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Geconsolideerd overzicht van het volledige resultaat 
(in duizend €)

 

    Nota 30.09.10   30.09.09 

I. (+) Huurinkomsten 5 124 012 119 086 
III. (+/-) Met verhuur verbonden kosten 6 - 560 - 441 
NETTOHUURRESULTAAT   123 452 118 645 
IV. (+) Recuperatie van vastgoedkosten 7 5 572 11 653 
V. (+) Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen       
  door de huurder op verhuurde gebouwen 8 26 936 20 945 
VII. (-) Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen 8 -26 109 -19 714 
VIII. (+/-) Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven    106  239 
VASTGOEDRESULTAAT   129 956 131 767 
IX. (-) Technische kosten 7 -9 417 -14 542 
X. (-) Commerciële kosten 7 - 948 - 581 
XI. (-) Kosten en taksen van niet-verhuurde gebouwen 7 -2 124 -1 361 
XII. (-) Beheerkosten vastgoed 7 -1 584 -1 157 
XIII. (-) Andere vastgoedkosten 7 - 185 - 24 
  (+/-) Vastgoedkosten   -14 258 -17 666 
OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT   115 699 114 101 
XIV. (-) Algemene kosten van de Vennootschap 9 -12 512 -9 841 
XV. (+/-) Andere operationele opbrengsten en kosten 10 8 970 1 874 
OPERATIONEEL RESULTAAT VÓÓR HET RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE   112 157 106 134 
XVI. (+/-) Resultaat verkoop vastgoedbelegginen 11  215  213 
XVIII. (+/-) Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 12 -34 557 -74 982 
OPERATIONEEL RESULTAAT   77 814 31 364 
XIX. (+) Financiële opbrengsten 13 5 510 5 032 
XX. (-) Interestkosten 13 -20 704 -30 010 
XXI. (-) Andere financiële kosten 13 -11 371 -39 304 
  (+/-) Financieel resultaat   -26 566 -64 282 
RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN   51 249 -32 918 
XXIII. (-) Vennootschapsbelasting 14 - 651 - 461 
  (+/-) Belastingen   - 651 - 461 
NETTORESULTAAT 15 50 598 -33 379 
NETTORESULTAAT (groepsaandeel)   46 659 -34 499 
MINDERHEIDSBELANGEN   3 938 1 120 
          
GEWOON EN VERWATERD NETTORESULTAAT (in /aandeel) (groepsaandeel)   2,78 -2,45 
          
Overige onderdelen van het totaalresultaat  - - 
TOTAALRESULTAAT   50 598 -33 379 
TOTAALRESULTAAT (groepsaandeel)   46 659 -34 499 
MINDERHEIDSBELANGEN   3 938 1 120 

Geconsolideerd overzicht van het volledige 
resultaat (in duizend ) 
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Geconsolideerde balans 
(in duizend €)

ACTIVA Nota 30.09.10 30.09.09 

I. Vaste activa   1 905 723 1 939 688 
A. Goodwill 16  15 890  15 890 
C. Vastgoedbeleggingen 17 1 884 964 1 918 317 
E. Andere materiële vaste activa 18  658  630 
F. Financiële vaste activa 19  1 888  2 412 
G.  Vorderingen financiële leasing 20  2 323  2 439 
II. Vlottende activa    79 352  49 707 
A Activa bestemd voor de verkoop 17  37 647  4 576 
B. Financiële vlottende activa 19  411  551 
C. Vorderingen financiële leasing 20  58  7 326 
D. Handelsvorderingen 21  19 475  23 520 
E. Belastingvorderingen en andere vlottende activa 22  3 973  3 281 
F. Kas en kasequivalenten 23  3 492  6 096 
G. Overlopende rekeningen 24  14 296  4 357 
TOTAAL ACTIVA   1 985 075 1 989 395 
      

EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN Nota 30.09.10 30.09.09 

TOTAAL EIGEN VERMOGEN   1 081 884 1 049 999 
I. Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhoudes van de moedervennootschap   1 017 445  988 367 
A. Kapitaal    233 985  233 985 
B. Uitgiftepremies    485 340  485 340 
D. Reserves    21 113  21 113 
E. Resultaat    277 008  247 930 
  a. Overgedragen resultaat van vorige boekjaren    230 349  282 429 
  b. Nettoresultaat van het boekjaar    46 659 - 34 499 
II. Minderheidsbelangen    64 439  61 632 
VERPLICHTINGEN    903 191  939 396 
I. Langlopende verplichtingen    604 919  764 268 
B. Langlopende financiële schulden 25  584 796  745 414 
  a. Kredietinstellingen    425 552  529 068 
  c. Andere    159 245  216 346 
C. Andere langlopende financiële verplichtingen 26  20 122  18 854 
II. Kortlopende verplichtingen    298 272  175 128 
A. Voorzieningen 27  1 383  2 422 
B. Kortlopende financiële schulden 25  205 967  47 019 
  a. Kredietinstellingen    205 967  1 877 
  b. Financiële leasing   -  45 142 
D. Handelsschulden en andere kortlopende schulden 28  84 169  110 506 
F. Overlopende rekeningen 29  6 752  15 181 
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN   1 985 075 1 989 395 

