
COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN 
PNdentieel toezicht op de beleggingsondememingen w 

Brussel, 25 juni 1997. 

CIRCULAIRE D4/EB197/1 AAN DE BEURSVENNOOTSCHAPPEN 

DE 
VERMOGEN VAN DE BEURSVENNOOTSCHAPPEN EN OP DE BELEGGING VAN DE 

CLIENTENGELDEN AAN DE COMMISSIE VOOR HET 
BANK- EN FINANCIEWEZEN. 

Mevrouw. Mijnheer, 

Ik verwijs naar mijn brief van 26 juni 1996 waarmee ik u de ontwerpen van de 
rapporterfngstabellen inzake de reglementen op het eigen vermogen en op de belegging van 
de cliëntengelden meedeelde, die de Commissie voor het Bank- en Financiewezen voor 
advies aan de Effectenbeursvennootschappen van Antwerpen en Brussel en aan de 
Belgische Vereniging van de Beursvennootschappen had overgemaakt. 

Ik heb de eer u mee te delen dat de Commissie, rekening houdend met de bekomen adviezen 
en met de resultaten van de testen die de beursvennootschappen hebben uitgevoerd, in haar 
zitting van 24 juni 1997 een besluit heeft genomen op de periodieke rapportering over het 
reglement op het eigen vermogen van de beursvennootschappen en op de belegging van de 
cliëntengelden, waarvan kopie als bijlage gaat bij deze circulaire. U vindt tevens een staat 
waarin de wijzigingen zijn opgenomen, die werden aangebracht aan de testtabellen. 

Dit besluit stelt de vorm, de inhoud en de rapporterlngsfrequentie vast van de voormelde 
rapporterfng die ten opzichte van de sedert een jaar ingevoerde testrapportering geen 
wijzigingen ten gronde onderging en treedt in werking op 30 juni 1997. 

De beursvennootschappen dienen volgens de in het besluit vermelde frequentie te 
rapporteren over de vennootschappelijke positie uiterlijk de 25ste kalenderdag die volgt op de 
afsluiting van de pertode. met dien verstande dat de rapportering die samenvalt met de 
afsluiting van het boekjaar, tegen de laatste dag van de maand volgend op de afsluiting zal 
worden meegedeeld. In afwijking van de circulaire n” 90/2 van 13 maart 1990 van de 
toenmalige Waarborgkas van de wisselagenten, gelden deze rapporteringsdata voortaan ook 
voor de mededeling van de periodieke staten. 

De Commissie verzoekt de beursvennootschappen die moederondememing zijn of een 
dochteronderneming van een financiële holding, de rapportering op het eigen vermogen 
inzake de geconsolideerde positie op te maken en aan de Commissie mee te delen, waarbij 
tot nader bericht toepassing wordt gemaakt van de regels en methoden als bedoeld in het 
koninklijk besluit van 6 maart 1990 op de geconsolideerde jaarrekening van de 
ondernemingen. 



COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN 

Overigens wordt de datum van mededeling van de eerste rapportering over de 
geconsolideerde positie, bij wijze van overgangsmaatregel, vastgesteld op de laatste dag van 
de derde maand die volgt op de afsluiting. 

Een exemplaar van de bijgewerkte handleiding waarvan u vroeger reeds een ontwerp ontving, 
wordt u in de komende weken toegezonden. 

Mijn diensten staan te uwer beschikking voor elke toelichting die u zou wensen bij dit besluit 
en zijn bijlagen. 

Inmiddels verblijf ik, 

et de meeste hoogachting, 



1 Biilaae 

Wiizioinaen aangebracht aan de testtabellen die eerder werden meeaedeeld aan de 
beumvennootechaDDen 

Reglement op het eigen vermogen 

Standaardmethode - vereenvoudiade methode - de minimis-methode 

Voor elke methode werd een afzonderlijke set van tabellen voorzien. 

Tabel 10.10 : punt 4 (lijnen 300 tot 320) 

Er werden drie eigen-vermogensratio’s opgenomen in plaats van één enkele voorheen. De 
berekening ervan is facultatief. 

Tabel 10.40 : 

De tabel werd aangepast zodat zij verder kan worden gebruikt na de gebeurlijke invoering van 
de verplichting in EURO te rapporteren. Voorlopig worden de tabellen in BEF opgesteld. 

Tabel 10.90 : 

De commentaar bij deze - ovengens ongewijzigde -tabel werd vervolledigd wat betreft de 
weglng van de te vermelden bedragen en de draagwijdte van de begrenzingsnorm van 
toepassing op wederpartijen bij wie cliëntengelden worden belegd. 

Reglement op de belegging ven de cliëntengelden 

Tabel 20.10 : 

Twee kolommen werden bijgevoegd om de testen op de naleving van het reglement op een 
meer gedetailleerde wijze weer te geven. 

Tabel 20.20 : 

Twee sub-totalen werden bijgevoegd : lijnen 049 en 139. 

Tabel 20.30 : 

Zie tabel 10.40 hierboven. 

Commentaar bij de tebe//efI 

Behoudens de hierboven beschreven wijzigingen. werden nog verschillende verduidelijkingen 
aangebracht, inzonderheid : 

-tabel 10.10 : lijn 40 
-tabel 10.20 : lijn 700 
-tabel 10.50 (enkel bij de minimis) : lijn 400 en 490 
-tabel 20.30. 



“ Biilaae 2 

BESLUIT VAN DE COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN VAN 24 JUNI 
1997 OP DE PERIODIEKE RAPPORTERING OVER DE REGLEMENTEN OP HET EIGEN 

VERMOGEN VAN DE BEURSVENNOOTSCHAPPEN EN DE BELEGGING VAN DE 
CLIENTENGELDEN 

DE COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN, 

Gelet op de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en 
het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en 
beleggingsadviseurs. inzonderheid op artikel 91; 

Gelet op d8 richtlijn 93/6/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen 
van 15 maart 1993 inzake de kapitaaltoereikendheid van 
beleggingsondememingen en kredietinstellingen, inzonderheid artikel 6; 

Gelet op het besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 5 
december 1995 over het reglement op het eigen vermogen van de 
beursvennootschappen, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 31 december 
1995, inzonderheid artikelen 90 en 92; 

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van het Interventiefonds van de 
beursvennootschappen van 23 november 1995 over het reglement op de belegging 
van de cliëntengelden. goedgekeurd bij ministetieel besluit van 31 december 1995; 

Gelet op de raadpleging van de Effectenbeursvennootschappen als bedoeld in 
artikel 91 van de wet van 6 april 1995 en op het advies van de Belgische 
Vereniging voor Beursvennootschappen; 

BESLUIT : 

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 

1’ de wet : de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het 
toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs; 

2” het reglement op het eigen vermogen : het besluit van de Commissie voor het Bank- en 
Financiewezen van 5 december 1995 over het eigen vermogen van de 
beursvennootschappen, goedgekeurd bij het ministerieel besluit van 31 december 1995; 

3” het reglement op de belegging van de cliëntengelden : de beslissing van de raad van 
bestuur van het Interventiefonds van de beursvennootschappen van 23 november 1995 
over het reglement van de cliëntengelden, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 31 
december 1995. 



Artikel 2. To8ossSfnaSdOm8fn. 

De bepalingen van dit besluit gelden voor : 

1” de beleggingsondememingen naar Belgisch recht die een vergunning als 
beursvennootschap hebben verkregen overeenkomstig de bepalingen van boek ll, titel ll 
van de wet; 

2” de bijkantoren in België van beleggingsondememingen die ressorteren onder het recht van 
Staten die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap, bedoeld in boek 11, titel IV van de 
wet, en die van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen een vergunning hebben 
verkregen als beursvennootschap, met uitzondering van : 

- wat de rapportering over het eigen vermogen betreft, de bijkantoren van de bedoelde 
beleggingsondememingen die overeenkomstig artikel 90, derde lid, van het reglement op 
het eigen vermogen Zijn vrijgesteld van de naleving van dit reglement; 

- wat de rapportering over de belegging van de cliëntengelden betreft, de bijkantoren van 
de bedoelde beleggingsondememingen die geen cliëntentegoeden mogen ontvangen, 

Artikel 3. Vorm en inhoud van de mrworterlna, 

51. De ondernemingen brengen volgens de in artikel 4 vastgestelde frequentie verslag uit over 
hun kapitaaltoereikendheid op vennootschappelijke en op geconsolideerde basis door 
middel van de volgende tabellen, naar gelang het geval : 

1” de ondernemingen die de ‘de minimis’-regeling toepassen, als bedoeld in de artikelen 7 
tot 9 van het reglement op het eigen vermogen van de beursvennootschappen : de 
tabellen 10.10, 10.20, 10.30, 10.40, 10.50 en 10.90, die als bijlage 1 bij dit besluit zijn 
gevoegd; 

2” de ondernemingen die de vereenvoudigde methode toepassen, als bedoeld in de 
artikelen 10 en 11 van het reglement : de tabellen 10.10, 10.20, 10.30, 10.40, 10.50, 
10.60, 10.60 en 10.90. die als bijlage 2 bij dit besluit zijn gevoegd; 

3” de ondernemingen die de standaardmethode toepassen : de tabellen 10.10. 10.20, 
10.30, 10.40, 10.50, 10.70, 10.80 en 10.90, die als bijlage 3 bij dit besluit zijn gevoegd. 

52. De ondernemingen brengen volgens de in artikel 4 vastgestelde frequentie, op 
vennootschappelijke basis verslag uit over de belegging van de cliëntengelden door 
middel van de tabellen 20.10, 20.20 en 20.30, die als bijlage 4 bij dit besluit zijn gevoegd 



Artikel 4. Freauentie en modaliteiten van de raworterincl, 

$1. De rapporterlng als bedoeld in artikel 3, 99 1 en 2 over de vennootschappelijke positie 
wordt opgemaakt op basis van de gegevens van de laatste dag van elk kwartaal en 
overgemaakt aan de Commissie voor het Bank- en Financiewezen uiterlijk de 25ste 
kalenderdag of, wat het vierde kwartaal betreft, tegen de laatste dag van de maand die 
volgt op de afsluitingsdatum. 

