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Lending van aandelen
Leendepot/securities lending account
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Ingeleende waardepapieren bedrag
Dfl. 113.362.000
Dfl. 137.283.000
Dfl. 1.099.945.000
Dfl. 1.314.039.000
Dfl. 5.220.092.000
Dfl. 5.398.596.000
Dfl. 6.326.333.000
= € 2.870.765.000
€
995.558.000
€
736.271.000
€ 5.326.356.000
€ 3.839.110.000

Locatie
Jaarverslag 1992, p. 19
Jaarverslag 1994, p. 32
Jaarverslag 1994, p. 32
Jaarverslag 1995, p. 56
Jaarverslag 1997, p. 46
Jaarverslag 1997, p. 46
Jaarverslag 1998, p. 31
Jaarverslag 1999, p. 18
Jaarverslag 2000, p. 58
Jaarverslag 2001, p. 60
Jaarverslag 2002, p. 43
Jaarverslag 2003, p. 33
Jaarverslag 2004, p. 33
Jaarverslag 2005, p. 33
Jaarverslag 2006, p. 33

Vanaf 2003 staan er niet meer ingeleende waardepapieren in het jaarverslag,
er worden alleen uitgeleende waardepapieren genoemd.

De aan het bewaarbedrijf gerelateerde borrowing
en lending nam in 1992 verder in omvang toe~
name de lendinq van aandelen aan marketmakers
op de optiebeurs en het 'Automatic lendina
System' van de bank droegen daaraan bij.
Een nieuwe activiteit in lijn met de internationale
ontwikkelingen is het leveren van clearingfaciliteiten voor derivaten.
De groeiende activiteiten van het bewaarbedrijf
versterken het evenwicht van de verschillende
inkomstenstromen binnen de Labou.:here groep.
Voor het emissiebedrijf en corporate finance was
1992 opnieuw een moeilijk jaar. De meeste recente
emissies en beursintroducties van aandelen waren
voor emittenten en beleggers geen succes. In
combinatie met het aarzelende beleggingsklimaat
heeft dit bedrijven terughoudend gemaakt in het
doen van een beroep op de openbare kapitaalmarkt. Het aantal emissies en beursintroducties in
de aandelensector was mede daardoor zeer
beperkt.
Met het oog op de marktomstandigheden heeft
..J?ani l'UII Ha (ten Labourhert de aandacht in 1992
verlegd. De deskundigheid op het gebied van
fin.1ndal engineering wordt ingezet om relaties te

In line with International trends, we now offer
clearing services in derivatives such as options.
The growing custody activities provide the
Labcuehere group as a who/e with a more re/iable,
balanced income flow.
Once again 1992 was a difficult year for the
primory markets ond corporate finenee
department The most recent pub/ie issues and
initia/ pub/ie offerings (/PO's) hallf! proveel less thon
successful. from the point of view of both the
issuers and the investors. This, in combination with
the hesitant investment elimate led corporations to
reduce their calis on the pub/ie capita/ market. As a
result, there were few new equity issues and IPO's.
Recognizing thls, Bank 1·an Haften L&~bcudrere is
focusing its energies on providing expert advisory
services to clients in such areas as structured
finance and strategie planning. As we do notoffer
credit facilities we are oble to provide objective
advice and act as independent intermediary in
ellent's ocquisitions of equity participations.
Tagether with WuW,h ei< Mutches, the bank has
begun to offer its expertise in designing customized fixed income financing packages to borrowers.

adviseren op gebieden als financieringsconstructies en strategische besluitvormingsprocessen.
Het ontbreken van een kredietbedrijf geeft de
mogelijkheid tot onafhankelijke en objectieve
advisering en bemiddeling met betrekking tot
deelnemingen in het risicodragend vermogen van
ondernemingen.
In samenwerking met \'f/ullr.:h f~ ~Lmlres is een
aanvang gemaakt met het aanbieden van maat·
werkprodukten op het gebied van vastrentende
flnancieringsmiddelen. De afdeling corporate
finance zal daarbij het voortouw nemen.
Walilch & Matthes draagt zorg voor een optimale
uitvoering. Op deze manier wordt de binnen
Labouchere aanwezige kennis van financiële
markten en produkten ook in de corporate finance
activiteiten optimaal ingezet ten behoeve van
relaties.
Het eigen rentebedrijf behaalde evenals in 1991
een zeer bevredigend resultaat. Onze relaties
hebben in toenemende mate gebruik gemaakt van
onze concurrerende tariefstelling en de expertise
van de bank op dit terrein. Met name de deposito's
van particulieren zijn, zonder de markt actief te
bewerken. het afgelopen jaarbijna verdubbeld.

