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Impact van de voorbereidingen voor het gemeenschapp elijk 
toezichtsmechanisme door de ECB op de financiële st aten van Dexia, 
zonder gevolgen voor de resultatenrekening en de so lvabiliteit 
 
 
De Europese Centrale Bank voert, in samenwerking met de nationale bancaire regulatoren, een 
doorlichting uit van de voornaamste Europese banken. In deze context ondergaat Dexia 
momenteel een beoordeling van de kwaliteit van haar activa (Asset Quality Review - AQR) en van 
haar boekhoudkundige waarderingsmethoden. 
 
In het kader van dit voorbereidend onderzoek uitgevoerd door de Nationale Bank van België, werd 
het opportuun geacht om, reeds vanaf eind 2013, bepaalde aanpassingen in rekening te nemen in 
de jaarrekeningen van Dexia groep. Deze aanpassingen hebben betrekking op de waardering van 
effecten van lokale besturen en Spaanse covered bonds, geklasseerd als niet-liquide activa 
beschikbaar voor verkoop (Available For Sale – AFS).  
 
Deze aanpassingen hebben geen impact op de resultatenrekeningen noch op de solvabiliteit van 
Dexia N.V. of Dexia Crédit Local S.A. op 31 december 2013. Enkel de niet in de resultatenrekening 
opgenomen of uitgestelde winsten en verliezen (Other Comprehensive Income – OCI) zullen 
evolueren naar  -6 471 EUR op 31 december 2013, wat neerkomt op een daling van -447 miljoen 
EUR ten opzichte van de cijfers gepubliceerd op 20 februari 2014 en wijzigen niet materieel de 
voorstelling van de jaarrekening van de Groep. 
 
Ter indicatie, de impact van deze aanpassingen op de niet in de resultatenrekening opgenomen of 
uitgestelde winsten en verliezen van de Groep beperkt zich, zonder vooruit te lopen op de finale 
resultaten van de AQR, tot -220 miljoen EUR op 21 maart 2014. 
 
De jaarrekening van Dexia N.V. op 31 december 2013, die werd vastgesteld door de Raad van 
Bestuur, op voorstel van het Auditcomité, op 19 februari 2014, zal worden gewijzigd om deze 
aanpassingen in rekening te nemen en, aldus gewijzigd, ter goedkeuring worden voorgelegd aan 
de algemene vergadering.  
Dexia tracht de gevolgen van deze aanpassingen op de publicatiedatum van haar jaarverslag 
alsook op de goedkeuring van haar rekeningen door de algemene vergadering zoveel mogelijk te 
limiteren, waarvan het uitstel in elk geval beperkt zal zijn.  
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