52. In afwijking van 51, wordt de rapportering over de vennootschappelijke positie opgemaakt 
op basis van de gegevens van de laatste dag van elke maand en overgemaakt aan de 
Commissie voor het Bank- en Financiewezen uiterlijk de 25ste kalenderdag of, wat de 
laatste maand van het boekjaar betreft, tegen de laatste dag van de maand die daarop 
volgt, in het geval van ondernemingen die Ben of meerdere van de werkzaamheden als 
bedoeld in artikel 58, $1. tweede lid, van de wet verrtchten. 

53. De rapportering over de geconsolideerde positie als bedoeld in artikel 3, $1, wordt 
opgemaakt op basis van de gegevens van de laatste dag van elk semester en 
overgemaakt aan de Commissie voor het Bank- en Financiewezen uiterlijk de laatste dag 
van de maand die volgt op de afsluitingsdatum. 

Artikel 5. Afwilkinaen. 

In bijzondere gevallen kan de Commissie voor het Bank- en Financiewezen afwijkingen 
toestaan van de bepalingen van dit besluit. 

Wanneer de financiële situatie van een beursvennootschap dit vereist, mag de Commissie 
voor het Bank- en Financiewezen haar een hogere rapporteringsfrequentie opleggen als 
bedoeld in artikel 4. 55 1 tot 3. 

Dit besluit treedt in werking op 30 juni 1997. 

In afwijking van artikel 4, 53, wordt de eerste rapponering over de geconsolideerde positie aan 
de Commissie voor het Bank- en Financiewezen meegedeeld uiterlijk tegen de laatste dag 
van de derde maand die volgt op de afsluitingsdatum. 

Brussel, 24 juni 1997. 



Rapportering over het reglement op het eigen vermogen 

Naam : 

Adres : 

Standaardmethode 

Positie waarover wordt gerapporteerd (aanduiden met x) : - vennootschappellijke positie 
El 

- geconsolideerde positie 
El 

Rapporteringsdatum : 

Frequentie van dB rapportering 

Handtekeninaten1: 
Naam : 
Functie : 
Te contacteren persoon : 

ICEI UZI 
(jaar) (maand) (dag) 

Opgemaakt te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . op . . . . . . . .._ 

Tel . 



ALGEMENE TOELICHTING 

Opdat de lezer gemakkelijker het verband zou kunnen leggen tussen de rapponeringstabellen en de codes in de 
“handleidme bii her reelement on het eipen vermogen van de beursvennootschamxn en bli het reglement OD de 
belepeinc van cliënteneelden”, werden bepaalde codes - vetjes gedrukt en tussen haakjes opgenomen rn de 
rechtermarge van de tabellen 10.20 101 10.90 en 20.20 alsook rechts van de in te vullen vakjes in tabel 10.10. 

De structuur van de rawxtering ziet er als volgt uit : 

- algemene identificatietabel; 
- tabellen 10.10 tot 20.10 : samenvattende tabellen met de tests; 
- tabellen 10.20 101 10.90 : rapporteringstabellen over de eigen-vermogensvereisten; 
- tabellen 20.20 en 20.30 : rapporteringstabellen over de belegging van clientengelden. 

Tabellen over het eieen vermwen : 

De beursvennootschappen die de tabellen op basis van de geconsohdeerde positie moeten meedelen, zijn gehouden 
ook een tweede reeks tabellen in te vullen op vennootschappelijke basis. 

Met name voor de tabellen 10.40 (wisselriscico) en 10.70 (positierisico) op geconsolideerde basis, stemmen de 
eigen-vermogensvereisten overeen met de som zonder compensatie (in absolute waarde) van de voor elke 
geconsolideerde onderneming afzonderlijk berekende eigen-vermogensverelslen. De posities van de 
peconsohdeerde ondernemingen mogen daarentegen wel worden gecompenseerd als aan de in artikel 86, 5 2 
bedoelde voorwaarden van het reglement op het eigen vermogen is voldaan. In dat geval moeten de tabellen 10.40 
en 10.70 op die basis worden ingevuld. 

TUIZIJ anders bepaald. wordt verwezen naar de artikelen van de reglementen 



Toelichtine bii tabel 10.10 : Tests van de toereikendheid van het eigen vermogen 

de meeste informatie in deze tabel is afkomstig van de tabellen 10.20 tot 10.90 

Toelichting bii de kolommen 

Kolom 10 

Kolom 10 moet door alle beursvennootschatmen worden ingevuld. Beursvennootschappen die consoliderende 
moederondernemingen zijn. vermelden de bedragen die voortvloeien uit de in artikel 95 van de wet van 6 april 
1995 bedoelde geconsolideerde positie. 

Kolom 20 

Kolom 20 moet enkel worden ingevuld door beursvennootschappen die consoliderende moederondernemineen 
zijn. voor zover zij rapporteren over hun vennootschappelijke positie. ZIJ vermelden er 75 % van hun vereisten QQ 
vennootschavoeliike basis. 

Toeliehtine bii de liinen 

w = lijn 400 van tabel 10.20 

!&JJQ = lijn 599 van tabel 10.20 

Lijn = het minimumkapitaal is het kapitaal als bedoeld in de artikels 58 en 66 van de wet van 6 april 1995. 
Voor de ondernemingen die genieten van de overgangsregeling als bedoeld in artikel 66, 5 2, van de 
wet van 6 april 1995. dient het referentiekapitaal te worden vermeld (= lijn 700 van tabel 10.20) 

w = lijn 099 van kolom 30 van tabel 10.30 

Lijn = IiJn 199 van kolom 30 van tabel 10.30 

Lijn = lijn 299 van kolom 30 van tabel 10.30 

Lijn = lijn 300 van kolom 60 van tabel 10.50 

Lijn = lijn 650 van kolom 30 van tabel 10.40 

Lijn = lijn 999 van kolom 30 van tabel 10.70 

LJnJ@ = lijn 200 van kolom 40 van tabel 10.80 

Lijn = totaal van kolom 50 van tabel 10.90 

Liinen 300 tot 320 = deze ratio’s geven aan in welke mate het geheel van de risico’s (krediet- en marktrisico) door 
eigen vermogen wordt gedekt. De berekening ervan is echter facultatief. Voor het detail van 
de formules, verwijzen wij naar hoofdstuk 1X.E van de “Handleiding bij het reglement op het 
eigen vermogen van de beursvennootschappen en bij het reglement op de belegging van 
cliëntengelden”. 



Tabel 10.10. : Tests van de toereikendhaid van het eigen vermogen (000) Standaardmethode 
10 20 

1. Eiaen vermotten 

1 1 Elge” “erBogen van rang 1 + rang 2 010 (130) xxxxx 

1.2 Eigen vermogen van rang 3 020 (3200) XxXxX 

1 3 Totaal 030 (130 + 3266, XXXXX 

2. Alwmene nietcumulatieve-tests 
75% van de vewsten 

2.1 Mnlmumkapitaal 040 XXXXX 

Overschot (+) /Tekort (-) 050 xxxxx 

2 2 Vreemde mlddelen 060 (319) (319 x 76%) 

Overschot (+) /Tekort (-) 070 ,,. ,130 - 319) ..., ,130 -31s x 76%) 

2 3 Dekklng van de vaste actva 060 (430) ,430 x 75%) 

Overschot (+) I Tekort (-) 090 (130 -430) ,130 -430 x 76%) 

2 4 Dekkmg “a” de algemene kosten 100 WO) ,690 x 76%) 
Overschot(+) / Tekort (-) 110 (f30.590) (130 . 690 x 76%) 

Of Of 
,130 + 3200 - 590) (fa0 + 3200.590 x 71%) 

3. Cumulatieve tests 

3 1 Kred,eb,s,w 120 mJ) (760 x 76%) 
Overschot (+) I Tekort (-) 130 (130 -750) ..,,, (130 - 760 x 76%) 

3 2 Marktrm2o’s 

3 2 1 W,sselkoersns,co 140 (650) ,660 x 76%) 
3 2.2 Pos,berlslco 150 (2499) (2499 x 76%) 
3.23 Atwlkkellngs-~)wederpartllnslm 160 (2999) ,299s x 76%) 
3.2 4 O”*rschr#,*“g grote r,*lc@s 170 (3000, (3000x70%) 

Tolaal van de markb!seo’s (3.2 1 tot 3.2 4) 199 (a) ,a x 76%) 
Overschot (+) / Tekort (-) 200 (130 - 760 . a) (130 ~7SOX76% . ax7sX) 

Of Of 
(136 .760 + 3200 - a) (130 - 750176% + 3200 - ax76%) 

4. 

4 1 Solvabikteitsrabo sensu Mo 300 XxXxX 
4 2 SOIVabll!teItSratlO sens” stncto 310 xxxxx 

4 3 Marge wgen vermogen rang 3 320 xxxxx 

&& De codes rechts van de 1n te vullen vakles worden nn de handlendlng gebruW 



Toeliehtine bii tabel 10.20 : Samenstelling van het eigen vermogen 

Toelichtine bii de liinen 

Hier worden de bedragen vermeld die, in voorkomend geval, in de periodieke staten worden opgenomen in de 
respectieve posten 0500, 0510,0530, 0540 (indien positieo, 0540 (indien negatief), 0550 (indien negauef), 0100, 
0110,0520. 

Liinen 060.070 en 140 

Deze lijnen slaan enkel op de geconsolideerde posities. 

Bedrag waarbij rekening werd gehouden met de progressieve reductie bedoeld in artikel 14. 5 l.2”, d) van het 
reglement. 



‘abel 10.20. : Samenstelling van het eigen vermogen (000) 

1 Gestort kapitaal 

2 UitgWapremles 

3 f3esewes 

4 overgedragen winst 

5 Fonds voor algemene banknslco’r 

6 Bestanddelen van het geconsokdeerd wgen vermogen 

- negabeve consol~dat~eversch~llen. negabeve versch,llen na 

vermogensmutabe on negatwe omrekenmgsverschillen 

- belangen van derden 

010 

020 

030 

040 

050 

060 

070 

7 Ai te bekken posten 

1.7 1 overgedragen verlies 

1 7 2 “erkes van het boek,aar 

1 7 3 Opnchbngskoste” 

1 7.4 hnmater~ele vaste ac”“a 

1 7.5 Elger, aandelen 

1 7.6 Met-geboekte verkezen en kosten 

1 7.7 Bestanddelen yan het geconsolideerd wgen vermogen 

posibeve consol~dabeverschillen. posibeve verschillen na 

vermogensmutabe. poslbeve omrekeningsverschdlen 

080 

060 

100 

110 

120 

130 

140 

1 Hemaa,de,mgsmeeden 

2 Intern reke,he,drlonds 

3 Fmanc,ermgsmsbumenten en schuldbtels bedoeld m 

att rsg1,2’.0 

210 

220 

4 Achtergestelde schulden >= 5 laar bedoeld in at 14 $1.2’ d 

(MAX 60% lijn 199) 

230 

240 

5 Totaal van de aa”““lle”de bestanddelen 

6 Aanv”,,ende bestanddelen d,e ,n aanme,k,ng moeten worde” genomen 

(MA3 100% lijn 199) 

250 

269 

Standaardmethode 

Bedrag 

10 

............. 

