspronkelijk gepland was na de nieuwe versie van onze front office
applicatie (Sophis V7 – gepland voor februari 2016), werd geïmplementeerd in de huidige
versie van het systeem (Sophis V5) dankzij een bijkomend geautomatiseerde proces dat het
berekenen van de verwachte forward cashflows en discountfactoren mogelijk maakt.
•

Liquiditeit op korte termijn en financieringsvehikel voor de ondersteuning van de groei van
de retail activiteiten

De onmiddellijk beschikbare liquiditeitspositie van AXA Bank Europe blijft comfortabel groter
dan de wettelijk vereiste liquiditeitsbuffer binnen de liquiditeitsdekkingsvereiste (LCR). De
fondsen die verkregen werden via ons EMTN-programma staan eind december 2015 op 1,5
miljard euro. De coupons voor deze EMTN uitgave werden intern gestructureerd en
gehedged op de beurs. Naast dit retail EMTN-programma bleef de omvang van het
programma van gedekte obligaties van AXA Bank Europe SCF stabiel op 3,9 miljard euro
waarvan 3,2 miljard euro op geconsolideerd niveau blijven.
•

Afgeleide producten met AXA Groep entiteiten

AXA Bank Europe biedt de uitvoering van afgeleide producten en verwerkingsdiensten aan,
exclusief voor verzekeringsentiteiten van de AXA Groep wereldwijd. De verschafte diensten
omvatten uitvoering, clearing, taxatie en (EMIR) rapportering. Hoewel er in 2015 een
ongezien hoog aantal nieuwe derivaten verhandeld werden, werd het derivaten saldo met
AXA Groep entiteiten op de buitenbalans van AXA Bank Europe relatief stabiel gehouden
van 62,3 miljard euro in 2014 tot 64,4 miljard euro in 2015. Inderdaad, het aantal compressies
in gewone derivaten werd frequenter en in grotere omvang georganiseerd. EMIR centrale
clearing van nieuwe derivaten transacties en regelmatige backloads van de voorraad
gewone derivaten is een gebruikelijke praktijk geworden bij AXA Bank Europe sinds 2014 en
dit werd verdergezet in 2015.
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4. Hongaarse afdeling
•

Marktsituatie

Het monetaire beleid van de Centrale Bank werd aangemoedigd door de daling van de
inflatie. Prijzen stagneerden in 2015 met een stijgende inflatie van -0,9% in december 2015
naar +0,9% aan het einde van 2015. Als een betere indicator van de onderliggende drivers
die inflatie in de hand werken, fluctueerde de kerninflatie tussen -0,2% en 0,4% in 2015.
Na een onstabiele periode in januari 2015 versterkte de Hongaarse forint met 5% ten opzichte
van de euro, die een dieptepunt van 295,62 bereikte in april, waarna deze trend omgekeerd
werd tegen het einde van juni. In de tweede helft van het jaar bleef de HUF redelijk stabiel
ten opzichte van de euro en fluctueerde tussen 308 en 318.
•

Spaaractiviteiten

De hoofddoelstelling voor 2016 waren (i) het verschaffen van stabiele fondsen voor de
geconverteerde leningenportefeuille, (ii) het optimaliseren van de marge van de bank door
de tarieven voor deposito’s op slapende termijnrekeningen te verlagen (iii) de huidige
inactieve rekeningklanten opnieuw te activeren.
De depositoportefeuille daalde met 3% in de loop van 2015 en stond op een uitstaand
bedrag van 390 miljoen euro tegen het einde van het jaar. De belangrijkste factoren voor
deze daling waren:
•
Een dalende interestvoetomgeving die resulteerde in een sector brede uitstroom van
21% in korte termijn deposito's tijdens de eerste 11 maanden van 2015
•
Een agressievere prijsstrategie die leidde tot de uitstroom in termijndeposito's, die het
mogelijk maakte de gemiddelde interest die aan klanten betaald wordt te doen dalen
met 50 basispunten tot 1,52%
Op het vlak van bedrijfsinnovatie werd aanzienlijke vooruitgang geboekt door:
•
De huidige klanten met een slapende rekening opnieuw te activeren
•
De vooruitstrevende positie te behouden in het segment van mobiele toepassing door
de introductie van push-meldingen, termijndepositoplaatsingen en de beschikbaarheid
uit te breiden naar bedrijven
•
Merkbewustzijn te versterken door de aanwezigheid op verschillende festivals (vb. Sziget
festival) en de uitvoering van een mediacampagne via verschillende kanalen
•

Kredietactiviteiten

Sinds december 2011 wordt de kredietportefeuille van de AXA Bank Europe in Hongarije
beheerd in run-off. Enkel in 2015 is het volume afgenomen met 22% en in de afgelopen 4 jaar
met 44% om eind 2015 tot 811 miljoen euro te komen.
In 2014 werd de strategie voort gezet om de blootstelling aan portefeuillerisico’s te doen
afnemen. Als belangrijkste factor werd de in vreemde munteenheid onderschreven
kredietportefeuille omgezet in HUF onderschreven leningen in 2015, waardoor alle FX-risico's
met betrekking tot de leningsactiviteiten van de afdeling weggewerkt werden, aangezien
alle leningen aangeduid worden in de plaatselijke munteenheid (HUF). Daarnaast werd een
substantiële verbetering in de kwaliteit van de kredietportefeuille vastgesteld, nadat de
overeenkomstige wettelijke regels geïmplementeerd werden in maart 2015, wat resulteerde
in lagere maandelijkse termijnen voor de meerderheid van de klanten.
Bovenop de recente overheidsschema's die de situatie van de klanten aanzienlijk
verbeterden, werd het actieve beheer van dubieuze leningen geïmplementeerd (i) door
nieuwe leningen beschikbaar te maken met maandelijkse betalingen op maat van ontleners
met financiële moeilijkheden, (ii) via mechanismen voor hulp bij het verkopen van
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eigendommen en (iii) door het optimaliseren van het gebruik van overheidsprogramma's
zoals hulp van de National Asset Management Company (NAMaC) die de verkoop van
leningen aan een sociale instelling vereenvoudigt.
•