Geconsolideerde balans (in duizend ) 
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht 
(in duizend €)

 

30.09.10 30.09.09 

KAS EN KASEQUIVALENTEN IN HET BEGIN VAN HET BOEKJAAR 6 096 4 556 
Nettoresultaat van het boekjaar 50 598 -33 379 
Operationeel resultaat 77 814 31 364 
Betaalde rente -15 449 -24 337 
Ontvangen rente  112 2 588 
Ontvangen dividenden  162  439 
Betaalde belastingen - 625 - 501 
In het resultaat opgenomen variatie van de reële waarde van langlopende financiële

 activa/verplichtingen (+/-)
 

-3 774 -34 978 
Andere resultaten -7 643 -7 955 
Aan het resultaat te onttrekken elementen zonder kaseffecten 43 161 116 360 
Verlies (terugneming) van waarde op handelsvorderingen (+/-)  299  178 
Afschrijving / Verlies (terugneming) van waarde op materiële vaste activa (+/-)  216  193 
Variatie in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen (+/-) 34 557 74 982 
In het resultaat opgenomen variatie van de reële waarde van langlopende

 financiële activa/verplichtingen (+/-) 3 774 34 978 
Andere elementen 4 316 6 030 
Aan het operationeel resultaat te onttrekken elementen met kaseffecten - - 213 
Meerwaarde van realisatie op overdracht van vastgoedbelegging - - 213 
NETTO-KASSTROMEN VAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN VÓÓR WIJZIGING   
IN WERKKAPITAAL 93 759 82 769 
Wijziging in werkkapitaal -6 075 4 835 
Beweging van rubrieken in activa  1 439 -1 713 
Beweging van rubrieken in verplichtingen -7 514 6 548 
KASSTROMEN VAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN 87 684 87 604 
Investeringen (-) / Desinvesteringen (+)     
Overname Axento - -1 800 
Vastgoedbeleggingen     

Investeringen -23 742 -29 848 
Overdrachten  -  4 178 

Andere materiële vaste activa - 244 - 100 
Afdekkingsinstrumenten en andere financiële activa -1 996 -1 817 
KASSTROMEN VAN INVESTERINGSACTIVITEITEN -25 982 -29 386 
KASSTROMEN VÓÓR FINANCIERINGSACTIVITEITEN 61 702 58 218 
Financiering (+/-)     
Stijging (+) / Daling (-) van de financiële schulden 43 473 -142 547 
Stijging (+) / Daling (-) van de schulden van financiële leasing -45 127 -12 941 
Kapitaalverhoging en -vermindering - 159 453 
Dividend van het vorig boekjaar (-) -62 652 -60 642 
KASSTROMEN VAN FINANCIERINGSACTIVITEITEN -64 306 -56 678 
NETTOWIJZIGING VAN KAS EN KASEQUIVALENTEN -2 604 1 540 
KAS EN KASEQUIVALENTEN OP HET EINDE VAN HET BOEKJAAR 3 492 6 096 

Geconsolideerd kasstroomoverzicht (in duizend ) 
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Geconsolideerd overzicht van de wijzigingen  
in het eigen vermogen (in duizend €)

  
 
 
 

Kapitaal 

 
 

Uitgifte- 
premies 

 
 

Reserves
 
  

Niet- 
gedistri- 

bueerd 
resultaat 

Eigen 
vermogen: 

groeps- 
aandeel 

 
 

Minderheids-
belangen 

 
Totaal 
eigen 

vermogen 

EIGEN VERMOGEN OP 30.09.08 186 919 372 952 21 113 385 825 966 809 61 698 1 028 507 
Totaalresultaat - - - -34 499 -34 499 1 120 -33 379 
Kapitaalverhoging van Befimmo (2) 47 065 112 387 - - 159 453 - 159 453 
Uitgekeerde dividenden - - - -103 396  -103 396 -1 186 -104 582 

Dividend 2008 Befimmo      -59 457 -59 457 - -59 457 
Voorschot op dividend 2009       -43 940 -43 940 - -43 940 
Dividend 2008 Fedimmo aan             
de minderheidsaandeelhouders        - -1 186 -1 186 
        

EIGEN VERMOGEN OP 30.09.09 233 985 485 340 21 113 247 930 988 367 61 632 1 049 999 
Totaalresultaat - - - 46 659 46 659 3 938 50 598 
Uitgekeerde dividenden - - - -17 581 -17 581 -1 131 -18 712 