............. 

............. 

............. 

XXXXX 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

XXXXX 



Mag slechts in aanmerking worden genomen totdat het resultaat van het vorige boekjaar een bestemming krijgt van 
de algemene vergadering. 

De regels die moeten worden toegepast om de nuttige bestanddelen te berekenen, komen expliciet aan bod in de 
toelichting bij het koninklijk besluit van 5 december 1995 alsook in de voornoemde handleiding (punt 1X.C.). 

Het referentieniveau is het niveau als bedoeld in artikel 66, 5 2 van de wet van 6 april 1995. dat een 
overgangsregeling bepaalt voor de beursvennootschappen die per 31 december 1995 de activiteiten uitoefenden als 
bedoeld in artikel 58, 5 1. alinea 2 van de wet van 6 april 1995. dat een volgestort kapitaal van 50 miljoen vereist 
maar waarvan het eigen vermogen op die datum kleiner was dan 50 miljoen. De overgangsregeling bepaalt dat het 
etgen vermogen niet lager mag zijn dan een te berekenen referentieniveau. 



abel 10.20. : Samenstelling van het eigen vermogen (000) Standaardmethode 

1 Deelnmng bedoeld I” art. 14 54, 1’ el 2” 
2 Inslumenten en vwdenngen bedoeld in art. 14 $43 
3 Achtergestelde vordsmgen bedoeld ,n art. 14 94, 4 
4 Aandelen. vorderingen en instrumenten bedoeld m ad.14 $4, 5” 
5 Bestanddelen van het eigen vermogen bedcald m ar, 14 $4.6” 

6 Vordenngen en verpkchbnger bedoeld m ar! 14 $4. P 

7 Totaal van de af te trekken posten 

1 Achtergestelde schulden en f~nancienngsinstrumenten bedoeld in 
art1!5cj1,3’ 

2 Overschol van de bestanddelen van rang 2 
3 Nettcwnstvan de handelsportefeuille 
4 Nettowinst van de handelsporteleulle van 

het “mg boek,aar 

5 Totaal van de nu”,ge bestanddelen van hel eqn venogen van rang 3 :3200) 

:130+3200) 



Toelichtine bii tabel 10.30 : Algemene niet-cumulatieve vereisten 

Toelichtine bii de kolommen 

Kolom 30 

Kolom 30 is het resultaat van de vermenigvuldiging van de drie totaalstaten yan kolom 10 (lijnen 099, 199 en 299) 
met de respectieve wegingsfactor vermeld in kolom 20. 

Toelichtine bii de liinen 

Liinen 010.030 en 100 

Hier worden de bedragen opgenomen die, in voorkomend geval, in de periodieke staten zijn vermeld in de 
respectieve posten 0580 + 0590.0690 en 0120. 

Deze lijn stemt in vwrkomend geval overeen met de sotn van de lijnen 0600 tot 0680 van de periodieke staten, 
voor het gedeelte van van de schulden, waarvan de datum van terbeschikkingstelling is bereikt of overschreden. 

Liinen 200 tot 240 

Hier worden de bedragen opgenomen die in de laatste periodieke staten van het boekjaar zijn vermeld in de 
respectieve posten 1100. 1110. 1120. 1130 en 1140. Als het vorige boekjaar geen twaalf maanden duurde. moet 
dat worden vermeld. In dat geval dient het bedrag van de kosten te worden herberekend op twaalf maanden en 
moet het aldus bekomen bedrag hier worden vermeld. 



abel 10.30. : Algemene niet-cumulatieve vereisten (000) 

Vreemde rmddeten 

010 ............. XXXM xxxxx 

020 ............. XxXxX XXXXX 

Cm ............. xxxxx xxxxx 

040 ............. XXXM xxxxx 

099 ............. 6A2% ............. 

103 ............. XxXxX XxXxX 

110 ............. XXXM XxXxX 

199 ............. 100% ............. 

319) 

130) 



Toelichtine bii tabel 10.40 : Wisselkoersrisico 

Toelichtinnen bii de liinen 

Liinen (120 en 130). (210 en 220). (310 en 320) 

Per lijnenpaar moet elke vennootschap slechts één van beide lijnen invullen volgens de gebruikte methode. 

Vennootschappen die een intern model gebruiken (lijnen 130,220,320) vermelden in kolom 30 het 
eigen-vermogensvereiste dat wordt verkregen door het bedrag van het volgens dat model berekende 
waarschijnlijke verlies ingevolge posities in deviezen, goud of andere edele metalen, te vermeningvuldigen met de 
wegingsfactor die door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen wordt bepaald. Het op lijn 130 vermelde 
vereiste mag niet lager zijn dan 2 % van lijn 110. 

Liinen (400,410,420). (500.510.520) 

Vennootschappen die een scenario-methode gebruiken (lijnen 420 en 520) om het vereiste te berekenen voor de 
opties op deviezen, goud en andere edele metalen en voor de bijbehorende dekkingsposities, vermelden in kolom 
30 het bedrag van het op basas van die methode berekende vereiste. 

Tabel 10.40 op eeconsolideerde basis 

a) Zonder compensatie : 

Liinen 010.022.030.040 en 100 

Deze lijnen moeten niet worden ingevuld. 

Liinen 02 1, 110.200.300 

De som zonder compensatie van de posities van elke geconsolideerde onderneming. 

Liinen 400.410.420.500.510en 520 

De som zonder compensatie van de op deze lijnen bedoelde vereisten die afzonderlijk werden berekend voor elke 
geconsolideerde onderneming. 

b) Met compensatie (artikel 86, 8 2) : 

De tabel wordt Ingevuld op basis van de gecompenseerde posities. 



abel 10.40. : Wisselkoersrisico (000) 

............. 

xXxXx 
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xxxxx 
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:613) 
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:621) 
:629) 

I640.40) 
1641) 

1631) 
1633) 

1646) 
1648) 



Toelichting bii tabel 10.50 : Kredietrisico 

Liinen 010 tot 060 

Hier worden de bedragen vóór weging opgenomen. 

Liin 

Deze lijn heeft betrekking op het totaal van de lijnen 010 tot 060 vóór weging. 

Hier wordt het resultaat vermeld van de vermenigvuldiging van het totaal van elke kolom (lijn 100) met de 
bIjbehorende wegingsfactor. 





Toelichting bii tabel 10.70 : Posities in financille instrumenten 

Toelichtine bii de kolommen 

Kolom 30 : het resultaat van de vermenigvuldiging van kolom 10 met de wegingsfactor van kolom 20 

Toelichtine bii de liinen 

Liinen 060 en 540 

Vennootschappen die een intern model gebruiken, vermelden in kolom 30 het volgens dat model berekende 
vermoedelijke verlies met betrekkmg tot het specifieke risico. 

Som van de lijnen 020 tot 050. Vennootschappen die een intern model gebruiken voor het specifieke mica. 
vermelden het maximum van lijn 060 en van 50 I van het vereiste voor het specifieke risico van de met het mteme 
model verwerkte posittes. dat zou worden berekend conform de op de lijnen 010 tot 050 bedoelde 
standaardmethode. 

Liinen (ICQ 110. 120) en liinen 1600.6101 

Behalve bij combinatie van methodes, moet slechts één van de drie lijnen (100, 110 en 120) en slechts één van 
beide lijnen (600, 610) door elke vennootschap worden ingevuld naar gelang de gebruikte methode. 
Vennootschappen die een intern model gebruiken (lijnen 120 en 610) vermelden in kolom 10 het volgens dat 
model berekende maximale verlies en vermenigvuldigen het met de wegingsfactor die door de Commissx voor het 
Bank- en Financiewezen wordt bepaald (kolom 20), om het eigen-vermogensvereiste te verkrijgen (kolom 30). 

Liinen (200.300.350) en (700.800.850~ 

Behalve bij combmatie van methodes, moet per lijnentrio slechts één van de drie lijnen door elke vennootschap 
worden ingevuld naar gelang de gehanteerde methode. Vennootschappen die een scenario-methode gebruiken 
(lijnen 350 en 850 aleerneen risico) voor de opties en de bijbehorende dekkingsposities. vermelden in kolom 30 
het bedrag van het volgens die methode berekende vereiste. Het gebruik van die methode doet geenszms afbreuk 
aan de verplichting om rekening te houden met de opties, op basis van hun delta. voor de posmes die worden 
gebruikt voor de berekenmg van het vereiste voor het specifieke risico. 

Som van de lijnen 510 tot 530. Vennootschappen die een intern model gebruiken, vermelden het maximum van IiJn 
540 en van 50 % van het vereiste voor het specifieke risico van de vla het interne model verwerkte postties, dat zou 
worden berekend conform de op de lijnen 500 tot 530 bedoelde standaardmethode. 

Tabel 10.70 OD eeconsolideerde basis 

a) Zonder compensatie : Kolom 10 vermeldt, in voorkomend geval, de som zonder compensatie van de posities van 
de geconsolideerde ondernemingen. 

Liinen 100. 110.200,300.350.600.700.800.850,950 : de som van de op deze lijnen bedoelde vereisten die 
afzonderlijk werden berekend voor elke geconsolideerde onderneming. 

b) Met compensatie (artikel 86, 8 2) : de tabel wordt ingevuld op basis van de gecompenseerde posities. 



kwl 10.70. : Positks In flnanclële Instrumenten (000) 



Toelichtine bii kolom 10.80 : Afwikkelingr- en wederpartijrisico 

Niet-afgewikkelde verrichtinee& 

In de verschillende kolommen moeten de bedragen worden vermeld, vermenigvuldigd met het percentage dat van 
toepassing is, volgens het aantal verstreken dagen. 