The corporate finenee department wil/ be the
initiator of these projects, while Wallrch f...<i Marthes
will be responsible (or the best possible execution.
In this way the full financial expertise of the
Llbou.·here group wil/ also be put at the disposa/of
corporate finance clients.
The treasuty oetivities maintoined the sotisfactory
progress made in 1991. Qients took increasing
notice of our competitiveness in this area ond
mode sustained use of the bonk's expertise in this
field. In particu/ar deposits from individuals a/most
doubled in the past year without the bank actively
marketing this product.
Wallich & Matthes

In April 7992 \VallKh b ' Malthes became port of the
Labouchere group. Established in 1879, Wallich
é'~ Matthesis one of the /argest brokers in the
Netherlands operating in the international money
and foreign exchange marlcets.
The company acts as intermediary in foreign
exchange, Eurodeposit, damestic money and
capita/ market transactlans including derlvatives.
private placements and medium term notes.
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Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 1992

Notes to the consolidated ba la nee sheet as at 31 December 1992
1992

1991

56702

21

233451

470964

65795
167656
..................
233451

332576
138388
···· ····-········ ·
470964

Effecten en syndicaten I Securir/es and syndicates

649037

290117

Leendepot [5ecurities tending account
Handelsportefeuille I Trading portfolio
Beleggingsportefeuille finvestment portfolio
Certifitates of deposit en commercial paper I
Certificotes of deposit ond commercial paper

113362
28019
448515

21592
169525

Bedragen x f 1.000 / Amounts In NLG 1.000
Activa I Assets

Kas en daggeldleningen I Cash and money at ca/I
Hieronder zijn begrepen kasgelden en direct opeisbare
tegoeden bij centrale banken alsmede daggeldleningen aan
kredietinstellingen./
lncluded herein arr cash balances ond deposits
with centrol banles os wefl os ovemight with banks.
Bankiers I Banles
Deze post bestaat uit: I Th is item consists of:
-terstond opeisbare tegoeden I demond deposits
- niet terstond opeisbare tegoeden ( time deposits

Deze post is als volgt samengesteld: I
This item is mode up as follows:
- aan beurzen genoteerde effecten Jlisted securities
• staatsobligaties I govemment bands
· overige obligaties en waardepapieren 1
other bands and debt securities
• aandelen I shares
- niet aan beurzen genoteerde effecten f
unlisted securities
· overige obligaties, waardepapieren en aandelen f
other bands, debt securitles ond shares

59141
649037

·············· ····

190866

10281

383941
12953

175923
3183

61277
..................

100730
290117

649037
In verband met verstrekt collateral is een bedrag van f 354.079.000 niet
tervrije beschikking van de bank (1991 : f 228.803.000). f As a resu/t of
collateral given on amount of NLG 354,079,000 is not at the bank's free
disposal (1991: NLG 228,803,000).

De onder leendepot opgenomen effecten betreffen door derden ti jdelijk
ter beschikking gestelde fondsen . welke opnieuw zijn uitgeleend.
De hieruit voortvloeiende verplichting is voor een overeenkomstig
bedrag opgenomen onder crediteuren./ The fending account relotes to
securities mode avoilobie by tflirä parties which in turn have been Jent
out. The resulting liability hos been included in other creditars {or the
sameamount

99000
290117

········-·-······ ·

'

Bedra_Qen x f 1.000 __

1994

1993

7.004

5.812
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Bankiers
uitgezet

Dlllll_i_d.d.e.llij~_l:)pe,ïs.b.~~~ -korter dan 3 maanden

.

···· -

.

Totaal
········

middelen

659.513

601.482 1.712.618

- - - 88.685
-25.000
20.154
--38.940
--- -246.346
- --- -----

111.625

---

·· --

_l~n9~r..d.~11 ?)~_ar _.... _ ___

vertrouwde

opgenomen

-134.463
-- --- 46.096
---- · -163.413
- - - -165.299
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_l __t()~ ?J~~r.

·····- - -

Kredieten

Bankiers

--

33.621

·---- - --

-·

120.098

3.780

14.188

100

629.290

999.764

909.993 1.986.856

------- ··- · · -- ·· - ·- ·· --- .3.644
··- · ··
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De per bal~nsd.aturll i~9e.le~!2.9e. e~_ uitgel~e_nde waarde:papïe.r.e_nzijnal~ V()lgt
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___ 1.099.980

137.283

1.099.945

135.922
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I
I
I
I

I
I
I

,.