Nettoresultaat

Het nettoresultaat voor AXA Bank Europe in Hongarije bedroeg in december 2015 -53,4
miljoen euro, op geconsolideerd niveau, inclusief +80,8 miljoen euro hedging resultaat
gerelateerd aan de gedwongen conversie van leningen die in het hoofdkantoor van AXA
Bank Europe geboekt werden.
De nettowinst steeg met 58,2 miljoen euro in vergelijking met 2014 (-125,6 miljoen euro) door
(i) 101 miljoen euro omdat de provisies van 2014 voor klantencompensaties & lening
conversies niet herhaald werden (ii) 35 miljoen euro verbetering van de risicokosten, deels
gecompenseerd door (iii) een uitzonderlijke provisie van 76,8 miljoen euro voor het
herstructureren van de afdeling.

5. Overeenkomst voor de verkoop van de Hongaarse activiteiten
De verkoop van de Hongaarse activiteiten van AXA Bank Europe maakt deel uit van een
strategische ontwikkeling die een aantal jaren geleden werd opgezet met als doel de focus
van de bank terug op haar Belgische activiteiten te leggen: de retail bank en de
intermediatie activiteit als ondersteuning van de AXA entiteiten.
Deze strategie heeft de bank ertoe gebracht om haar risico’s geleidelijk aan af te bouwen,
met name door haar buitenlandse entiteiten in Zwitserland, Frankrijk (execution desk),
Tsjechië, Slowakije en Polen (IT-center) te sluiten. Vooral in het kader van haar Hongaarse
activiteiten heeft AXA Bank Europe de kredietportefeuille eind 2011 in run-off geplaatst, wat
erop neerkomt dat er sindsdien geen enkele lening meer door AXA in Hongarije verstrekt
werd.
De gevolgen van de financiële crisis van 2008, die in Hongarije versterkt werden door het feit
dat een groot deel van de kredieten uitgedrukt werden in vreemde valuta, hebben de
plaatselijke economie zwaar aangetast en de bancaire sector in het bijzonder, wat de
afgelopen jaren aanzienlijk gewogen heeft op de rentabiliteit van de bank.
De overdrachtsovereenkomst die begin februari ondertekend werd met OTP, de grootste
bank van Hongarije, heeft betrekking op alle Hongaarse activiteiten van AXA Bank Europe,
ook de krediet- en depositoportefeuilles, alle personeelsleden en operationele systemen. De
effectieve overdrachtsdatum is voorzien voor het laatste kwartaal van 2016 en blijft
onderhevig aan de voorafgaande toestemming van de bevoegde autoriteiten en aan de
gebruiksvoorwaarden.
De verkoop heeft een boekhoudkundige impact van -80 miljoen euro (voor belasting).
Rekening houdend met de fiscale aftrekbaarheid van dit bedrag zal het netto effect van het
bedrag oplopen tot -53 miljoen euro. Bovendien wordt dit resultaat deels gecompenseerd
door het positieve nettoresultaat van 9 miljoen euro in 2015 (exclusief eenmalige operaties)
van het Hongaarse filiaal.

9/24

D. Commentaren op de geconsolideerde resultaten
1. Commentaren op de resultatenrekening
De commentaren vergelijken 2015 met geherclassificeerd 2014 volgens de toepassing van
IFRS 5.
•

Netto rente inkomsten

De netto rente inkomsten bedroegen 236 miljoen euro in 2015 ofwel een stijging met 23,5
miljoen euro tegenover het vorige jaar. In het huidige lage renteklimaat vertalen lagere
financieringskosten zich in ruime marges voor de kredietactiviteiten. Dit werd echter deels
gecompenseerd door negatieve hedgeresultaten door de impact van vroegtijdige
terugbetalingen van leningen en herfinancieringen. Aan de depositozijde waren de marges
veerkrachtig dankzij de verminderingen van de klantentarieven die geïmplementeerd
werden in overeenstemming met de algemene markttrend.
•

Nettovergoedingen en commissie inkomsten

Nettocommissies en vergoedingen liepen op tot 7,9 miljoen euro, of een stijging met 0,8
miljoen euro, voornamelijk door sterke resultaten van de verkoop van investeringsproducten,
in lijn met de bankstrategie, en de gematigde toename van de uitgaven van
distributiecommissies ten gevolge van het nieuw vergoedingsschema voor bankagenten.
•

Administratieve kosten

De administratieve kosten bedroegen 247 miljoen euro ofwel een toename van 15 miljoen
euro tegenover het vorige jaar. Zonder rekening te houden met de bankheffingen, die
stegen van 41 miljoen euro naar 51 miljoen euro en de wijziging in de boekingsmethode van
de kosten van het agentennetwerk, die aangerekend werden aan AXA België (-10 miljoen
euro), waren de administratieve kosten goed voor 227 miljoen euro, ofwel een daling van 5
miljoen euro. Deze daling is het gevolg van de succesvolle implementatie van verschillende
initiatieven om de kosten te doen dalen, die slechts deels gecompenseerd werden door een
stijging van de kosten door loonstijging en toename van de volumes.
•