Toelichtine bii de kolommen 

Kolom 20 (vanaf lijn 030) 

Hier moeten de in kolom 10 opgenomen bedragen worden vermeld, vemwnlgvuidigd met de wegingsfactor van de 
wederpartijen conform hoofdstuk 111 van het reglement. 

Kolom 40 

Hier wordt, in voorkomend geval, het resultaat vermeld van de vermenigvuldtging van de bedragen van kolom 20 
met de bedragen van kolom 30. 

Toelichtine bii de liinen 

Liinen 010 en 020 

Slechts één van beide lijnen moet door elke vennootschap worden ingevuld volgens de gebruikte methode. 



‘abel 10.80. : Afwikkeling+ en wederpartijrisico (000) Standaardmethode 

Vaarde effecten / Geldsommen 

1 Marktwaarde versbelde effecten 

2 Opgenomen lening of zekerheid 

3 Verschil (potenbeel verlies) 

4 Verstrekte lemng of zekerheid 

5 Marktwaarde ontvangen elfede” 

6 verschil (pofenbeel “*rl,es) 

100 xxxxx xXxXx xxxxx xxxxx . 

Afaeleide OTC-insfrumenteg 

1 Methode gebaseerd op de 

waardenng tegen marktwaarde. 

Actuele “ewang,“gskost 

PotenWe toekomrbg kredmtrislco 

som 

110 ..<........ xXxXx XxXxX xXxXx XXXXX 
120 ...<<.... xXxXx xxxxxxxxxx XXXXX 
130 .._... ...<<<.. 8% 

2 Methode gebaseerd op hef 
oorspronkelijk ns1c0 

Gewogen lhewebsche hoofdsom 140 .<<.......... 8% 

m 

Totaal vereiste voor het 

150 .<,,......._. <........_... 8% 

afwikkelings- en wederpartijrisicq 2oo XxXxX xXxXx xxxxx XxXxX 

!649) 

!869) 

!679) 

!799) 

!999) 



Toelichtinn bii tabel 10.90 : Grote risico’s 

Kolom 10 

Het totaal van de risico’s (bedragen na weging krachtens artikels 80 en 81 van het reglement) hoger dan 
10 % van het eigen vermogen (code 010) moet worden vermeld per wederpartij. 

Voor de wederpartijen waarbij de cliënrengelden werden belegd krachtens het reglement op de belegging van 
cliëntengelden. mag het totaal van de pewogen risico’s per wederpartij 125 miljoen niet overschrijden. 

Het totaal van de kolom mag de begrenzing als bedoeld in code 060 niet overschrijden. 

Kolom 20 

De gewogen actwa die de beleggmg van cliëntengelden venegenwoordigen worden hier vermeld 

Kolom 30 

Verschil tussen de bedragen vernxeld in kolom 20 en kolom 10. 

Kolom 30.10 tot 50 

Moet enkel worden ingevuld indien het bedrag (per wederpanij) vermeld in kolom 30 hoger is dan de begrenzing 
die van toepassing IS (code 020 of 040 op de voorwaarden vermeld in artikel 83. p 2, van hel reglement). 

r> Tabel 10.90 o 

Hier wordt anikel 86 van het reglement toegepast 
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lapportering over het reglement op de belegging van cliëntengelden 

Naam: 

Adres : 

Rapporteringsdatum : 

fjaar) (maand) 

Frequentie van de rapportering 

(driemaandelijks of maandelijks) 

Handtekeninaten) : Opgemaakt te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . op . . . 

Naam : 
Functie : 
Te contacteren persoon : Tel . 

(dag) 

Handtekening : 



Toelicbtinc bii tabel 20.10 : Terts van toereikendheid van de belegging van cliëntengelden 

Toelichtine bii de kolommen 

Kolom 10 

De informatie is afkomstig van tabel 20.20. 

Kolom 20 

Her overschot of het tekort voor elke rubriek van 1 tot 3 wordt hier hernomen 

Kolom 30 

Het positieve of nenatieve bedrag van kolom 20 wordt hernomen in &!Z!N. 

Het bedrag van kolom 20 wordt hernomen in lijn indien het ef is. 

Het bedrag van kolom 20 wordt hernomen in &L!&I indien het mf is. 

De som van kolom 30 wordt hernomen in &~E!.QQ. 

Toelichting bii de liinen 

Lijn = lijn 099 van tabel 20.20 

w = lijn 010 van tabel 20.20 

L&&Q = lijn 010 - lijn 020 

L&IJJ@ = lijn 139 van tabel 20.20 

Liin = lijn 049 van tabel 20.20 

Liin = lijn 040 - lijn 050 

w = lijn 140 van tabel 20.20 

Lijn = lijn 050 van tabel 20.20 

Liin = lijn 070 - lijn 080 



Tabel 20.10. : Tests van de toereikendheid van de belegging van clië 

1 2 Te beleggen cliëntengelden 

1.3 Overschot (+) /Tekort (-) 

1 Andere acbva voor de vrigestelde ckëntengald-sn 

.2 Vrijgestelde ckentengelden (uitgezonderd dekkingwaarden) 

3 Overschot (+) I Tekort (-) 

gestort aan wedsrparbjen 

waarden ontvangen van cliënten 

010 

020 

030 

040 

050 

060 

070 

080 

090 

103 

!ntengeld 

Bedrag 

1” 

XxXxX 

XXXXX 

xXxXx 

xX%xX 

en (000) 

I 

Overschot / 
Tekort 

20 

XXXXX 

xXxXx 

xXxXx 

xXxXx 

xXxXx 

xXxXx 

xXxXx 

Globaal 
Overschot I 

Teko” 

30 

xxxxx 

xXxXx 

xXxXx 

xXxXx 

XXXXX 

XxXxX 

. 



Bedrag 

10 

Te 

Vriiaestelde clientenaelden 

010 

1 Geld m bansit 

2 Vrijgestelde gelden van vennoten en bastuurders 

3 VnJgentelde gelden van prolessionelen en 
msbtuboneb beleggers 

020 

030 

MO 

Totaal (2 1 tot 2.3) 049 

1 Dekkingswaarden ontvangen van clienten 050 

peteaaina ven clïentenaelden 

t ‘Uienten- rekenmgen b,j erkende kmdietinrtellmgen : 

- depoato’s 

- OLo’s. nchatk,stcert,fmten 

060 

070 

1 ‘CIIBnten-’ rekenmgen bij erkende mrrerpondenten (devmzen) os0 

Totaal “a” de ‘cliënten-- rekenmgen b,, erkende ,nste,,,ngen 099 

100 

(10 

120 

130 

Totaal van de andere acbva 139 

I Dekkmgswaarden gestort aan wd9,pa,bJen 140 

1060) 

1030) 
1060) 
1070) 

1040) 

290) 
,190) 



m : Wisselkoersrisico Toelichti 

Deze tabel beoogt na te gaan of de beursvennootschap zich, g&&&z& onthoudt, wtssehisico’s te nemen op de 
belegging van cliëntengelden. 

In de kolommen 10 en 20 is er plaats voorzien om enkel de nettoposities in valuta’s aan te dutden (net zoals deze 
vemveld in tabel 10.40), met betrekki 4. 

Moeten dus niet worden opgenomen in de tabel (onder andere) : 

- niet-vervallen transacties; 
- posities voor eigen rekening van de vennootschap; 
- posten die ntets te maken hebben met transacties in financiële instrumenten (vaste activa, financiele schulden, 

andere schulden, regulansatierekentngen. etc...). 



abel20.30. : Wisselkoersrisico (000) 

- 

010 

030 

040 



. . 

Rapportering over het reglement op het eigen vermogen 

Naam : 

Adres : 

Vereenvoudigde methode 

Positie waarover wordt gerapporteerd (aanduiden met x) . _ vennootschappellijke positie rl 

- geconsolideerde positie 

Rapporteringsdatum 

Frequentie van de rapportering 

Handtekeninaten) : 
Naam : 
Functie : 
Te contacteren persoon : 

(jaar] (maand) (dag) 

Opgemaakt te . . . . . . . . . . . . . . op . . . . . . 

Tel 



ALGEMENE TOELICHTING 

Opdat de lezer gemakkelijker het verband zou kunnen leggen tussen de rapporteringstabellen en de codes in de 
“handleidme bij het reelement oo het eieen vermogen van de beursvennoo~schatmen en bii het renlement ca de 
beleneing van cliënteneelden”, werden bepaalde codes - vetjes gedrukt en tussen haakjes - opgenomen in de 
reclnennarge van de tabellen 10.20 tm 10.90 en 20.20 alsook rechts van de tn te vullen vak& in tabel 10.10. 

De structuur van de raooortering ziet er als volgt ut : 

- algemene identificatietabel; 
- tabellen 10.10 tot 20.10 : samenvattende tabellen met de tests; 
_ tabellen 10.20 tot 10.90 : rapporteringstabellen over de eigen-vennogensvereisten; 

tabellen 20.20 en 20.30 : rapporteringstabellen over de belegging van clie’ntengelden 

Tabellen over het eieen vermoeen : 

De beursvennootschappen die de tabellen invullen op basis van de geconsolideerde positie moeten meedelen. zijn 
gehouden ook een tweede reeks tabellen in te vullen op vennootschappelijke basis. 

Met name voor de tabellen 10.40 (wisselriscico) en 10.60 (positierisico) op geconsolideerde basis, stemmen de 
eigen-vermogensvereisten overeen met de som zonder compensatre (in absolute waarde) yan de voor elke 
geconsolideerde onderneming afzonderlijk berekende eigen-vermogensveretsten. De posities van de 
geconsolideerde ondernemingen mogen daarentegen wel worden gecompenseerd als aan de in artikel 86. $2 
bedoelde voorwaarden van het reglement op het eigen vermogen is voldaan. In dat geval moeten de tabellen 
10.40 en 10.60 op die basis worden ingevuld. 

Tenzij anders bepaald, wordt verwezen naar de artikelen van de reglementen, 



Toelichting bii tabel 10.10 : Tests van de toereikendheid van het eigen vermogen 

De meeste informatie in deze tabel is afkomstig uit de tabellen 10.20 tot 10.90 

Toelichtine bii de kolommen 

Kolom 10 

Kolom 10 moet door alle beursvennootschaoDen worden mgevuld. Beursvennootschappen die consoliderende 
moederondernemingen zijn, vermelden de bedragen die voortvloeien uit de in artikel 95 van de wet van 6 april 
1995 bedoelde geconsolideerde positie. 