I

I

Bedragen x f 1.000

1995

I

1994

I
I
I

lngMenckm~~

Oe per balansdatum lngeleende en uitgeleende waardepapieren zijn

als volgt te specificeren
In bnllkleen of verbruikleen ontvangen
w.arde~pieren

1.314.039

1.099.980

1.314.039

1.099.945

In bruikleen of verbruikleen geg~
waarde~pieren

HuurnrpJidttlnfet

Uit langlopende huurovereenkomsten vloeien verplichtingen voort ten
bedragevan f7 A miljoen betrekking hebbend op de periode tot en met
2002 (waarvan f 2,6 miljoen in 1996)
Coll«ttff'Gtles van ltredldrislco's

Het totaal van de posten bankiers en verstrekte kredieten kan als volgt
naar concentraties van bedrijfstakken van de tegenpartijen worden
gespecificeerd

.. ···..... ···.·

An.mdi!fe lnsteiRngen
Overige zakelijke kredieten
Overheld
..

. .·

Overige

1.651.021

1.486.734

34.900

51.022

219.106

58.135

375.739

33.163

2.280.766

1.629.054

I
I

I
I

Vcrlutorfslcu 's/tHr#vokn

De som van de tegenwaarde in guldens van de activa In vreemde valuta
bedraagt f 6o3 miljoen en van de passiva in vreemde valuta f 551 miljoen.
De ultimo 1995 openstaande termijntransacties In vreemde valuta Zijn
aangegaan ter indekking van valutaposities.
De overige openstaande off-balance sheet instrumenten zijn aangegaan

ter indekking van rente- en prijsrisico's van In de balans en buiten de
balans opgenomen renteposities en posities in waardepapieren.

I
I
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.Toelichting op de geconsolideerde balons per 31 december 1997

Bedragen x f 1.000

1997

1996

lngl!leende en uitgrlundr waardepapiel'f!n

De per balansdatum ingeleendeen uitgeleende waardepapieren zijn
als volgt te specificeren
In bruikleen of verbruikleen ontvangen
waardepapieren

5.398.596

5.220.092

5.325.493

5.237 .269

In bruikleen of verbruikleen gegeven

waardepapieren

C4rantstelling

Ten behoeve van derivaten contracten van cliënten staat Labcuehere
garant tegenover de E.O. CC.. Uit hoofde van deze garantie zijn door
Labcuehere effecten als zekerheid verstrekt aan de E.O.C.C..
Huurverplichtingen

Uit langlopende huurovereenkomsten vloeien verplichtingen voort ten
bedrage van f 8,8 miljoen betrekking hebbend op de periode tot en
met 2004 (waarvan f 1,8 miljoen in 1998).
Trustbedrijf

De bank beheert. gescheiden van de eigen activa en passiva, vermogen ,
hoofdzakelijk bestaande uit effecten, in eigen naam, voor rekening van
derden voor een totaalbedrag van circa f 47 miljard (1996: f 35 miljard).
Concentraties van kredil'trisico 's

Het totaal van de posten bankiers en verstrekte kredieten kan als volgt
naar concentraties van bedrijfstakken van de tegenpartijen worden
gespecificeerd
Finonciële instellingen
Overige lakE'Iijke kr.,dieten
Overheid
Pacticuliert>n

2. 156.441

2:;>42 .314

102.050

168.461

456.641

442.648

2.188.824

922.000

4.903.956

J .J75..J.!J

!

Jurrek~ning

1998 Ba nk Labouchere

looptijden
In het algemeen staan tegenover op korte termijn
opeisbare schulden liquide middelen of in
vergelijkbare termijnen in liquide middelen om te
zetten activa. De balans is gerubriceerd naar
afnemende liquiditeit. Voor een aantal balanshoofden
met verschillende resterende looptijden wordt hierna
een aanvullend overzicht gegeven . Dit overzicht
omvat geen liquide middelen zoals kasmiddelen,
kortlopend overheidspapier en de effecten, welke
direct in liquide middelen zijn om te zetten.
Aangezien dit overzicht inzicht beoogd te geven in de
liquiditeitenpositie is het effect uit hoofde van off·
balance posities niet opgenomen.
Looptijdenoverzicht

