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Jaarresultaten 2020
Operationele continuïteit volledig verzekerd binnen de context van de Covid-19-crisis






Gevolgen van
Covid-19

Prioriteit aan de bescherming van de teams
Snelle uitrol van telewerk
Uitzonderlijke toewijding van de medewerkers
Regelmatige opvolging van het welzijn van de
medewerkers

 Veerkrachtige herfinanciering verzekerd zonder
beroep op de faciliteiten van de centrale banken

 Herbevestiging van het principe van de continuïteit
van de bedrijfsvoering

”
2020 werd gekenmerkt door een gezondheidscrisis met sociale en economische gevolgen van een ongeziene omvang.
Binnen deze context organiseerde de Groep zich prompt ter bescherming van de gezondheid van zijn medewerkers, die veel
energie bleven steken in het uitvoeren van onze missie: de afbouw van de groepsbalans, op een geordende wijze en in het
belang van alle betrokken partijen. Deze crisis trof ons op verschillende manieren en herinnerde ons aan het belang van
waarden waaronder wendbaarheid, vertrouwen, cohesie, toewijding en inzet voor het algemeen belang, die de basis vormen
van het leiderschapsmodel van de Groep.

”

Pierre Crevits, gedelegeerd bestuurder
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Vooruitgang in de vereenvoudiging van het netwerk van Dexia in de Verenigde Staten en Italië

 Transformatie van het bijkantoor van Dexia Crédit Local in
New York

 Transfer van het resterende balanstotaal naar Dexia


Verderzetting van het proces
van vereenvoudiging van het
internationale netwerk



Crédit Local te Parijs, in april 2020
Transformatie van de entiteit in een
vertegenwoordigingskantoor en inlevering van de
banklicentie beëindigd in december 2020
Aanvatten van de herstructurering van de resterende
Amerikaanse entiteiten, Dexia Financial Products
Holdings Inc. en FSA Global Funding Ltd

 Dexia Crediop, filiaal van Dexia Crédit Local in Italië
 Verderzetten van de analyse van diverse strategische





opties inzake de toekomst van het filiaal
Aanhouden van 100% sinds de verwerving van de
resterende aandelen in handen van de
minderheidsaandeelhouders Banco BPM en BPER
Banca SpA, in september 2020
Versterking van het eigen vermogen via
kapitaalverhoging van 75 mio EUR en de toekenning van
een achtergestelde lening van 25 mio EUR
Goedkeuring van de overdracht van een portefeuille van
3,2 mia EUR aan leningen, obligaties en derivaten aan
Dexia Crédit Local
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Proactief balans- en buitenbalansbeheer
 Afname van de activaportefeuilles tbv 9 mia EUR doorheen 2020
 -4,7 mia EUR aan verkochte activa en vervroegde

Voortzetting van het
activaverkoopplan



terugbetalingen waaronder
• -2,2 mia EUR financieringen van projecten en grote
ondernemingen
• -2,1 mia EUR activa van de openbare sector
Lange gemiddelde levensduur van de verkochte activa: 9
jaar
Groot aandeel aan activa in niet-euro deviezen

 70% van de doelstelling vastgelegd voor eind 2022 reeds
behaald eind 2020

 Programma tot afbouw en vereenvoudiging van de
derivatenportefeuille

Proactief buitenbalansbeheer

 Oefeningen tot inkrimping uitgevoerd op de portefeuille met als
doel de vereenvoudiging van het operationeel beheer

 Vervroegde afwikkeling van een veertigtal swapcontracten
met de klanten
wil in het bijzonder mijn waardering uitdrukken voor het aanzienlijke werk uitgevoerd door het management en de teams
“ Iktijdens
het voorbije jaar dat diep werd getroffen door een crisis zonder voorgaande zowel qua intensiteit als qua duur. De sterke
inzet van iedereen liet de Groep niet alleen toe de continuïteit van zijn activiteiten te verzekeren, maar eveneens het uitvoeren
van de geordende resolutie verder te zetten, met de volle steun van zijn raad van bestuur en de bijstand van de Staten
aandeelhouders.

”

Gilles Denoyel, voorzitter van de raad van bestuur
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Evolutie van het balanstotaal sinds 2015

-116 mia EUR (-50%)
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Netto resultaat sterk getekend door de gevolgen van de pandemie

Netto resultaat aandeel van de Groep: -618 miljoen EUR

Recurrent
resultaat

Boekhoudkundige
volatiliteit

Niet-recurrente
elementen

-475 miljoen EUR

-31 miljoen EUR

-112 miljoen EUR

 Nettobankproduct van
+1 mio EUR, weerspiegelt
onder meer de impact van de
lage intrestvoeten op de
nettorentemarge en het
transformatieresultaat

 Bedrijfskosten van
-307 mio EUR, gedaald met
40 mio EUR

 Kredietrisicokost van
-169 mio EUR, waarvan
-96 mio EUR rechtstreeks
verbonden met Covid-19 en
-51 mio EUR aan collectieve
voorzieningen op Tunesië

 Verandering in waarde van
de activa gewaardeerd tegen
reële waarde via resultaat
(-69 mio EUR)

 Gunstige evolutie t.b.v.
+35 mio EUR van de Funding
Value Adjustment (FVA), de
Credit Value Adjustment
(CVA) en de Debt Value
Adjustment (DVA)

 -104 mio EUR verbonden aan de
herclassificatie van de beoogde
activa i.h.k.v. het activaverkoopprogramma van de categorie
‘afgeschreven kostprijs’ naar de
categorie ‘reële waarde via
resultaat’

 -72 mio EUR verliezen verbonden
aan activaverkopen en
terugkopen van passiva

 Nettowinst op andere activa
gekoppeld aan het recycleren via
P/L van een omrekeningsverschil
gedragen door het eigen vermogen
van Dexia Crédit Local New York
(+101 mio EUR)
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Kerncijfers

 Daling van het balanstotaal met -6 mia EUR (-5%),

Balans

120,3 miljard
op 31/12/2019

28,5%1
Solvabiliteit

vs 27,2%
op 31/12/2019

Gewaarborgde
schuld

(1) Total Capital Ratio (2) op 31/12/2020

volledig tengevolge de afbouw van de commerciële
activaportefeuille

114,4 mia EUR

55,4 mia
EUR2

 Activaportefeuille t.b.v. 41 mia EUR, waarvan 22 mia EUR
aan obligaties en 19 mia EUR aan leningen

 Negatieve impact van het nettoresultaat (-618 mio EUR)
 Risicogewogen activa gedaald met -3,1 mia EUR


tot 24,2 mia EUR
Positieve effecten van de tijdelijke versoepelingen aan de
CRR

28,5 miljard
EUR

25,3 miljard
EUR

1,7 miljard
EUR
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