Informatie over Pijler 3 van Basel 2 voor BNP Paribas
Fortis over het jaar 2013
BNP Paribas nam op 12 mei 2009 de controle over BNP Paribas Fortis SA/NV over door
verwerving van 74,93% van haar aandelenkapitaal. Op 13 november 2013 bereikten de
Belgische staat en BNP Paribas een overeenkomst voor de aanvullende overdracht aan
BNP Paribas van het belang van 25% + 1 aandeel dat eigendom was van de Belgische
staat (via de FPIM) in BNP Paribas Fortis NV.
Op basis van de Richtlijn 2006/48/EG, Bijlage XII, Deel 2, Punten 3 en 4 wordt BNP
Paribas Fortis daardoor beschouwd als een "belangrijke dochteronderneming" en dient
ze geen volledige rapportering over Pijler 3 van Basel 2 te verstrekken.
De Pijler 3-informatie van Basel 2 bestaat voor BNP Paribas Fortis in 2013 uit
kwantitatieve gegevens over de kapitaalstructuur en uit de kapitaalvereisten. Deze
informatie is deels gepubliceerd in het Jaarverslag 2013 van BNP Paribas Fortis in de
noot 4.c ‘Solvabiliteit’ (pagina 89) en deels in het "Registration document" van BNP
Paribas in de appendix 2: Capital requirements of significant subsidiaries (pagina 340341).
Het Jaarverslag 2013 van BNP Paribas Fortis is beschikbaar onder:
http://media-cms.bnpparibas.com/file/98/3/nl-ar-2013_v2.31983.pdf
Het "Registration document" 2013 van BNP Paribas is beschikbaar (in het Engels) onder:
http://media-cms.bnpparibas.com/file/98/1/ddr_2013_bnp_paribas_gb.31981.pdf
Bijkomende informatie over het resultaat of de financiële positie van BNP Paribas Fortis
in 2013 kan u eveneens terugvinden in het Jaarverslag 2013 van BNP Paribas Fortis.
Bovendien is speciale informatie betreffende leningen met herstructureringsmaatregelen
binnen BNP Paribas Fortis per 31 december 2013 hieronder opgenomen.
De volgende tabel geeft de boekwaarde van leningen en vorderingen en van
buitenbalansverplichtingen weer waarvoor herstructureringsmaatregelen niet leiden tot
de uitdoving van de oorspronkelijke schuld. Wanneer de lener financiële moeilijkheden
heeft, worden zijn risicoposities als een bijzondere waardevermindering gerapporteerd.
Deze posities kunnen onderwerp van herstructureringsmaatregelen worden en na een
observatieperiode kunnen bepaalde posities als gezond worden geherclassificeerd.
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De identificatie van achterstallige activa geclassificeerd in de categorie leningen en
vorderingen, is deels gebaseerd op de boekhoudkundige gegevens en komt niet
noodzakelijkerwijs overeen met een op risico's gebaseerde aanpak van de volledige
omvang van de activiteiten.
Een herstructurering omwille van financiële moeilijkheden van de ontlener van een
actief geclassificeerd in de categorie ‘leningen en vorderingen’ wordt gedefinieerd als
een wijziging in de bepalingen en voorwaarden van de initiële transactie (bv. Een
kwijtschelding van een lening, een wijziging in het afbetalingsplan van de hoofdsom en
de rente en/of een wijziging van de contractuele rente). Dit wordt enkel overwogen door
BNP Paribas Fortis omwille van economische en juridische redenen verbonden aan de
financiële moeilijkheden van de ontlener omdat dit leidt tot een verminderde
verplichting van de klant tegenover de Bank vergeleken met de bepalingen en
voorwaarden van de transactie voor de herstructurering.
Op het tijdstip van de herstructurering wordt er een discount die gelijk is aan het
verschil tussen de bruto boekwaarde van de lening en de verdisconteerde waarde tegen
de initiële effectieve rentevoet (voor de herstructurering), erkend als een vermindering
van de waarde van het actief. De wijziging die de waarde van het actief vermindert
wordt gerapporteerd in ‘Risicokost’ in de resultatenrekening. Aan het einde van
toekomstige boekhoudkundige periodes zal de discount over de verwachte levensduur
van het actief terug gedraaid worden in de rentemarge van de resultatenrekening. Dit
zal het niveau van de berekende rente zoals beschreven in de terugbetalingstabel op het
tijdstip van de herstructurering doen stijgen. Finaal zal het rentebedrag opgenomen in
de rentemarge overeenkomen met het rentebedrag berekend op basis initiële rentevoet
van de lening.
Wanneer de herstructurering de vorm aanneemt van een gedeeltelijke of volledige
uitwisseling met andere activa, dan vertaalt dit zich in de verwijdering van de vordering
en de erkenning van de uitgewisselde activa tegen de reële waarde op de datum van de
uitwisseling. Het waardeverschil dat voortvloeit uit de uitwisseling wordt gerapporteerd
in ‘Risicokost’ in de resultatenrekening.
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