Overige
loever·

Per 31 december 1998
Bankiers

Bankiers

trouwde

uitgezet

Kredieten

opgenomen

middelen

Onmiddellijk opeisbaar

112.947

1.890-933

211.887

3-095·595

Korter dan 3 maanden

603.007

454-095

988.325

966.985

176.033

20.000

155-902

2.251.091

25.887

1.144-278

1.246·099

5·380.812

3 maanden tot 1 jaar
1 tot 5 jaar
Meer dan 5 jaar
Totaal

20.474

18.052

101.692

4·873.844

logeleende en uitgeleende waardepapieren
De per balansdatum ingeleende en uitgeleende
waardepapieren zijn als volgt te specificeren
(x{l.OOO,·)

1998

1997
5-325-493

Garantiestelling en zakelijke zekerheden
Ten behoeve van derivaten contracten van cliënten
staat Labcuehere garant tegenover de AEX
optieclearing en AEX effectenclearing. Uit hoofde van
deze garantie zijn door Labcuehere effecten als
zekerheid verstrekt.

Uit hoofde van betalingsverkeer, bovenstaande
garantstellingen en andere transacties op geld· en
kapitaalmarkten alsmede verplichtingen uit hoofde

31
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Looptijden
In het algemeen staan tegenover op korte termijn opeisbare schulden liquide middelen of in vergelijkbare
termijnen in liquide middelen om te zetten activa. Oe balans is gerubriceerd naar afnemende liquiditeit.
Voor een aantal balanshoofden met verschillende resterende looptijden wordt hierna een aanvullend
overzicht gegeven. Dit overzicht omvat geen liquide middelen zoals kasmiddelen, kortlopend overheldspapier en de effecten, welke direct in liquide middelen zijn om te zetten. Aangezien dit overzicht
inzicht beoogd te geven in de liquiditeitenpositie is het effect uit hoofde van off-balance pusities niet
opgenomen.
Looptijdenoverzicht per 31 december 1999
Bankiers

Kredieten

uitgezet

Bankiers

Overige

opgenomen

toevertrouwde

170-~9

1.092.620

63).908
25-701
3-176

72.4-832
8D-597
2-743
8.638
1.909-430

middelen

OnmiddelliJk opeisbaar
Korter dan 3 jaar
3 maanden tot 1jaar
1 tot 5 jaar
M"r dan 5 laar
Totaal

6:1.8.080
:alj.o.o6a
162.599

:I.Oif,OJ'Ij.

90-254
1n
178
194-683

1-157-935
37-058
2.215-734

8)3.504

lngeleende en uitgeleende waardepapieren
De per balansdatum ingeleendeen uitgeleende waardepapieren zijn als volgt \e specificeren

In bruikleen of verbruikleen ontvangen waardepapleren
In bruikleen of verbruikleen gegeven Wllardepapieren

995-558
:z.8o6.900

Garantlestelling en zakelijke zekerheden
Ten behoeve van derivaten contracten van cliënten staat Labouthere garant tegenover de AEX optieclearing. Uit hoofde van deze garantie zijn door Labcuehere effecten als zekerheid verstrekt.
Uit hoofde van betalingsverkeer, bovenstaande garantstellingen en andere transacties op geld· en
kapitaalmarkten alsmede verplichtingen uit hoofde van optietransacties, is voor een bedrag van € 392
miljoen (1998: € 383 miljoen) aan zakelijke zekerheden verstrekt, inclusiefingeleende wamdepapie·
ren. Deze staan niet ter vrije beschikking van de bank.
Huurverplichtingen
Uit langlopende huurovereenkomsten vloeien verplichtingen voort ten bedrage van € 6,4 miljoen
betrekking hebbend op de periode tot en met 2003 (waarvan € 2,3 miljoen in 2ooo).

18 Labouthere
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LooptiJdenoverzicht per 31 december :zooo

•:"

\

Kredieten

Bankiers
uitgezet

\

OnmiddelUjk opeisbaar

I

Totaal

--~

Iedrageii x C s.ooo

I

\

.·,

2000

·,;

a1

\

lngeleende en uitgeleende waardepapieren

\

Oe per balansdatum ingeleendeen uitgeleende waardepapieren zijn als volgt te specificeren:

In bruikleen orverbruikleen ontvangen waardepapieren

i

In bruikleen of verbruikleen gegeven waardepapleren

7)6.:Z7i

\

7)2.808

\
Garantlestelling en zaltelllke zekerheden

\

Ten behoeve van derivaten contracten van cliënten staat Labouchere garant tegenover de AEX

I

optieclearing. Uit hoofde van deze garantie ziin door Labouchere effecten als zekerheid verstrekt.