Provisies voor kredietverliezen

Provisies voor kredietverliezen i.v.m. de Belgische retail business bedroegen 20 miljoen euro in
2015, 3 miljoen euro minder dan in het vorige jaar. De portefeuille bestaat voornamelijk uit
hypothecaire leningen waarvan de kost van het risico voor de volledige portefeuille in België
9 basispunten is in 2015, 4 basispunten minder dan in 2014. De daling van de kosten van het
risico werd gerealiseerd in de context van hele hoge productie en is het resultaat van de
risicomaatregelen die sinds 2013 genomen werden en die het aantal onrendabele dossiers
aanzienlijk verminderd hebben.
•

Nettoresultaat

De nettowinst bedroeg 27,2 miljoen euro ofwel een stijging van 75,4 miljoen euro tegenover
2014. Wanneer we de negatieve impact van de verkoop van de Hongaarse activiteiten (-80
miljoen euro) buiten beschouwing laten, bedraagt het nettoresultaat 108 miljoen euro.
Nettowinst/verlies (€m)
AXA Bank Europe
België (vóór eliminaties)
Hongarije (vóór eliminaties)
Kosten i.v.m. de discontinuïteit van de Hongaarse
afdeling
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2014
-48
77
-125
-

2015
27
98
9
-80

2. Opmerkingen betreffende de financiële balans en buitenbalans
De omvang van de financiële balans van AXA Bank Europe bedraagt 30,9 miljard euro
tegenover 42,6 miljard euro in 2014. Voornamelijk door de actieve netting van de derivaten
portefeuille van AXA Bank Europe werd een algemene daling van 11,7 miljard euro
gerealiseerd. Als onderdeel van een verdere schuld afbouw op de balans daalde de
omgekeerde repo-activiteiten aanzienlijk van 4,27 miljard euro eind 2014 naar 0,96 miljard
euro eind 2015. Bijgevolg werd de thesauriebalans aanzienlijk verminderd, wat een
vergelijkbare impact heeft op de herfinancieringsvolumes via repo.

3. Wijziging in het consolidatiebereik
Op 31 december 2015 omvatte het consolidatiebereik van AXA Bank Europe de volgende
ondernemingen: AXA Bank Europe SA, met inbegrip van de afdelingen in Hongarije en Polen,
Royal Street SA, AXA Belgium Finance BV en de Société de Crédit Foncier (SCF). De
activiteiten i.v.m. het IT-Centrum in Polen werden beëindigd in 2015.
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E. Opmerkingen betreffende de wettelijke jaarrekeningen en
toewijzingen van inkomsten
Het statutaire verlies voor het jaar 2015 bedraagt 6,3 miljoen euro. De gecumuleerde
verliezen bedroegen eind 2014 50,9 miljoen euro. Bijgevolg bedroeg het negatieve
gecumuleerd resultaat op 31 december 2015 57,1 miljoen euro.
De Raad van Bestuur stelt voor het resultaat over te dragen.
Artikel 96.6 van het Bedrijfswetboek in acht genomen en ondanks het feit dat de
resultaatrekening meer dan drie jaar op rij een verlies van het boekjaar toont, bevestigt de
Raad van Bestuur de verderzetting van de activiteiten van het bedrijf. De Raad van Bestuur
bevestigt de toepassing van het continuïteitsprincipe door het feit dat de verliezen hun
oorsprong vinden in de provisie met betrekking tot de niet verdergezette operaties van de
Hongaarse afdeling. Met uitzondering van dit element hebben we een sterk positief resultaat
in lijn met de acties die ondernomen werden in het transformatieplan van de bank.

F. Belangrijke gebeurtenissen na 2015
Op 2 februari 2016 ondertekende AXA Bank Europe een overdrachtsovereenkomst voor de
verkoop van de activiteiten van de Hongaarse tak met OTP Bank. Het voltooien van de
transactie is het voorwerp van de goedkeuring van de bevoegde instanties en de
klantvoorwaarden. De overeenkomst zou in de loop van het laatste kwartaal van het jaar
afgerond moeten zijn. Het ondertekenen van de overeenkomst heeft geen invloed op de
provisies die aangelegd werden op basis van de schattingen van het management op
31/12/2015.
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G. Liquiditeit en solvabiliteit
De liquiditeit bleef het hele jaar 2015 op een comfortabel niveau voor AXA Bank Europe.
Op 31 december 2015 bedroeg de liquiditeitsdekkingsvereiste (LCR) 139% (143% in 2014)
en de Netto stabiele financieringsratio (NSFR) 139% (122% in 2014). Deze positie is
gebaseerd op een combinatie van financieringsbronnen zoals waarborgsommen van
retail klanten en gedekte obligaties voor de institutionele markt.
AXA Bank Europe heeft een hoge solvabiliteit, die versterkt wordt in 2015 dankzij de
voorzichtige investeringsstrategie en winstreservering. Alle solvabiliteitsratio’s verbeterden in
de loop van het jaar. Op 31 december stond AXA Bank Europe’s Tier 1-ratio op 20,0% (18,2%
in 2014) en de totale kapitaalratio op 21,2% (20,1% in 2014). Deze ratio's overschrijden de
wettelijke vereisten ruimschoots. Dezelfde fully loaded ratio's, d.w.z. berekend alsof Basel III
reeds volledig van kracht zou zijn, bedroegen respectievelijk 22,4% en 23,1% (20,6% en 21,5%
in 2014), wat aantoont dat de bank geanticipeerd heeft op de implementering van Basel III.
AXA Bank Europe heeft een programma gestart om de grootte van zijn financiële balans te
verminderen in het kader van de niet op risico gebaseerde hefboomratio, waardoor Tier 1
vergeleken wordt met onaangepaste balanstotalen. Bijgevolg is de hefboomratio van de
bank eind december 2015 aanzienlijk verbeterd tot 3,42% [1] (2,84% in 2014) of 3,81% (3,22% in
2014) wanneer fully loaded.
De kapitaalsverhoging van AXA Bank Europe in september 2014 (+ 135 miljoen euro), werd
uitgevoerd zonder nieuwe aandelen te creëren, waarbij de bank slechts één aandeelhouder
had.
Toch heeft de aandeelhouder, om de fractiewaarde van de bestaande aandelen te
handhaven op hetzelfde niveau als voor de kapitaalsverhoging (ofwel 1,3799 EUR), in april
2015 beslist om het aantal van 395.911.750 eenheden tot 493.744.650 eenheden te brengen.