Dividendsaldo 2009 Befimmo       -17 581  -17 581 - -17 581 
Dividend 2009 Fedimmo aan               
de minderheidsaandeelhouders     - -1 131 -1 131 

EIGEN VERMOGEN OP 30.09.10 233 985 485 340 21 113 277 008 1 017 445 64 439 1 081 884 

              

Geconsolideerd overzicht van de wijzigingen in 
het eigen vermogen (in duizend ) 

(1) De reserves zijn als volgt aangelegd: 
 - wettelijk: 1,3 miljoen  
 - niet-beschikbaar: 3,6 miljoen  
 - beschikbaar: 16,2 miljoen  
(2) De kapitaalverhoging van juni 2009 maakte mogelijk om een totaal bedrag van 159,45 miljoen  te verzamelen, met aftrek van de kosten in 

verband met de transactie. Het aantal aandelen die het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, ging zo van 13.058.969 naar 
16.790.103. 

(3) De rubriek Uitgekeerd dividend omvat, voor het boekjaar 2008/2009, het dividend over het vorige boekjaar, dat in december 2008 werd uitbetaald 
voor een bedrag van 59,5 miljoen , evenals het voorschot op dividend dat in juni 2009 toegekend werd (maar betaalbaar in december 2009), 
voor een bedrag van 43,9 miljoen . Het dividendsaldo voor het boekjaar 2008/2009 werd uitbetaald in december 2009 voor een totaal bedrag van 
17,6 miljoen . 

(3)

(3)

(1)
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Toelichting bij de geconsolideerde Financiële Staten 

1. Algemene informatie over de Vennootschap 107 
2. Voornaamste boekhoudprincipes 107 
3. Significante boekhoudkundige beoordelingen en 
 belangrijkste bronnen van schattingsonzekerheden 118 
4. Sectorinformatie 119 
5. Huurinkomsten 124 
6. Met verhuur verbonden kosten 126 
7. Vastgoedkosten en recuperatie van vastgoedkosten 127 
8. Huurlasten en belastingen normaal gedragen door 
 de huurder op verhuurde gebouwen 128 
9. Algemene kosten van de Vennootschap 128 
10.Andere operationele opbrengsten en kosten 129 
11.Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen 129 
12.Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 129 
13. Financieel resultaat 130 
14.Belastingen op het resultaat 132 
15. Resultaat per aandeel 133 
16. Goodwill 133 
17. Vastgoedbeleggingen en activa bestemd voor verkoop 135 
18. Andere materiële vaste activa  137 
19. Financiële vlottende en vaste activa 137 
20. Vorderingen financiële leasing 138 
21. Handelsvorderingen 138 
22. Belastingvorderingen en andere vlottende activa 138 
23. Kas en kasequivalenten 138 
24. Overlopende rekeningen – activa 139 
25. Langlopende en kortlopende financiële schulden 139 
26. Andere langlopende financiële verplichtingen 140 
27. Voorzieningen 141 
28. Handelsschulden en andere kortlopende schulden 141 
29. Overlopende rekeningen – verplichtingen 141 
30. Kwantitatieve omschrijving van de belangrijkste risico’s  142 
31. Personeelsbeloningen 147 
32. Transacties met verbonden partijen 150 



107

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP 

Befimmo (“de Vennootschap”) is een Vastgoedbevak (Vastgoedbeleggingsvennootschap naar Belgisch recht, met 
Vast Kapitaal). Ze heeft de vorm van een “Commanditaire vennootschap op aandelen” naar Belgisch recht en haar 
maatschappelijke zetel is gelegen aan de Waversesteenweg 1945, 1160 Brussel (België). 

De Vennootschap heeft tijdens het boekjaar 2006/2007 een meerderheidsparticipatie van 90% verworven in de 
Naamloze Vennootschap naar Belgisch recht Fedimmo, opgericht op 28 december 2006. De sluitingsdatum van de 
boekjaren van Fedimmo NV is eveneens vastgesteld op 30 september. In juni 2008 richtte Befimmo de naamloze 
vennootschappen Meirfree en Vitalfree op, waarvan ze zelf hoofdaandeelhouder is. Deze vennootschappen sluiten 
hun boekjaar eveneens af op 30 september. Op 1 juli 2009 verwierf Befimmo alle aandelen van de Luxemburgse 
vennootschap Axento SA. Deze vennootschap sluit eveneens haar rekeningen af op 30 september. 

De Vennootschap presenteert dus geconsolideerde Financiële Staten op 30 september 2010. De Raad van Bestuur 
van de Zaakvoerder Befimmo NV heeft de publicatie van deze geconsolideerde Financiële Staten op 10 november 
2010 afgesloten en goedgekeurd. 