Kolom 20 

Kolom 20 moet enkel worden Ingevuld door beursvennootschappen die consoliderende moederondernemineen 
zijn, voor zover zij rapporteren over hun vennootschappelijke positie. ZiJ vermelden er 75 W van hun vereisten 
OD vennootschatxxliike basis. 

Toelichtine bii de liincn 

Lijn = lijn 400 van tabel 10.20 

!&&JQ = lijn 599 van tabel 10.20 

Lijn = het minimumkapitaal is het kapitaal als bedoeld in de artikelen 58 en 66 van de wet van 6 april 1995. 
Vwr de ondernemingen die gemeten van de overgangsregelmg als bedoeld tn artikel 66.8 2. van de 
wet van 6 april 1995. dient het referentiekapitaal te worden vermeld (= lijn 7M) van tabel 10.20). 

Lijn = lijn 099 van kolom 30 van tabel 10.30 

w = IiJn 199 van kolom 30 van tabel 10.30 

!&tJ@ = lijn 299 van kolom 30 van tabel 10.30 

Lijn = lijn 300 van kolom 60 van tabel 10.50 

Lijn = lijn 650 van kolom 30 van tabel 10.40 

Lijn = lijn 700 van kolom 30 van tabel 10.60 

Lijn = lijn 200 van kolom 40 van tabel 10.80 

Lijn = totaal van kolom 50 van tabel 10.90 

Ltinen 300 tot 320 = deze ratio’s geven aan in welke mate het geheel van de risico’s (krediet- en marktrisico) 
door eigen vermogen wordt gedekt. De berekening ervan is echter facultatief. Voor het 
detail van de formules. verwijzen wij naar hoofdstuk 1X.E van de “Handleiding bij het 
reglement op het eigen vermogen van de beursvennootschappen en bij het reglement op de 
belegging van cliëntengelden”. 



abel 10.10. : Tests van de toereikendheid van het eigen vermogen (000) Vereenvoudigde methol 

10 20 

s 

1 Elge” vermogen van rang 1 + rang 2 010 ,.. WJ) XxXxX 

2 Eigen vermogen van rang 3 020 (3200) XXXXX 

3 Totaal 030 ,130+3200) XxXxX 

75% van de vereisten 
AI y 

t Mlnimumkapbal 040 XXXXX 

Overschot (+) I Tekort (-) 050 xxxxx 

? “remKk3 mKktel*” cel ,319) ,319 x 76%) 

Overschat (+) /Tekort (-) 070 ,130 -319) ,130 - 319 x 7S’A) 

3 Dekkmg van de vaste actua 080 ,430) ,430 x 7S’A) 

Overschot (+) I Tekort (-) 090 (130 - 430) ,130 - 430 x 7S’A) 

I Dekklng van de algemene kosten 100 ..., ,690) po x 76’A) 

Overschol (+) / Tekort (-) 110 ,130 -690) ,130 - 690 x 76%) 

,130 + 3*oO! 590) (130 + 32oo:‘s90 x 76%) 
CQp&@&g& 

I Kredletnslw 120 ,760) po x 7SK) 
Overschot(+) /Tekort (-) 130 ,130 .750) ,930 _ 750 x 70X) 

! Markbnsico’s 

! 1 Wlsielkoerswco 140 ,860) ,650 x 76%) 
!.2 Posltwislco 150 . . ...1300) (1300 x76X) 
!.3 Afwikkelmgs-huederpaIb]rlslw 100 (2999) (2999 i 7.52) 
! 4 Over*chn~chng grote rimd* 170 (3000) (3000 x 75’A) 

Totaal “a” de marktnwo’s (3.2 1 tot 3.2.4) 199 (a) ,, (ax7sX) 

Overschot (+) I Tekort (-) 2w ,130 - 760 -a) ,130 - 76Ox7VA . ax7S’, 

0, 0‘ 

(q30 - 750 + 3200 -a) ,130 - 760~76% + 3200 - ax76X) 

w 

Solvabikte~tsrabo sensu lato 300 xxxxx 
! Sohabikteitsraöo sensu stwto 310 XxXxX 
t Marge eigen vermogen rang 3 320 XxXxX 

3 De wdes rechts “a” de 1” te vullen “ak,es worden I” de hand,eldlng gebrukt 



m : Samenstelling van het eigen vermogen 

Toelichtine bii de liinen 

Liinen 010.020.030.040.080.090. 100. 110.210 

Hier worden de bedragen vermeld die. in voorkomend geval, in de periodieke staten worden opgenomen in de 
respectieve posten 0500. 0510.0530, 540 (indien positief), 0540 (Indien negatief). 0550 (Indien negatief). OIOO. 
0110,0520. 

Liinen 060.070 en 140 

Deze liJnen slaan enkel op de geconsolideerde posities 

Bedrag waarbij rekening werd gehouden met de progressieve reductie bedoeld in artikel 14, g 1. 2”. d) van het 
reglement. 



abel 10.20. : Samenstelling van het eigen vermogen (000) Vereenvoudigde methode 

Bedrag 

1 Gestort kapitaal 

2 U,tgitteprem,es 

3 Reserves 

4 Overgedrag=en winst 

5 Fonds VLX, algemene bankrls!m’s 

6 Bestanddelen van het geconsolideerd elgen vermogen 

- negabeve consolldabeverschillen. negabeve verschillen na 

ve,mogansmut.at~e en negabeve omrekenlngsve,sch,llen 
- belangen ven derden 

010 

020 

030 

040 

050 XXXXX 

060 

070 

, At te trekken posten 

1.7 1 O”ergedrage” “e,lles 

1 7 2 “e,l,es ven het boek,aa, 

1 7 3 Opnchhngskosten 

1 7 4 Immaterlele vaste acbva 

1 7 5 Elge” aandelen 

, 7 6 Met-geboekte “e,beze” en kosten 

1 7 7 Bestanddelen van het geconsol,deerd enge” vermogen 

pos,“eve consot,daheve,sch,,len. pos,keve ve,sch,tlen na 

“ermogensm”tabe. pwbeve om,eken,“grve,sch,tle” 

080 

090 

100 

110 

120 

130 

140 

3 Totaal van het elgen vermogen sens” sb,cto 199 

t Hemaardermgsmeenvaden 

! Intern zeke,he,dstonds 

3 F,nanc,e,,ngs,nnt,umenten en schutdbtets bedoeld I” 

alt 14 $1,2”, c 

4 Achtergestelde schulden >= 5 laar bedoeld m ar, 14 $t, 2’d 

(MAX 50X tij” 199) 

210 

220 xxxxx 

230 
240 

5 Totaal van de aanvullende bestandMen 250 

3 Aanvullende bestanddelen *re m aenmerkmg moeten worden genomen 299 

(MAX lOOnX lijn 199) 

09) 

119) 



Mag slechts in aanmerking worden genomen totdat het resultaat van het vorige boekJaar een bestemmmg kriJgt 
van de algemene vergadering. 

De regels die moeten worden toegepast om de nuttige bestanddelen te berekenen, komen expliciet aan bod in de 
toelichting bij het konmklijk besluit van 5 december 1995 alsook in de voornoemde handleiding (punt 1X.C.). 

Het referentieniveau is het niveau als bedoeld in artikel 66, g 2 van de wet van 6 april 1995. dat een 
ovcrgangsregeling bepaalt voor de barsvennootschappen die per 31 december 1995 activiteiten uitoefenden als 
bedoeld in artikel 58. 5 1, alinea 2. van de wet van 6 april 1995. dat een volgestort kapitaal van 50 miljoen 
vereist maar waarvan het eigen vermogen op die datum kleiner was dan 50 miljoen. De overgangsregelmg 
bepaalt dat het eigen vermogen niet lager mag zijn dan een te berekenen referentieniveau. 



130+3200) 



Toelicbtins bii tabel 10.30 : Algemene niet-cumulatieve vereisten 

Toelichtine bii de kolommen 

Kolom 30 

Kolom 30 is het resultaat van de vermenigvuldiging van de drie totaalstaten van kolom 10 (lijnen 099. 199 en 
299) met de respectieve wegingsfacror vermeld in kolom 20. 

Toelichtinp bii de liinen 

Liinen 010.030 en 1M) 

Hier worden de bedragen opgenomen die, in voorkomend geval. in de periodieke staten zijn vermeld in de 
respectwe posten 0580 + 0590.0690 en 0120. 

Deze lip stemt in voorkomend geval overeen met de som van de lijnen 0600 tot 0680 van de periodieke staten. 
voor het gedeelte van de schulden. waarvan de datum van terbeschikkingstelling is bereikt of overschreden. 

Liinen 200 tot 240 

Hier worden de bedragen opgenomen die in de laatste periodieke staten van het boekjaar zijn vermeld in de 
respectieve posten I 100. 1110. I 120. 1130 en 1140. Als het vorige boekjaar geen twaalf maanden duurde. moet 
dat worden vermeld. In dat geval dwt het bedrag van de kosten te worden herberekend op twaalf maanden en 
moet het aldus bekomen bedrag hier worden vermeld. 



.-.--. .... . -...- ..- ..-. ---- .. 
W~g,“gS-Ol 

Bedrag 
“Wlll*“lg- 
vuldlglngs- 

VWE‘iSf.9 

facto, 

10 20 30 

-mlddelen 

010 ............. XxXxX XxXxX 

020 ............. XxXxX xxxxx 

030 ............. XXXM xxxxx 

040 ............. xxxxx xxxxx 

099 ............. e.as% ............. 

........................................................................... 

........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 

............................................................................................................... 



Toelichting bii tabel 10.40 : Wisselkoersrisico 

Toelichtineen bii de liinen 

Liinen (120 en 130). (210 en 2201. (310 en 3201 

Per lijnenpaar moet elke vennootschap slechts één van beide lijnen invullen volgens de gebruikte methode. 