—

Conform de EU-wetgeving inzake prudentiële vereisten voor kredietinstellingen zoals gewijzigd door de gedelegeerde verordening van 10
oktober 2014 inzake de hefboomverhouding.
[1]
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H. Risico’s en onzekerheden
Door de aard van zijn activiteiten wordt AXA Bank Europe blootgesteld aan bepaalde
risico’s. De belangrijkste risico‘s zijn het risico van de tegenpartij (risico van niet-betaling), het
marktrisico, het liquiditeitsrisico en het operationeel risico. Deze risico’s worden beheerd
binnen een framework dat elk jaar vastgelegd wordt door de Raad van Bestuur. Deze
verschillende risico’s worden meer in detail beschreven in Hoofdstuk 4 van onze
jaarrekeningen.
AXA Bank Europe heeft in 2014 meegewerkt aan de Asset Quality Review van de ECB. Deze
oefening heeft onder andere geleid tot kwalitatieve aanbevelingen. Deze werden in hun
geheel behandeld in 2015. De belangrijkste wijziging die hieruit voortvloeit, is de
implementatie van een nieuwe definitie van default (in overeenstemming met de ITS die
gepubliceerd werd door de Europese bankautoriteit in juli 2014) op onze retail
kredietportefeuille. AXA Bank Europe heeft ervoor gekozen een erg strikte definitie van
default in te voeren, wat zich vertaald heeft in een stijging van het aantal kredieten met de
melding unlikely to pay en de bijhorende provisiebedragen, zonder dat de kwaliteit van de
onderliggende portefeuille verandert.
In het jaar 2015 kende de Belgische markt voor hypothecaire kredieten een belangrijke
herfinancieringsactiviteit. Deze activiteit heeft toegelaten het globale risico van onze
portefeuille te verminderen door een belangrijke uitgifte van nieuwe kredieten met een erg
goed risicoprofiel. Onze strategie voor leningen op afbetaling die sinds 2013
geïmplementeerd werd, heeft als doel de kwaliteit van de portefeuille te verbeteren en
draagt aanzienlijk bij tot het verkleinen van het kredietrisico van deze portefeuille.
Het omzetten van onze portefeuille van Zwitserse Frank (CHF) in Hongaarse Forint (HUF) van
de kredieten die beheerd werden door het Hongaarse filiaal heeft geleid tot een aanzienlijke
daling van het kredietrisico. Het resultaat van deze conversie werd in 2014 al in rekening
gebracht en leidde niet tot een aanzienlijke impact in 2015. Gezien de vermindering van het
onderliggende risico en de verbetering van de Hongaarse vastgoedmarkt heeft AXA Bank
Europe provisies voor deze portefeuille teruggenomen. Met de verkoopovereenkomst van
deze activiteiten en in geval van een positieve afsluiting van deze transactie, zal het
kredietrisico voor deze portefeuille verdwijnen in 2016.
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I. Leidinggevende organen en bestuur
1. Samenstelling van leidinggevende organen
Benoemingscomité
Raad van Bestuur

Directiecomité

Auditcomité

en

Risicocomité

Bezoldigingscomité
Jacques de Vaucleroy, Voorzitter
Jef Van In

Voorzitter
Voorzitter

Sabine de Rycker
Céline Dupont (sinds 01/04/2015)
Françoise Gilles
Jeroen Ghysel






Marie-Cécile Plessix (sinds 01/01/2016)
Frank Koster



Patrick Lemoine



Emmanuel Vercoustre





Marc Bellis, onafhankelijk bestuurder


Voorzitter

Patrick Keusters, onafhankelijk bestuurder (sinds 01/01/2016)



(sinds 04/02/2016)

Philippe Rucheton, onafhankelijk bestuurder

Voorzitter



Emmanuel de Talhouët (tot 24/03/2015)
Stéphane Slits (tot 31/03/2015)



François Robinet (tot 31/12/2015)

Commissarissen: PwC Bedrijfsrevisoren bcvba / PwC
vertegenwoordigd door Tom Meuleman (erkend revisor)