.·
Uit hoofde van betalingsverkeer, bovenstaande garantstellingen en andere transacties op geld- en

\

kapitaalmarkten .alsmede verplichtingen uit hoofde van optietransacties. Is voor een bedrag van

€ 1.087 milioen (1999: € 392 miljoen) aan zakelijke zekerheden verstrekt. inclusief logeleende
waardepapieren. Deze staan niet ter vrije beschikking van de bank.

\

Huurverpl!chtinaen

\

·Uit fanglopende huurovereenkomsten vloeien verplichtingen voort ten bedrage van € 6,o miljoen
betrekking hebbend op de periode tot en met 2005 (waarvan € 1,8·miljoen in 2001}.

\

PM verplichtln&'en

\

Bij het ontvangen van de uitkeringen van de Vereniging voor de Effectenhandel in liquidatie is
door de vereffenaars de verplichting opgelegd om, fn het geval dat bij voltooiing van de vereffening
van het verenigingsvermogen een eventueelliquidatietekort aanwezig zou zijn,

een

_;

·..

~.

bedrag V<~n

maximaal € 7,1 miljoen, vermeerderd met rente vanaf 1997, bij te dragen in dit tekort.

\
.:.-:

Risico exposure

\

Een Indicatorvan de risico exposure van Labouchere is de vermogenseis van de afzonderlijke risico's.
De vermogense is kan onder andere aan de volgi!nde risico's worden toegeki!nd:
• Kredietrisico op de on balance Items:
-Kredietrisico op de off balance items:
- Valutarisico's;
· Marktrisico handelsportefeui lle.
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In duizenden euro's, tenzij anders aangegeven

2001

2000

Kredietequivalent
In miljoenen euro's
On gewogen

Gewogen

Ongewogen

Gewogen

ultimo 2001

ultimo 2001

ultimo 2000

ultimo 2000

162

32

55
6

11

2
40S

46

ss

569

78

788
849

67

424 487
976 074

866 337

Rentecontracten
Valutacontracten
Overige contracten

I

Vreemde valuta
De tegenwaarde van de vreemde geldeenheden in de balans bedraagt:
Activa
Passiva

129 111

lngeleende en uitgeleende
waardepapieren
De per balansdatum ingeleende en uitge leende waardepapieren zijn alsvolgt te specificeren:
In bruikleen of verbruikleen:
ontvangen waardepapieren
gegeven waardepapieren

Kredietrisico Het maximale kredietrisico dat is besloten in de financiële activa op balansdatum, zonder
rekening te houden met verkregen zekerheden,
bestaat uit het nominale bedrag van de op de balans
opgenomen vordering. Er is geen sprake van belangrijke concentraties van kredietrisico. De kredietverlening aan cliënten bestaat voornamelijk uit vorderingen
van effectenleaseproducten en kredieten op onderpand van effecten aan in Nederland gevestigde natuurlijke personen en rechtspersonen.
Reële waarde De reële waarde is het bedrag waarvoor een financieel instrument tussen twee partijen
zou kunnen worden uitgewisseld indien objectieve en
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Jaarrekening Toelichting geconsolideerde balans

5 326 356
5 316 775

736 271
732 808

onafhankelijke prijsvorming mogelijk is. Indien handel
op een beurs plaats vindt geeft de beursnotering een
goed indicatie van de reële waarde. In veel gevallen is
een dergelijke beurswaarde niet beschikbaar en dienen schattingsmetheden te worden toegepast om de
reële waarde te benaderen. Dergelijke methoden zijn
subjectief en geven niet noodzakelijkerwijs een goede
indicatie van de werkelijke waarde. Voorts is de op
enig moment geschatte reële waarde afhankelijk van
op dat moment geldende omstandigheden . De informatie over reële waarden van financiële instrumenten
van verschillende financiële instellingen is dan ook
niet altijd goed vergelijkbaar. De boekwaarde en de
reële waarde wijkt voor een aantal posten van elkaar af.