Vennootschappen die een intern model gebruiken (lijnen 130, 220,320) vermelden in kolom 30 het 
eigen-vermogensvereiste dat wordt verkregen door het bedrag van het volgens dat model berekende 
waarschijnlijke verlies ingevolge posities in deviezen. goud of andere edele metalen, te vermenmgvuldlgen met 
de wegmgsfactor die door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen wordt bepaald. Het op lijn 130 
vermeld vereiste mag niet lager zijn dan 2 % van hjn 110. 

Liinen (400.410.420~. WJO. 510.5201 

Vennootschappen die een scenario-methode gebruiken (lijnen 420 en 520) om het veraste te berekenen voor de 
opties op deviezen, goud en andere edele metalen en voor de bijbehorende dekkingsposiries, vermelden in kolom 
30 het bedrag van het op basis van die methode berekende vereiste. 

Tabel 10.40 OD mconrolideerde basis 

a) Zonder compensatie : 

Liinen 010.022.030.040 en 100 

Deze lijnen moeten niet worden ingevuld. 

Liinen 021. 110.200. 300 

De som zonder compensalie van de posities van elke geconsolideerde onderneming. 

Liinen 400.410.420.500.510en 520 

De som zonder compensatie van de op deze lijnen bedoelde vereisten die afzonderhjk werden berekend voor elke 
geconsolideerde onderneming. 

b) Met compensatie (artikel 86, P 2) : 

De tabel wordt ingevuld op basis van de gecompenseerde posaies. 



abel 10.40. : Wisselkoersrisico (000) 

I Andere “al”,a’s (“SD, JPY ,...) 

Odies valuta LL aoud 

ODties edele metalen 

TOTAAL WISSELKOERSRISICO : 

ligc 

x%xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxMxx 
xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 
xMxxxMxx 

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx 

xmxxxxxxx 
xxxxxxxxxx 
xxMxxMxx 

xxxxxxxxxx 

xXxXx 
XxXxX 
xXxXx 

xXxXx 
xxxxx 

XxXxX 
xxwx 
xXxXx 
XxXxX 
xXxXx 
xXxXx 
xXxXx 
XxXxX 
XxXxX 
XxXxX 
XXXXX 
xXxXx 
xXxXx 
xXxXx 

xXxXx 

xXxXx 

............. 

............. 

............. 

............. 

19) 

IlI612) 

13) 

w 

21) 
29) 

40.40) 
41) 

31) 
33) 

46) 
W 



- 

Toelichting bii tabel 10.50 : Kredietrisico 

Lima 010 tot060 

Hier worden de bedragen vóór weging opgenomen. 

Liin 

Deze lijn heeft betrekking op het totaal van de lijnen 010 tot 060 vóór wegmg. 

Hier wordt het resultaat vermeld van de vermenigvuldiging van het totaal van elke kolom (lijn 100) met de 
bijbehorende wegingsfactor. 
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Toelicbtine bii tabel 10.60 : Posities in financiële instrumenten 

Toelichting bii de kolommen 

Kolom 30 

Kolom 30 vloeit won, in voorkomend geval, uit de vermenigvuldigmg van de bedragen van kolom 10 met de 
wegingsfactoren van kolom 20. 

Tabel 10.60 OD eeconsolideerde basis 

a) Zonder compensatie : 

Kolom 10 vermeldt de som zonder compensatie (in absolute waarde) van de posities van de geconsolideerde 
ondernemingen. 

b) Met compensatie (artikel 86, § 2) : 

Kolom 10 wordt ingevuld aan de hand van de gecompenseerde posities. 



1199) 

1299) 



Toclichtine bii kolom 10.80 : Afwikkelings- en wederpartijrisico 

Niet-afeewikkelde verrichtineen 

In de verschillende kolommen moeten de bedragen worden vermeld. vermenigvuldigd met het percen~+ge dat van 
toepassing is, volgens het aantal verstreken dagen. 

Toelichtine bii de kolommen 

Kolom 20 (vanaf lijn 030) 

Hier moeten de in kolom 10 opgenomen bedragen worden vermeld. vermenigvuldigd met de wegingsfactor van 
de wederpartijen conform hoofdstuk 111 van het reglement. 

Kolom 40 

Hier wordt, in voorkomend geval, het resultaat vermeld van de vermenigvuldiging van de bedragen van kolom 20 
met de bedragen van kolom 30. 

Toeliehtine bii de liinen 

Liinen 010 en 020 

Slechts één van beide lijnen moet door elke vennoo&chap worden ingevuld volgens de gebruikte methode. 



Tabel 10.80. : Afwikkelinos- en wederoartiirisico fOD0) 

& 

Vereenvoudiode methode 

1 Pri)sverschil 

2 Afwikkelmgspri~s 

I Marktwaarde verstrekte eftecten 

! Opgenomen lenmg of zekerheld 

3 Verschil (potenieel verlles) 

P Versbekte lemng of zekerheld 070 xxxxx xxxxx XxXxX XXXXX 

5 Marktwaarde ontvangen effecten 080 xX%xX XxXxX XxXxX xxxxx 

3 “ersch,, (potentwel ve,l,es) 090 8% 

7 Total kqtaaalvemste 100 XxXxX xXxXx xxxxxxxxxx 

1 Me!hode gebaseerd op de 

waardsr1ng tegen marktwaarde 
Actuele “ewangmgskos, 

PolenWel toekomsbg kra&tnsico 

som 

110 ..<<....... xXxXx xxxxxxxxxx xxxxx 

120 XXXXX XxXxX XxXxX xxxxx 

130 <............ . . . . 8% 

? M&VX,S gebaseerd op het 

wrspronkeli,k r,s!m : 

Gewogen theorebsche hoofdsom 140 ..__.. ,......<,.... 8% 

Overiae ri*ico’s 

Totaal vereiste voor het 

150 ..<...... ...<.. 8% 

afwikkeling% en wederpartijrisicq *Oo XXXXX xXxXx xXxXx xxxxx 

2649) 

!669) 

1679) 

!799) 

ZSSS) 



Toelichting bii tabel 10.90 : Grote risico’s 

Kolom 

Het totaal van de risico’s (bedragen na weging krachtens artikels 80 en 81 van het reglement) hoger dan 10 9~ van 
het eigen vemmgen (code 010) moet worden vermeld per wederpartij. 

Voor de wederpartijen waarbij de cliëntengelden werden belegd krachrens het reglement op de belegging van 
cliëntengelden, mag het totaal van de eewopen risico’s per wederpartij 125 miljoen niet overschrijden. 

Het 101aa1 van de kolom mag de begrenzing als bedoeld in code 060 met overschrijden 

Kolom 20 

De gewogen activa die de belegging van cliëntengelden vertegenwoordigen worden hwr vermeld. 

Kolom 30 

Verschil wssen de vermelde bedragen in kolom 20 en kolom 10. 

Kolom 30.10 tot 50 

Moet enkel worden ingevuld indien het bedrag (per wederpartij) vemwld in kolom 30 hoger is dan de begrenzing 
die van toepassmg is (code 020 of 040 op de voorwaarden vermeld in artikel 83.5 2 van he! reglement). 

Tabel 10.90 OD eeconsolideerde basis 

Hier wordt artikel 86 van het reglement toegepast 



abel 10.90. : Grote risico’s (000) Vereenvoudigde methode 

BCW~“Zi”C#Wl Code Bedra 

0% eigen vemmgen ,rarq 1 + ““g 2, 010 ............. 
5% eigeo vermogen (rang t + rang 2, MO ............. 
5% eigen vermogen (rang 1 + “rg 2 + rang 3, Lu0 ............. 
% egen w3mogen (rang 1 + rang 2) MO ............. 
% eigen vermogen (rang 1 + rang 2 + rang 3, 

JImm I 

050 ............. 
x)x eigen mrmcgen (rang 1+ “19 2) 060 ............. 

&mmrö”ll*rchemq 

Code en identificatie wederpartij 

% Bedrag EV Bedrag % Bedrag EV Bedrag zV Bedrag Bedrag Bedrag 

........................................................................... 
l ........................................................................... 

........................................................................... 
l ........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

Totaal 



lapportering over het reglement op de belegging van cliëntengelden 

Naam: 

Adres : 

Rapporteringsdatum 

(jaar) (maand) (dag) 

Frequentie van de rapportering 

(driemaandelijks of maandelijks) 

Handtekenirwten1 : Opgemaakt te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . op . 

Naam : 
Functie : 
Te contacteren persoon : Tel 



Toelichting bii tabel 20.10 : Tests van toereikendheid van de belegging van cliëntengelden 

Toelichting bii de kolommen 

Kolom 10 

De informatIe is afkomstig van tabel 20.20. 

Kolom 20 

Het overschot of het tekort voor elke rubriek van I tot 3 wordt hier hernomen 

Kolom 30 

Het positieve of neeadeve bedrag van kolom 20 wordt hernomen in m. 

Het bedrag van kolom 20 wordt hernomen in lijn indien het af is. 

Het bedrag van kolom 20 wordt hernomen in &&XJ indien het wf is. 

De som van kolom 30 wordt hernomen in hjn 100. 