Reviseurs

d’Entreprises

2. Wijzigingen die zich voordeden in 2015 en sinds 1 januari 2016
Raad van Bestuur:
•

benoeming van Céline Dupont, met uitwerking op 1 april 2015

•

benoeming van Marie-Cécile Plessix, met uitwerking op 1 januari 2016

•

benoeming van Patrick Keusters, met uitwerking op 1 januari 2016

•

ontslag van Emmanuel de Talhouët met uitwerking op 24 maart 2015

•

ontslag van Stéphane Slits met uitwerking op 31 maart 2015

•

ontslag van François Robinet op 31 december 2015

Directiecomité:
•

benoeming van Céline Dupont, met uitwerking op 1 april 2015

•

ontslag van Stéphane Slits met uitwerking op 31 maart 2015

Auditcomité:
•

benoeming van Patrick Keuster, met uitwerking op 4 februari 2016

Risicocomité:
•

benoeming van Patrick Keuster, met uitwerking op 1 januari 2016

Benoemingscomité:
•

benoeming van Frank Koster, met uitwerking op 1 januari 2016

Bezoldigingscomité:
•

15/24

benoeming van Frank Koster, met uitwerking op 1 januari 2016

sccrl

3. Bevoegdheid
Risicocomité

en

onafhankelijkheid

van

het

Auditcomité

en

Het Auditcomité en het Risicocomité van AXA Bank Europe bestaan uit Philippe Rucheton,
Patrick Keusters en Patrick Lemoine, waarvan de eerste twee onafhankelijke bestuurders zijn.
Het Risicocomité werd opgericht binnen de Raad van Bestuur bij besluit van de Raad van 5
december 2014, op grond van artikel 27, 2°, van de wet van 25 april 2014 met betrekking tot
het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen.
De leden hebben de hoedanigheid van niet-uitvoerende bestuurders. Minstens een van hen
moet onafhankelijk zijn in de zin van artikel 526 ter van het wetboek van vennootschappen.
Het comité is operationeel sinds 1 januari 2015.
Elk lid beschikt over de nodige kennis, competenties en ervaring om de strategie en het
tolerantieniveau ten opzichte van het risico van de bank te begrijpen en zich eigen te
maken. Zij worden opgeroepen om over deze onderwerpen advies te geven aan de leden
van de Raad van Bestuur en om hen bij te staan in hun supervisierol bij het uitvoeren van de
strategie door het directiecomité.
Naar aanleiding van een aanbeveling van de Europese Centrale Bank – namelijk om het
voorzitterschap van het Risicocomité en het Auditcomité aan twee verschillende personen
toe te vertrouwen, heeft de Raad van Bestuur Patrick Keusters aangesteld als voorzitter van
het Auditcomité en Philippe Rucheton als voorzitter van het Risicocomité.
Philippe Rucheton is benoemd tot onafhankelijk bestuurder van AXA Bank Europe sinds 24
april 2014. Hij heeft een diploma behaald aan de Ecole Polytechnique, aan het Institut
Supérieur des Affaires en aan de Sorbonne. Hij was bestuurder en financieel directeur van
Dexia van december 2008 tot maart 2014. Daarvoor was hij werkzaam voor de Société
Générale als CFO van Newedge Group, een makelaarsbedrijf; als vicevoorzitter van haar
Tsjechische bankdochteronderneming en van 1995 tot 2002, als directeur ALM. Hij is zijn
loopbaan begonnen bij de Louis-Dreyfus Bank en bij de BRED en hij was gedurende 20 jaar
bestuurder van Bernard Controls, een industriële onderneming. Met zijn 66 jaar heeft Philippe
Rucheton dus een ruime ervaring in de bank- en beleggingsactiviteiten en in algemeen
beheer zoals in financieel en controlebeheer.
Patrick Keusters is benoemd tot onafhankelijk bestuurder van AXA Bank Europe sinds 1 januari
2016. Hij is licentiaat in de rechten en heeft een master in management van de Vlerick
School. Hij begon zijn loopbaan in 1985 bij Citibank en hij specialiseerde zich daar in
Corporate banking. In 1992 deed hij zijn intrede in de Bank Degroof en werd daar, in 2000,
bestuurder en lid van het directiecomité. In 2002 nam hij de taken op van gedelegeerd
bestuurder, eerst bij de Banque Degroof Luxembourg, vervolgens, van 2004 tot 2015, van de
Bank Degroof Belgium. Hij was daar verantwoordelijk voor Operations, Boekhouding,
Compliance, Kredieten, Juridische en Fiscale zaken en Faciliteiten. Hij was ook voorzitter van
de sectie ‘nichebanken’ van Febelfin.
Philippe Rucheton en Patrick Keusters voldoen beiden aan alle onafhankelijkheidscriteria van
artikel 526 ter van het wetboek van vennootschappen.
Patrick Lemoine is benoemd tot bestuurder van AXA Bank Europe sinds 1 januari 2010. Hij is
mijningenieur (EMSE), heeft het diploma van Etudes Comptables Supérieures, een MBA van
INSEAD en hij is actuaris. Hij is zijn loopbaan begonnen in 1981 bij het Crédit Lyonnais en heeft
sindsdien een ruime ervaring verworven als technisch directeur in schadeverzekeringen en als
financieel directeur in de verzekeringssector in Frankrijk en in Canada.
Op grond van bovenvermelde feiten kan de Raad van Bestuur de individuele en collectieve
competentie van de leden van het Auditcomité en van het Risicocomité aantonen.
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4. Bevoegdheid
Risicocomité

