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Jaarresultaten 2021
Voornaamste gebeurtenissen van het jaar (1/2)

Vorderingen in de 

resolutie 

van de Groep

 Balanstotaal daalt beneden de 100 miljard EUR op 31 december 

2021

 Daling met 14 % over het jaar als gevolg van de afbouw van 

de portefeuille en de stijgende rentevoeten

 Balans van 98,7 miljard EUR per 31 december 2021, met een 

activaportefeuille ten belope van 35,6 miljard EUR

 3,8 miljard EUR aan activa verkocht in 2021

 Afname van het concentratierisico op de republiek Italië en de 

staat Illinois.

 Ongeveer 95 % van de doelstelling in het kader van het 

activaverkoopprogramma is al gerealiseerd

 Rekening houdend met de grote geopolitieke onzekerheid op 

de financiële markten, werd de uitvoeringstermijn van dit 

programma verlengd tot eind 2023

 Verdere vereenvoudiging van het internationaal netwerk

 Overdracht van een activa- en derivatenportefeuille van Dexia 

Crediop aan Dexia Crédit Local

 Opstart van het verkoopproces van de GIC-portefeuille in de 

Verenigde Staten
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Jaarresultaten 2021
Voornaamste gebeurtenissen van het jaar (2/2)

 Jaarlijks herfinancieringsprogramma op lange termijn afgerond 

sinds de maand juli

 Verlenging van de financieringswaarborg door de Belgische en 

Franse Staat met ingang op 1 januari 2022

 Einde van de toegang tot de herfinanciering via de Europese 

Centrale Bank op 31 december 2021

Aanhoudende veerkracht 

van het 

financieringsmodel

In 2021 heeft de raad van bestuur in het bijzonder zijn strategische denkoefening op lange termijn voortgezet. Deze 

denkoefening loopt verder in 2022 en wordt grondig bestudeerd door Dexia. Ik dank het management en de teams van Dexia 

voor al het werk dat ze in 2021 hebben verzet om de ordelijke resolutie van de Groep op een efficiënte manier voort te zetten 

en ik ben verheugd over de sterke steun van de Belgische en de Franse staat, die een gemeenschappelijke visie delen over de 

ambitie van Dexia om zich te ontwikkelen 

Gilles Denoyel, voorzitter van de raad van bestuur

“

”

In een nog steeds moeilijke omgeving toont de groep Dexia opnieuw haar veerkracht en wendbaarheid. Die stelt ze ten dienste 

van de vereenvoudiging en de afbouw van haar balans, die voor het eerst onder 100 miljard euro daalt. De start van 2022 wordt 

gekenmerkt door een bijzonder complexe geopolitieke situatie. Dexia is niet rechtstreeks blootgesteld aan Oekraïne en Rusland, 

en kan dankzij het financieringsmodel, dat steunt op de diversificatie van de financieringsbronnen en het behoud van een 

comfortabele liquiditeitsreserve, stressvolle marktomstandigheden het hoofd bieden. Ik ben verheugd dat de medewerkers ook 

dit jaar blijk hebben gegeven van een niet aflatende inzet voor de Groep. 

Pierre Crevits, gedelegeerd bestuurder”

”
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Jaarresultaten 2022
Evolutie van de balansomvang sinds 2015

-132 miljard EUR 

(-57%)
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Jaarresultaten 2021
Focus op de resultatenrekening

Recurrent

resultaat

Boekhoudkundige 

volatiliteit

Niet-recurrente

elementen

 De nettorentemarge steeg 

met +25 miljoen EUR tot +37 

miljoen EUR, met name 

dankzij de daling van de 

kosten van het cash collateral

doorheen het jaar

 De bedrijfskosten bedragen -

279 miljoen EUR, een daling 

met 28 miljoen EUR

 Positieve risicokosten met 

+117 miljoen EUR, met name 

als gevolg van de herziening 

van het macro-economische 

scenario dat de verwachte 

kredietverliezen bepaalt

 Ongunstig effect van inefficiënties bij 

de afdekking van reële waarde  

(-151 miljoen EUR)

 Opbrengsten ten belope van +117 

miljoen EUR verbonden met de 

omzetting van de contracten van 

afdekkingsderivaten in het kader van 

de benchmarkhervorming (IBOR)

 Een positieve waardeverandering van 

de activa gewaardeerd tegen reële 

waarde via de resultatenrekening 

(+19 miljoen EUR)

 Een neutraal effect van de Funding

Value Adjustment (FVA), de Credit 

Value Adjustment (CVA) en de Debit

Valuation Adjustment (DVA)

 -130 miljoen EUR verliezen verbonden 

aan de verkoop van activa

 -32 miljoen EUR negatieve netto-impact 

van de voorzieningen voor geschillen

 Een impact van -18 miljoen EUR, 

hoofdzakelijk met betrekking tot 

herstructurerings- en transformatiekosten

 +25 miljoen EUR uit de afhandeling van 

een geschil waarbij een vroegere 

dochteronderneming van de Groep 

betrokken was

 Uitgestelde belastingen van -54 miljoen 

EUR, verbonden aan de overdracht van 

effecten van Dexia Crediop aan Dexia 

Crédit Local Dublin

-133 m EUR +3 m EUR -203 m EUR

Nettoresultaat groepsaandeel -334 miljoen EUR
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(1)  Total Capital ratio

 Negatieve impact van het nettoverlies over het boekjaar 

(-334 miljoen EUR), gecompenseerd door de daling van 

de risicogewogen activa (-3,6 miljard EUR), die 

20,6 miljard EUR bedragen per 31 december 2021

 Total Capital ratio boven de minimumvereiste van

11,25 % voor 2021 in het kader van het SREP

Solvabiliteit

Gewaarborg-
de schuld

48 miljard EUR 
24,7 miljard 

EUR
21,9 miljard 

EUR
1,4 miljard 

EUR

Jaarresultaten 2021
Kerncijfers per 31 december 2021

31,6%1

tegenover 28,5% 
per 31/12/2020 

 Balans daalt met -15,8 miljard EUR (-14%), onder invloed 

van een gunstig klimaat door de stijgende rentetarieven en 

de afbouw van de activaportefeuille 

 Activaportefeuille van 35,6 miljard EUR, waarvan 

20 miljard EUR aan obligaties en 15,6 miljard EUR aan 

leningen

98,7 mjd EUR

114,4 mjd EUR
per 31/12/2020 

Balans
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