Toelichtine bii de liinen 

w = lijn 099 van tabel 20.20 

w = hJ” 010 van tabel 20.20 

w = lijn 010 - lijn 020 

L&gQ@ = lijnen 139 van tabel 20.20 

m = lijnen 040 van tabel 20.20 

w = lijn 040 - lijn 0.50 

w = lijn 140 van tabel 20.20 

Lijn = lijn 050 van tabel 20.20 

m = lip 070 lijn 080 



Ihabel20.10. : Tests van de toereikendheid van de belegging van Cli&ntenQelden (000) 

2 1 Andere acbva voor de vrijgestelde clientengeldm 

2.2 VrIJgestelde cliëntengelden (uitgezonderd dekkmgswaarden) 
2 3 O”erscbol (c, /Tekort (-, 

3 1 Dekkmgswaarden gestort aan wedsrparti~en 

3 2 DekkIngwaarden ontvangen van cliënten 
3 3 O”c,,~~ho, (+) ITekort (-) 

Bedrag 

10 

xXxXx 

xXxXx 

xXx%x 

xXx%x 

overschol / 
Tekorl 

20 

xXxXx 
xXxXx 

xXxX% 
xXxXx 

xXxXx 
xxxxx 

XxXxX 

Globaal 
Overschot / 

Tekort 

30 

xxxxx 

xXxXx 

XxXxX 

xXxXx 

XxXxX 

XXXXX 

. . 



abel20.20. : Belegging van cliëntengelden (000) 

Bedrag 

10 

Te beleaeen cli~ntenaelden 

Vrii~estelde clienteneelden 

010 4060) 

1 Geld tn transit 

Z Vrijgestelde gelden van vennoten en bestuurders 
3 “,,,ges,e,de gelden van protess,o”elen en 

insbtubonele beleggers 

020 

030 

040 

4030) 
0060) 
1070) 

Totaal (2.1 tot 2.3) 049 

I Dekkmgswaarden o”t”mge” YB” dlenten 050 1040) 

I ‘Clmnten-’ rekenmgen bij erkende kredietinstellingen 

- depaato’s 

OLO’s. schatk,stcerbficaten 

060 

070 

! ‘Ckënten- rekenmgen b!) erkende mnespondenten (deviezen) 080 

Totaal “an de ‘dmnten-’ rekenmgen bit erkende inslellingen 099 

, Andere acèva 

- kasmiddelen 

-waarden ter Incasso 

deposito’s bl) correspondenten sinds maximum 5 dagen 

- smds maxmum 5 dagen “ervallen vorderingen op diMten 

100 

110 

120 

130 

1290) 
bl 90) 

Totaal “a” de andere acbva 139 

I Dekkmgswaardsn gestort aan wederpartyen 140 



Toelichting bii tabel 20.30 : Wisselkoersrisico 

Deze tabel beoogt na te gaan of de beursvennootschap zich. globaal eezien onthoudt, wisselrisico’s te nemen op 
de belegging van cliëntengelden. 

In de kolommen 10 en 20 is er plaats voorzien om enkel de nettoposities in valuta’s aan te duiden (net zoals deze 
vermeld in tabel 10.40). met betrekkina 101 de cliëntennelden en de beleaeinn ervan. 

Moeten dus niet worden opgenomen in de tabel (onder andere) : 

- niet-vervallen transacties; 
- posities voor eigen rekening van de vennootschap; 
-posten die niels te maken hebben met transacties in financiële instrumenten (vaste activa, financiële schulden. 

andere schulden, regularisatierekeningen, etc...). 



abel20.30. : Wisselkoersrisico (000) 

lettowokle n de rappo”e”ngsm”“l 

ldt~wltle 1” md*r* “d”ta’s (WD. JPY....) 

., 

., 
.<.... 



Rapportering over het reglement op het eigen vermogen De Minimis 

Naam : 

Adres : 

Positie waarover wordt gerapporteerd (aanduiden met x) : - vennootschappellijke positie 
cl 

- geconsolideerde positie 
El 

Rapporteringsdatum 

Frequentie van de rapportering : 

Handtekenina(enl : 
Naam : 
Functie : 
Te contacteren persoon : 

Opgemaakt te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . op .__....... 

Tel . 



r 

ALGEMENE TOELICHTING 

Opdat de lezer gemakkelijker het verband zou kunnen leggen tussen de rapponermgstabellen en de codes m de 
“handleidine bij het reelement oo het eigen vermogen van de beursvennootschar>wn en bii het replement oo de 
beleeaine van clientenaelden”. werden bepaalde codes vetjes gedrukt en tussen haakJes opgenomen m de 
rechtetmarge van de tabellen 10.20 tot 10.90 en 20.20 alsook rechts van de tn te vullen vakjes in tabel 10.10. 

De stntctuu~ van de raooortering zlet er als volgt utt 

- algemene identificatietabel: 
- tabellen 10.10 tot 20.10 : samenvattende tabellen met de tests; 
- tabellen 10.20 tot 10.90 : rapponeringstabellen over de eigen-vermogensvereisten; 
- tabellen 20.20 en 20.30 : rapponermgstabellen over de belegging van cliëntengelden. 

Tabellen over het eieen vermoeen : 

Er wordt aao herinnerd dat de “de minimis”-methode enkel mag worden toegepast door de 
vennootschappen waarvao de omvang van de handelsportefeuille-activiteiten een begrenzing in absolute 
cijfers (IS miljoen ECU) en een procentuele begrenzing (5 % van het totaal van de balans en de betrokken 
buiten-balans) normaliter niet overschrijdt. Bij toepassing van de “de minimis”-regeling mag de 
voornoemde omvang van de handelsportefeuille-activiteiten trouwens nooit meer bedragen dan 
respectievelijk 20 miljoen ECU en 6 % van het (balans- en buiten-balans)totaal. 

De naleving van die voorwaarden moet voortdurend worden getoetst en in de daarvoor bestemde tabel in 
tabel 10.50 worden gemeld op de datum waarop de eigen-vermogenstabellen worden opgesteld. 

De beursvennootschappen die de tabellen op basis van de geconsolideerde positie moeten meedelen. ziyt 
gehouden op die datum ook een tweede reeks tabellen in te vullen op vennootschappelijke basis. 

Met name voor de tabel 10.40 (wisselriscico) op geconsolideerde basis, stemt de eigen-vermogensvereisten 
overeen met de som zonder compensatie (in absolute waarde) van de voor elke geconsoltdeerde ondernemtng 
afzonderlijk berekende etgen-vermogensvereisten. De posities van de geconsolideerde ondernemingen mogen 
daarentegen wel worden gecompenseerd als aan de in artikel 86, 5 2 bedoelde voorwaarden van het reglement op 
het algen vermogen IS voldaan. In dat geval moet de tabel 10.40 op die basis worden ingevuld. 

Tenztj anders bepaald, wordt verwezen naar de artikelen van de reglementen. 



Toetichtine bii tabel 10.10 : Tests van de toereikendheid van het eigen vermogen 

& meeste informatie in deze tabel is afkomstig uit de tabellen 10.20 tot 10.90 

Toeliehtiw bii de kolommen 

Kolom 10 

Kolom 10 moet door alle bcursvcnnootschaown worden ingevuld. Beursvennootschappen die consoliderende 
moederondernemingen zijn, vermelden de bedragen die voortvloeien uit de in artikel 95 van de wet van 6 april 
1995 bedoelde geconsolideerde positie. 

20 Kolom 

Kolom 20 moet enkel worden ingevuld door beursvennootschappcn die consohderende moederondememineen 
zijn, voor zover zij rapporteren over hun vennootschappelijke positie. Zij vermelden er 75 9o van hun vereisten 
OD vennootschaowliike basis. 

Toelichtinn hii de liinen 

!&JJQ = lijn 400 van tabel 10.20 

!&&Q = lijn 599 van tabel 10.20 

&IJ@ = het minimumkapitaal is het kapitaal als bedoeld in de artikels 58 en 66 van de wet van 6 april 1995. 
Voor de ondernemingen die genieten van de overgangsrcgeling als bedoeld in artikel 66. 8 2 van de 
wet van 6 april 1995. dient het referentiekapitaal te worden vermeld (= lijn 700 van tabel 10.20) 

Lijn = lijn 099 van kolom 30 van tabel 10.30 

Qj&@ = lijn 199 van kolom 30 van tabel 10.30 

!&@Q = lijn 299 van kolom 30 van tabel 10.30 

Lijn = lijn 300 van kolom 60 van tabel 10.50 

&nJjQ = lijn 650 van kolom 30 van tabel 10.40 

Lijnen = deze ratio’s geven aan in welke mate het geheel van de risico’s (krediet- en marktrisico) 
door eigen vermogen wordt gedekt. De berekening ervan is echter facultatief. Voor het 
detail van de formules. verwijzen wij naar hoofdstuk 1X.E van de “Handleiding bij het 
reglement op het eigen vermogen van de bcursvennootschappen en bij het reglement op de 
belegging van cliëntengelden”. 
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2: 

2: 

21 

- 

3’ 

3: 

& 

4’ 
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abel lO.fO. : Tests van de toereikendheid van het eigen vermogen (000) De Minimis 

1 Ego” vermogen van rang 1 + rang 2 010 ,.. 1130) XXXXX 

3 Totaal 030 (130+3200) XXXXX 

76% van de "erelst*" 
*teemene "ietzumulaiieve-tests 

1 M!"lm"mkapta 040 XXXXX 

O"erscbot ,+) /Tekort (-) 060 xXxXx 

Cm (316) pi9 x 76%) 

070 ,......... (IJD-319) (130-319x 76%) 

3 Dekkmg van de vaste aCtNa 060 (430) ~43OX76%) 

OwrSChrJt (+) I Tekort (-) 090 (130 -430) (130 -430 x 76%) 

4 Dekklng van de algemene koste” 

Overschot (+) /Tekort ,-) 

Cumulabeve tests 

lcxl (690) . . ..(680 x 76%) 

110 (130 _ 690) (130-690x76%) 

,130+32000!660) ,130*3*00qrs60 X76%) 

I Kredletwco 120 (760) (760x76%) 
Overschot (+) /Tekort (-1 130 . ..(130 - 760) (130 - 760 x 76%) 

140 (660) (660 x 76%) 

200 (130 - 760 - 660) (130 -760~76% .600x76%) 

Of 01 

(130-760+3200 -660) (130-760x76%+3200-660x76%) 

1 Sol"ab,,,teltsmbo Se"*" lat0 3w XxXxX 

! SOivablkteltEram sens" stmto 310 xXxXx 

tMargeeige"vermoge"ra"g3 3x) xXxXx 



. . 

Toelifhti.e : Samenstelling van het eigen vermogen 

Toelichting bii de liinen 

Liinen 010.020.030.040.080.090. 100.110.210 

Hier worden de bedragen vermeld die. in voorkomend geval, in de periodieke staten worden opgenomen in de 
respectieve posten 0500.0510,0530. 540 (indien positief). 0540 (indien negatief), 0550 (indlen negatief). 0100, 
0110.0520. 

Liinen 060.070 en 140 

Deze liJnen slaan enkel op de geconsolideerde posities. 

Bedrag waarbij rekening werd gehouden met de progressieve reductie bedoeld in artikel 14, p 1, 2”. d) van het 
reglement. 



‘abel 10.20. : Samenstelling van het eigen vermogen (000) 

010 

020 

030 

040 

060 

210 

220 

230 

240 

250 

299 

De Minimis 

Bedrag 

10 

............. 

............. 

............. 

............. 
XxXxX 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 
xXxX% 

............. 

............. 

............. 

............. 

109) 

119) 



J. 