en

onafhankelijkheid

van

het

Auditcomité

en

De Benoemings- en Bezoldigingscomités van AXA Bank Europe bestaan uit Jacques de
Vaucleroy, Frank Koster en Marc Bellis, alle drie niet-uitvoerende bestuurders.
Jacques de Vaucleroy is jurist, met een diploma van de Université catholique de Louvain
(UCL) en hij heeft een master in vennootschapsrecht van de Vrije Universiteit Brussel (VUB).
Het grootste deel van zijn loopbaan heeft hij doorgebracht binnen de ING Groep, waar hij lid
was van het uitvoerend comité. Hij heeft 23 jaar ervaring met verzekeringen, beheer van
activa en het bankwezen, in Europa en in de Verenigde Staten, en in 2010 werd hij benoemd
tot algemeen directeur van de regio Noord-, Centraal en Oost-Europa (NORCEE) van AXA.
Hij is lid van het directiecomité en van het uitvoerend comité van AXA (FR).
Frank Koster is benoemd tot niet-uitvoerend bestuurder van AXA Bank Europe in november
2014. Sinds september 2014 is hij bestuurder en voorzitter van het directiecomité (CEO) van
AXA Belgium. Daarvoor was hij CEO van ING Insurance Azië-Pacific vanaf 2009. Hij is zijn
loopbaan begonnen binnen de ING Groep in 1996 en hij heeft daar verschillende functies
uitgeoefend in Nederland en Azië, waaronder Chief Marketing Officer van ING Insurance
Korea van 2001 tot 2003, CEO van ING Vysvya Life Insurance van 2004 tot 2006 en
Verantwoordelijke Communicatie en Corporate Affairs van de Groep in Nederland van 2006
tot 2009.
Marc-Antoine Bellis is benoemd tot onafhankelijk bestuurder van AXA Bank Europe vanaf 23
augustus 2011. Hij is doctor in de rechten en licentiaat in economisch recht aan de ULB en
gedurende 8 jaar was hij assistent in fiscaal recht. Hij was advocaat aan de Balie van Brussel.
Sindsdien heeft hij een zeer ruime ervaring opgedaan in kredieten, ALM en risico- en
bankbeheer, ook op internationaal niveau. Tussen 1994 en 2002 was hij CEO van Fortis UK en
tot in 2007 CEO Corporate, Institutional & Public Banking voor de Fortis Groep. Hij was
Chairman van de Belgian Luxembourg Chamber of Commerce in Groot-Brittannië en
bestuurder van de Foreign Banks and Securities Houses Association.
Bijgevolg kan de Raad van Bestuur de individuele en collectieve competentie van de leden
van het Benoemingscomité en van het Bezoldigingscomité aantonen.

5. Verloningsbeleid
•

Verloning van directeurs die niet tot het dagelijks bestuur behoren

Bij de bezoldiging van de onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders van AXA Bank Europe
wordt rekening gehouden met hun bijdrage tot de werkzaamheden van de Raad van
Bestuur. Ze is conform de marktnormen.
Ze worden vergoed in de vorm van tantièmes die vastgelegd worden door de Algemene
Vergadering.
Bovendien ontvangen de leden van de comités opgericht binnen de Raad van Bestuur, voor
deze specifieke functies, een vaste jaarlijkse vergoeding bij besluit van de Raad van Bestuur,
in overeenstemming met de statuten.
Voor de niet-onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders die deel uitmaken van een entiteit
van de AXA Groep geeft hun mandaat binnen de Raad van Bestuur van AXA Bank Europe
geen recht op een extra vergoeding.
Over het algemeen ontvangen de niet-uitvoerende bestuurders geen variabele vergoeding.
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•

Verloning van directeurs die tot het dagelijks bestuur behoren

Algemene beginselen
Het bezoldigingsbeleid door AXA Bank Europe toegepast is gebaseerd op het
bezoldigingsbeleid van de AXA Groep en is in overeenstemming met de wet met betrekking
tot het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen van 25 april 2014, de
zogenaamde bankwet. Het hoofddoel bestaat erin de principes en de structuur van de
bezoldigingen van AXA Bank Europe in overeenstemming te brengen met een gezond en
efficiënt beheer van het bedrijf (en dus ook een risicobeheersing).
Om de conformiteit van het bezoldigingsbeleid te garanderen wordt het beleid regelmatig
geëvalueerd door het Bezoldigings- en Corporate Governance Comité van de Groep en
door het bezoldigingscomité van de betrokken Raad van Bestuur.
Met het bezoldigingsbeleid van de managementteams moet het mogelijk zijn:
•
talent aan te trekken, te ontwikkelen, te houden en te motiveren
•
de beste prestaties aan te moedigen en te belonen, en dit
o
zowel op individueel als collectief niveau en
o
op korte, middellange en lange termijn
•
het bezoldigingsniveau in overeenstemming te brengen met de resultaten van het
bedrijf en van de AXA Groep
•
een gepast en efficiënt risicobeheer te garanderen
Het beleid steunt op drie grondbeginselen:
•
de competitiviteit van de bezoldigingen
•
de coherentie en de interne billijkheid, gebaseerd op de individuele en collectieve
prestaties
•
de resultaten en de financiële capaciteit van het bedrijf en van de Groep
Rekening houdend met de grootte en de complexiteit van de betrokken entiteit heeft dit
beleid betrekking op de volgende vijf personeelscategorieën (hierna “de beoogde
personen”):
•
•
•
•

•

Categorie 1: De leden van het Directiecomité (gewoonlijk “Management Board”
genoemd);
Categorie 2: De directie
Categorie 3: De personen die risico’s nemen
Categorie 4: De personen die onafhankelijke controlefuncties bekleden:
Onder “onafhankelijke controlefuncties” dient te worden verstaan: functies zoals
interne audit, compliance, risicobeheer, over het algemeen uitgeoefend door
personen die, aan de hand van hun controles, hun evaluaties en hun advies, de
directie van het bedrijf de noodzakelijke instrumenten bezorgt om de
verantwoordelijkheid als directie van de financiële instelling op te nemen
Categorie 5: De medewerkers waarvan de volledige bezoldiging hen op hetzelfde
bezoldigingsniveau plaatst als de directie of de personen die een functie bekleden
waarbij ze risico’s moeten nemen.