Jaarrekening 2002 Dexia Bank Nederland NV
In duizenden euro's, tenzij anders aangegeven

2002

2001

34437
381946

424 487
976 074

Vreemde valuta
De tegenwaarde van de vreemde geldeenheden in
de balans bedraagt:
Activa
Passiva

Jngeleende en uîtgeieende waardepapieren
In bruikleen of verbruikleen:
Qntvangen waardepapieren
Gegeven waardepapieren

3 839110 .
3 827 201

5 326 356
5 316 775
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Annual Accounts 2003 Dexia Bank Nederland NV

Credit equivalent
In millions of euros

Unweighted
year-end 2003

Weighted
year-end
2003

Unweighted
year-end
2002

Weighted
year-end
2002

82
1

16

54
5
242
301

11
1

lnterest-rate contracts
Currency contracts
Other contracts

180
263

In thousands of euros, unless otherwlse statea

40
56

52
64

2003

2002

20836
1664

381 946

Forelgn currencles
The euro equivalents of the foreign currency units
included in the balance sheet are:
Assets
Liabilities

34437

Securities borrowed and lent
The securities borrowed and lent not included in the
balance sheet are:
Borrowed
Lent

3 839 110
3 827 201

The securities borrowed and lent as at December 31,
2002 relate to the non consolidated participation Dexia
Securities Services NV.
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Annual Accounts 2004 Oexia Bank Nederland NV

Credit equivalent
In millions of euros

Weighted
year-end

Unweighted
year-end

Weighted
year-end

2004

2003

2003

121

24

29

104

26
50

147
1
180

40

328

69

Unweighted
year-end 2004

Interest-rats contracts
Currency contracts
Other contracts

225
In thousands of euros. uniess otherwise staled

Foreign currencies
The euro equivalents of the roreign currency units,
mainty USO, included in the balance sheet are:
Assets
Liabilities
Securities borrowed and lent
he securities borrowed and rent nol included in the
alance sheet are:
Borrowed
Lent

2004

2003

11 752

20 836
1 664

456

57 334
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Annual Accounts 2005 Dexia Bank Nederland NV

Credit equivalent
In millions of euros

Unweighted
year-end
2005

Weighted
year-end
2005

Unweighted
year-end
2004

Weighted
year-end
2004

170

35

121

24

87

18

257

53

104
225

50

lnterest-rate contracts
Currency contracts
Other contracts

In lhousands of euros, unless otherwise slaled

Foreign currencies
The euro equivalents of the foreign currency units,
mainly USO, included in the balance sheet are:
Assets
Liabilities

Securities borrowed and lent
The securities borrowed and lent not included in the
balance sheet are:
Borrowed
Lent

26

2005

2004

5 985
65

11 752
456

29437

57 334

Market risk
Market risk is the risk that market variables will move
and result in profit or loss on positions. Market risk is
managed by risk limits for trading positions, position
concentration and interest rate sensitivity. Risk limits
are set-up within the risk committees of risk
management in !he light of externat market
developments. Line management is responsible for
control of exposures against limits on a daily basis.
Risk management monitors these limits on a daily
basis.

Interest risk
Interest risk is the sensitivity of the Bank's funding to
fluctuations in long and short term interest rates,
which fluctuations can result in profit or loss on
positions kept. The treasury department manages the
Bank's overall interest risk . The treasury department
manages Interest risk inherent in the term structure of
the Bank's balance sheet, based on strict limits
regarding interest rate sensitivity per basis point.
These limits are set by the Asset and liability
Commjttee and are monitored on a daily basis.
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Annual Accounts 2006 Dexia Bank Nederland NV

Credit equivalent
In millions of euros .

Unweighted
year-end

Weighted
year-end

Unweighted
year-end

Weighled
year-end

2006

2006

2005

2005

170

35

87
257

53

lnterest-rate contracts
Currency contracts
Other contracts

12
12

In thousands of euros, unless olherwise staled

Foreign currencies
The euro equivalents of the foreign currency units,
mainly USO, included in the balance sheet are:
Assets
Uabilities

Securities borrowed and Jent
The securi!ies borrowed and lent , not included in the
balance sheet are:
Borrowed
Lent

2
2

18

2006

2005

2

5 985
65

16 971

29 437

Market risk
Market risk is the risk that market variables will move
and result in profit or loss on positions. Market risk is
managed by risk limits for trading positions, position
concentration and interest rate sensitivity. Risk limits
are set-up within the risk committees of risk
management in the light of external market
developments. Line management is responsibfe for
control of exposures against limits on a daily basis .
Risk management monitors these limits on a daily
basis.

Interest risk
Interest risk is the sensitivity of the Bank's funding to
fluctuations in long and short term interest rates,
which fluctuations can result in profit or loss on
positions kept. The cash management department
manages interest risk inherent in the term structure of
the Bank's balance sheet, based on strict limits
regarding interest rate sensitivity per basis point.
These limits are set by the ALCO and are closely
monitored.
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