Mag slechts in aanmerking worden genomen totdat het resultaat van het vorige boekjaar een bestemming krijgt 
van de algemene vergadering. 

Dc regels die moeten worden toegepast om de nullige bestanddelen te berekenen. komen explrcret aan bod m de 
toclrhting bij het koninklijk besluit van 5 december 1995 alsook in de voornoemde handleiding (punt IXC.). 

Het referentieniveau is het niveau als bedoeld in artikel 66.8 2 van de wet van 6 april 1995, dat een 
overgangsrcgeling bepaalt voor de beursvennootschappen die per 31 december 1995 de activiteiten mtoefcnden 
als bedoeld in artikel 58, 5 1. alinea 2 van de wet van 6 april 1995. dat een volgestort kapltaal van 50 miljoen 
vereist. maar waarvan het eigen vermogen op die datum kleiner was dan 50 miljoen. De overgangsrcgeling 
bepaalt dat het eigen vermogen niet lager mag zijn dan een te berekenen referentieniveau. 



Tabel 1020. : Samenstelling van het eigen vermogen (000) De Minimis 

Bedrag 

............. 

............. 

......... ... 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

130) 

1200) 

30+3200) 

70) 



Toelichting bii tabel 10.30 : Algemene niet-cumulatieve vereisten 

Tocliehtine bii de kolommen 

30 Kolom 

Kolom 30 is het resultaat van de vetmenlgvuldiging van de drie totaalstaten van kolom 10 (lijnen 099. 199 en 
299) met de respectieve wegingsfactor vermeld in kolom 20. 

Toelichtine bii de liinen 

Liinen 010.030 en 100 

Hier worden de bedragen opgenomen die, in voorkomend geval, in de periodieke stalen zijn vermeld in de 
respectieve posten 0580 + 0590,0690 en 0120. 

Deze lijn stemt in voorkomend geval overeen met de som van de lijnen 0600 tot 0680 van de periodieke staten, 
voor het gedeelte van de schulden. waarvan de datum van terbeschikkingstelling is bereikt of overschreden. 

Litnen 2M) tot 240 

Hier worden de bedragen opgenomen die in de laatste periodieke staten van het boekjaar zijn vemxld in de 
respectieve posten I 100, 1110. 1120, 1130 en 1140. Als hef vorige boekjaar geen twaalf maanden duurde, moet 
dat worden vermeld. In dat geval dient het bedrag van de kosten te worden herberekend op twaalf maanden en 
moet het aldus bekomen bedrag hier worden vermeld. 
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Toelicbtine bii tabel 10.40 : Wisselkoersrisico 

Toelichtineen bii de liinen 

Liinen Cl20 en 130). (210 en 2201. (310 en 3201 

Per lijnenpaar moet elke vennootschap slechts éCn van beide lijnen invullen volgens de gebruikte methode 

Vennootschappen die een intern model gebruiken (lijnen 130. 220, 320) vermelden in kolom 30 het 
eigen-vermogensvereiste dat wordt verkregen door het bedrag van het volgens dat model berekende 
waarschijnlijke verlies ingevolge posities in deviezen. goud of andere edele melalen, te vermeningvuldigen met 
de wegingsfactor die door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen wordt bepaald. Het op lqn 130 
vermeld vereiste mag niet lager zijn dan 2 8 van hjn 110. 

Liinen f400.410,420). (500.5 10.5201 

Vennootschappen die een scenario-methode gebruiken (lijnen 420 en 520) om hel vereiste te berekenen voor de 
opties op deviezen. goud en andere edele metalen en voor de bijbehorende dekkingsposiws, vermelden in kolom 
30 het bedrag van het op basis van dte methode berekende verewe. 

Tabel 10.40 oo eeconrolideerde basis 

a) Zonder compensatie : 

Liinen 010.022.030.040 en 100 

Deze lijnen moeten niet worden Ingevuld. 

Liinen 021. 110.200.300 

De som zonder compensatie van de posities van elke geconsolideerde onderneming. 

Litnen 400.410.420.500.510 en 520 

De som zonder compensatie van de op deze lijnen bedoelde vereisten die afzonderlijk werden berekend voor elke 
geconsolideerde ondernemmg. 

b) Met compensatie (artikel 86, 5 2) : 

De tabel wordt ingevuld op basis van de gecompenseerde paiues. 



Tabel 10.40. : Wisselkoersrisico (000) 

Deviezen 

xY.w.x 

XxXxX 
xXxXx 
xXxXx 

XxXxX ,19) 

40.40) 
841) 

i46) 
146) 

160) 

I Andere vatula’s (“SD. JPY...., 

xxxxx 
xXxXx 
xXxXx 
xXxXx 
xXxXx 
xXxXx 
xXxXx 
xXxXx 
xXxXx 
xXxXx 
xXxXx 
xXxXx 
xXxXx 
xXxXx 

xXxXx 

xXxXx 

Opties valuta B aoud 

TOTAAL WISSELKOERSRISICO : 

xMxyxxxxx 
xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 



Toelicbtine bii tabel 10.50 : Kredietrisico 

Liinen 010 tot 060 

Hier worden de bedragen vóór weging opgenomen 

Liin 

Deze lijn heeft betrekking op het totaal van de lijnen 010 tot 060 vóór weging. 

)&Q@ 

Hier wordt het resultaat vermeld van de vermenigvuldiging van het totaal van elke kolom (lijn 100) met de 
bijbehorende wegingsfactor. 

Het vertelde bedrag mag nommal niet hoger zijn dan IS miljoen ECU en mag 20 miljoen ECU noopt 
overschrijden. 

Het berekende percentage mag normaal niet hoger zijn dan 5 S, en mag 6 % nooit overschriJden. 



: 
: 

; 
j 

j 
j 

: 
: 

: 
; i 

j 
i 

i 
I 

., l 

j 
i 

: 
: 

.; 
j 



1 

Toelichting bii tabel 10.90 : Grote risico’s 

Kolom 10 

Het total van de risico’s (bedragen na weging krachtens artikels 80 en 81 van het reglement) hoger dan 10 ‘7~ van 
het eigen vermogen (code 010) moet worden vermeld per wederpartij. 

Vwr de wederpartijen waarbij de cliëntengelden werden belegd krachtens het reglement op de belegging van 
cliëntengelden. mag het v&ul van de eewoeen risico’s 125 miljoen per wederpartij niet overschrijden, 

Het totaal van de kolom mag de begrenzing als bedoeld in code 060 met OverschriJden. 

20 Kolom 

De gewogen activa die de belegging van cliëntengelden vertegenwoordigen worden hier vermeld 

Kolom 30 

Verschil tusseo de vermelde bedragen in kolom 20 en kolom 10. 

Hier wordt artikel 86 van het reglement toegepast 



10% ergen “ermogen (rang 1 * rang 2) 

25% erge* vermogen (rang 1 + rang 2) 

25% wgen “ermogen (rang 1 + rang 2 + rang 3) 

50% e,gm “ermogen (rang 1 + rang 2) 

160X eigen vennogsn (rang f + rsng 2 + rang 3) 

800% eigen vermogen (rang 1 + rang 2) 
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lapportering over het reglement op de belegging van cliëntengelden 

Naam: 

Adres : 

Rapporteringsdatum : 

Frequentie van de rapportering 

Handtekeninatenl 

Naam : 
Functie : 
Te contacteren persoon : 

IID 
(jaar) (maand) (dag) 

(driemaandelijks of maandelijks) 

Opgemaakt te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . op 

Tel . 



Toelichting : Tests van toereikendheid van de belegging van cliEntengelden 

Toclicbtine bii de kolommen 

&&&g 

De informatie is afiomstig van tabel 20.20 

Kolom 20 

Het overschot of het tekon VWT elke rubriek van 1 mt 3 wordt hxr hernomen. 

Het positieve of neeatieve bedrag van kolom 20 wordt hernomen in !&&?. 

Het bedrag van kolom 20 wordt hernomen m &j@JQ indien het af is. 

Het bedrag van kolom 20 wordt hernomen in lii&JJ indien het wf is. 

De som van kolom 30 wordt hernomen in m, 

Toelichtine bii de liinen 

W = lijn 099 van label 20.20 

Liin = lijn 010 van tabel 20.20 

!&&+Q = lijn 010 - lijn 020 

QQ@ = lijn 139 van tabel 20.20 

!&QJQ = lijn 049 van tabel 20.20 

&xO&l= lip 040 - lijn 050 

!&@Q = lijn 140 van tabel 20.20 

!&r@@ = lijn 050 van tabel 20.20 

Liin = lijn 070 - lì~n 080 



20.10. : Tests van de toereikendheid van de belegging van cliëntengelden (000) 

1 1 Totaal van de diOnten-rekenmgen bi] erkends lnstelllngan 

1.2 Te beleggen clièntengelden 

1.3 Ovwschot (+) / TekoR (-) 

.3 Overschot (+) I Tekort (- 

gestort aan wederparbjen 

rwaarden ontv*ng*n van clmten 
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20.20.: Beleaoina van cliëntengelden 

! ‘Ohènten- rekenmgen bi, erkende correspondenten (dswzsn) 

Totaal van de ‘d,dnten.’ rekenmgsn bij erkende mstekmgen 

1 Andere acbva 

. karmidddsn 

-waarden te, mcarso 

. dapos,to’s by correrpondenlen smds maximum 5 dagen 

- sinds maxmwm 5 dagen vervallen vordenngen op ckënlen 

Totaal van de andere activa 

4030) 
4060) 
4070) 

4290) 
4190) 



Toelichting bii tabel 20.30 : Wisselkoersrisico 

Deze tabel beoogt na IC gaan of de beursvennootschap zich, globaal onthoudt. wisselrisico’s te nemen op 
de belegging van cliëntengelden. 

In de kolommen 10 en 20 is er plaats voorzien om enkel de nettoposities in valuta’s aan te duiden (net zoals deze 
vermeld in tabel 10.40). met betre 2. 

Moeten dus niet worden opgenomen in de tabel (onder andere) : 

- niet-vervallen transacties; 
- posities voor eigen rekening van de vennoorschap: 
- posten die niets te maken hebben met transacties m financiële instrumenten (vaste activa, financiële schulden, 

andere schulden. regularisatierekentngen, etc...). 



,b, 20.30. : Wisselkoersrisico (ODO) 
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