Structuur van de bezoldiging van de Identified Staff
Het bezoldigingsbeleid wordt zodanig georganiseerd dat het volledige verloningspakket
evenwichtig verdeeld wordt tussen de vaste component en de variabele component.
Het volledige verloningspakket is dusdanig samengesteld om het nemen van risico’s te
ontraden. De vaste component van het volledige verloningspakket is groot genoeg om het
uitoefenen van een volledig soepel bezoldigingsbeleid te garanderen en met name de
mogelijkheid om geen variabele vergoeding te betalen.
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Vaste vergoeding
Bepaling van de basisvergoeding – De vaste vergoeding van de Identified Staff wordt
bepaald op basis van de organisatorische verantwoordelijkheden zoals die gedefinieerd
staan in de functiebeschrijving en de positionering ten opzichte van de externe benchmark.
Bepaalde categorieën van de identified staff ontvangen een terugkerende functietoeslag
die niet verbonden of onderworpen is aan de prestatiecriteria. Bij een verandering van
functie naar een functie die niet onder de bankwet valt, heeft die persoon geen recht meer
op die functietoeslag.
Verandering van de basisvergoeding – De beslissingen betreffende de verandering van de
vaste vergoeding van de Identified Staff zijn gebaseerd op de prestatie en de positionering
ten opzichte van de externe benchmark.
Elk prestatiejaar bepaalt AXA Bank Europe het beschikbare budget voor de verandering van
de basisvergoeding van de Identified Staff.
De resultaten van het voorbije prestatiejaar van AXA Bank Europe (in vergelijking met de
bepaalde doelstellingen) zullen doorslaggevend zijn bij het vastleggen van het budget voor
de verandering van de basisverloning.
In het geval dat de statutaire resultaten van AXA Bank Europe van het voorbije prestatiejaar
negatief zouden zijn of gevoelig lager zouden liggen dan de vastgelegde doelstellingen of
omwille van wettelijke beperkingen, kan AXA Bank Europe beslissen om het budget te
beperken tot wat er nodig is voor de verhogingen waaraan AXA Bank Europe gebonden is
krachtens wettelijke en/of conventionele bepalingen.
Variabele vergoeding
De variabele component bestaat uit twee delen:
•
Een niet-uitgestelde variabele component
•
Een uitgestelde variabele component
De niet-uitgestelde variabele verloning – Bepaling van de variabele verloning
De niet-uitgestelde variabele component wordt bepaald op basis van een beschikbaar
totaalbudget dat elke jaar bepaald wordt in functie van het basisbudget voor de variabele
verloning per band. Binnen de grenzen van het beschikbare budget wordt de nietuitgestelde variabele component bepaald in functie van de individuele prestatie,
vastgelegd in functie van het uitvoeringspercentage van de kwantitatieve en kwalitatieve
individuele doelstellingen.
De individuele prestatie wordt jaarlijks gemeten op basis van twee elementen:
•

het behalen van de business resultaten, welke bepaald wordt op basis van
doelstellingen met kwantitatieve en kwalitatieve elementen (algemene attitude,
inschatting van risico’s, afstemming van de belangen van de klanten, de werknemers en
de aandeelhouders, jaarlijkse en meerjarige impact)

•

het gedrag, gemeten aan de hand van het leadership competentiemodel van de AXA
Groep (”AXA Leadership Framework”)

De prestatie van AXA Bank Europe, evenals die van de AXA Groep wordt in kaart gebracht
aan de hand van het resultaat van de STIC Grid (Short Term Incentive Compensation). Deze
STIC Grid bevat kernindicatoren van activiteiten en resultaten die elk een bepaald gewicht
krijgen, waarbij rekening wordt gehouden met risicocriteria.
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In geval van slechte prestaties van de entiteit en/of van de groep zullen de individuele
variabele verloningen die bepaald worden in het kader van de beschikbare enveloppe
automatisch verhoudingsgewijs verlaagd worden.
Verhouding vaste verloning – variabele verloning:
De variabele verloning van elke persoon van de Identified Staff is beperkt tot het hoogste
van de twee volgende bedragen:
•

50% van de vaste verloning

•

50.000 EUR, zonder dat dit bedrag het bedrag van de vaste verloning overschrijdt

De uitgestelde variabele verloning – Overeenkomstig de bankwet wordt er minstens 40% van
de variabele verloning toegekend in de vorm van uitgestelde variabele verloning en 50% van
de variabele verloning moet uit financiële instrumenten bestaan. De huidige administratieve
circulaires van de NBB staan een uitzondering op deze regel toe voor medewerkers waarvan
de variabele verloning niet hoger is dan 75.000 EUR.
AXA heeft een bezoldigingsplan op lange termijn, waarvan de regels bepaald worden door
het beleid van de AXA Groep. Deze regels kunnen regelmatig aangepast worden, met
name in functie van de beslissingen van Raad van Bestuur van de AXA Groep nv en van de
verandering van het internationaal reglementair kader.
Met deze bezoldigingswijze, die gebaseerd is op de werknemerswinstdeling op lange termijn,
is het mogelijk om een aanzienlijk deel van de variabele verloning uit te stellen en tegelijk te
voldoen aan de bepalingen van de wetten en nationale en internationale voorschriften, en
de bepalingen van de nationale en internationale regelgevende instanties.
De uitgestelde variabele component bestaat uit twee hoofdbronnen, namelijk de
aandelenopties en de Performance Shares.
Specifieke regels met betrekking tot de variabele verloning van de Identified Staff die
werkzaam zijn binnen de trading room
De enveloppe van de variabele verloning wordt elke jaar bepaald. Hij wordt elk jaar
berekend in functie van het operationele resultaat van de activiteiten van de trading room.
De verdeling van de enveloppe onder alle medewerkers gebeurt naargelang van het
goeddunken van het management en is gebaseerd op het behalen van de kwantitatieve
en kwalitatieve individuele doelstellingen die vastgelegd worden in het begin van het jaar en
dit met strikte inachtneming van de risicobeheersing.
Specifieke regels met betrekking tot de variabele verloning van de onafhankelijke
controlefuncties
Voor categorie 4 van de Identified Staff, namelijk de personen die onafhankelijke
controlefuncties bekleden (ook de Chief Risk Officer), zijn de bovenvermelde
verloningsprincipes vergelijkbaar.
De prestatie van AXA Bank Europe wordt niet in rekening gebracht voor het bepalen van de
effectief uitbetaalde variabele verloning.
De niet-uitgestelde variabele verloning wordt volledig en uitsluitend bepaald op basis van de
specifieke individuele criteria gekoppeld aan de functie (individuele prestatie).
De uitgestelde variabele verloning wordt uitsluitend bepaald op basis van de prestaties van
de AXA Groep.
Vergoeding bij opzegging van het contract
Onverminderd de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen en de
overeenkomsten van het bedrijf, worden de vertrekvergoedingen, die zouden
overeengekomen kunnen worden met een beoogde persoon, zodanig bepaald dat ze niet
dienen om falen of onregelmatig gedrag te belonen.
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Voor de loontrekkende personeelsleden zorgt AXA Bank Europe ervoor dat de wettelijke
bepalingen nageleefd worden.
Als er een overeenkomst over het uitkeren van een vertrekvergoeding wordt gesloten met
een niet-loontrekkende manager, mag het totaal van de uitgekeerde vergoedingen niet
meer dan 12 maand van de vaste en variabele vergoeding bedragen. Een
ontsnappingsclausule is enkel mogelijk op voorwaarde van een met redenen omkleed
advies van het Bezoldigingscomité en mits voorafgaande goedkeuring van de algemene
vergadering.
•

Governance

De Raad van Bestuur heeft de beslissingsbevoegdheid inzake het opstellen van het
bezoldigingsbeleid en het nemen van beslissingen met betrekking tot de individuele verloning
van de beoogde personen. Op dat vlak wordt hij bijgestaan door 2 comités: het
Bezoldigingscomité en het Risicocomité.
Het Bezoldigingscomité draagt actief bij tot het invoeren van het bezoldigingsbeleid. Het
bestaat uit niet-uitvoerende bestuurders, waarvan minstens één onafhankelijk is in de zin van
het wetboek van vennootschappen. Het comité is zodanig samengesteld dat het een
relevant en onafhankelijk oordeel kan vormen over het bezoldigingsbeleid en de
bezoldigingspraktijken en over de incentives ten opzichte van de risicobeheersing, de
behoefte aan eigen middelen en de liquiditeitspositie.
Het Bezoldigingscomité formuleert voorstellen, in de vorm van adviezen en in
overeenstemming met het bezoldigingsbeleid, inzake beslissingen die de Raad van Bestuur
moet nemen over de bezoldigingsprincipes en –modaliteiten. Zo is het zijn taak om de
beslissingen van de Raad van Bestuur voor te bereiden, waarbij hij rekening houdt met de
gevolgen voor het risico en het beheer van de risico’s van het bedrijf enerzijds en de
belangen op lange termijn van de aandeelhouders, van de investeerders en van de andere
belanghebbenden van de instelling anderzijds en ook van het openbaar belang.
Het bezoldigingsbeleid kan ook geëvalueerd worden bij besluit door de Raad van Bestuur op
voorstel van het Bezoldigingscomité te allen tijde en met name bij wetswijzigingen inzake
arbeids-, boekhoud- en belastingrecht en ook bij verandering van de governance regels.
De uitvoering van het beleid wordt minstens een keer per jaar intern geëvalueerd om na te
gaan of het bezoldigingsbeleid en de procedures die de Raad van Bestuur aangenomen
heeft, nageleefd worden. In voorkomend geval zal het Bezoldigingscomité de vereiste
relevante aanpassingen aanbrengen.
Het Risicocomité, dat bestaat uit niet-uitvoerende bestuurders, waarvan minstens één
onafhankelijk is in de zin van het wetboek van vennootschappen, onderzoekt of de
incentives door het bezoldigingssysteem voorzien voldoende rekening houden met de
risicobeheersing, de behoefte aan eigen middelen en de liquiditeitspositie van AXA Bank
Europe, en ook met de waarschijnlijkheid en de spreiding in de tijd van de winst en dit om
een degelijk en doeltreffend risicobeheer te verzekeren, door risico’s te vermijden die het
tolerantieniveau van AXA Bank Europe overschrijden.
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