De activiteiten van de Vennootschap zijn volledig gericht op het bezit en het beheer van een vastgoedportefeuille. Op 
30 september 2010 bestond de portefeuille vooral uit kantoorgebouwen in Brussel, verhuurd aan openbare 
overheden of aan privé-bedrijven, evenals uit kantoorgebouwen in diverse steden in Vlaanderen en Wallonië, op 
lange termijn verhuurd aan openbare overheden, en uit een gebouw in Luxemburg-stad. 

De Vennootschap is genoteerd op Euronext Brussels en is opgenomen in de BEL20. 

 

2. VOORNAAMSTE BOEKHOUDPRINCIPES 

Voorstellingsbasis 
De geconsolideerde Financiële Staten werden opgesteld conform het IFRS-referentiesysteem (International Financial 
Reporting Standards), zoals goedgekeurd binnen de Europese Unie. Ze worden voorgesteld in duizend ; afgerond 
op het dichtste duizendtal, tenzij anders vermeld. De boekhoudprincipes werden coherent toegepast voor de 
voorgestelde boekjaren. 

Voor de opmaak van haar geconsolideerde Financiële Staten per 30 september 2010, heeft de Vennootschap de 
nieuwe of aangepaste normen en interpretaties die tijdens dit boekjaar van kracht werden toegepast, namelijk: 

> De IFRS-norm 8 – Operationele segmenten, die oplegt dat in de toelichting aanvullende sectorinformatie moet 
opgenomen worden. De toepassing van deze nieuwe norm had echter geen invloed op de bepaling van de 
afzonderlijk voor te stellen sectoren. 

> De amendementen bij de IAS-norm 40 – Vastgoedbeleggingen, die oplegt om in de vastgoedbeleggingen ook de 
gebouwen in herontwikkeling of in aanbouw op te nemen, wanneer ze voor verhuur bedoeld zijn. In dit geval wordt 
het vastgoed in herontwikkeling of in aanbouw tegen reële waarde gewaardeerd. 

> De herziening van de IAS-norm 23 – Financieringskosten, die oplegt de financieringskosten (intresten), opgelopen 
op de acquisitie, de bouw of de productie van een actief, dat pas na een lange periode kan benut of verkocht 
worden (in aanmerking komend actief), op te nemen in de kostprijs van dat actief. Rekening houdend met de 
voorgaande wijziging (herberekening van de herontwikkelingsprojecten of de bouwprojecten), zal deze herziening 
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Toelichting bij de geconsolideerde Financiële Staten 

geen impact hebben op het nettoresultaat maar enkel op de voorstelling van de bestanddelen van het resultaat. 
Dit nieuwe boekhoudprincipe is ex ante van toepassing vanaf 1 oktober 2009. 

> De amendementen bij de IAS-norm 1 – Presentatie van de Jaarrekeningen, die onder meer oplegt dat het 
volledige resultaat moet worden voorgelegd (total comprehensive income), met inbegrip van de direct in het eigen 
vermogen geregistreerde elementen van opbrengsten en uitgaven. 

> De amendementen bij de IFRS-norm 7 – Financiële instrumenten. Deze wijziging van de norm legt op dat er 
bijkomende informatie over de financiële instrumenten wordt gegeven, met name inzake de wijze waarop de reële 
waarde van een financieel instrument gewaardeerd wordt (3 niveaus). 

> Herziening van de IFRS-norm 3 – Bedrijfscombinaties, die voor de acquisities na 30 september 2009 aanzienlijke 
wijzigingen aanbrengt ten opzichte van de vroegere versie van de norm, met name: onmiddellijke activering van 
de financieringskosten die rechtstreeks toe te rekenen zijn aan de acquisitie, waardering tegen de reële waarde 
van de eventuele prijstoeslagen en verwerking in het resultaat van de latere verschillen, verwerking van de 
acquisities in stappen, mogelijkheid om de minderheidsbelangen (‘non-controlling interests’), tegen hun reële 
waarde te waarderen, met waardering van de goodwill tegen 100%. Daar de Vennootschap tijdens het boekjaar 
geen acquisitie uitvoerde, had de herziening van de IFRS-norm 3 geen invloed op de Financiële Staten. 

> De amendementen bij de IAS-norm 27 – Geconsolideerde Jaarrekening en enkelvoudige Jaarrekening, zouden 
een invloed kunnen hebben op de verwerking van de aankoop-/verkooptransacties van participaties in 
dochterondernemingen. Gezien de Vennootschap in de loop van het boekjaar geen dergelijke transacties 
uitvoerde, hadden de amendementen bij de IAS-norm 27 geen impact op de Financiële Staten. 

De andere nieuwe of aangepaste normen en interpretaties die in de loop van het boekjaar van kracht werden, 
hebben geen invloed op de Financiële Staten van de Vennootschap. 

Daarnaast heeft de Vennootschap niet gekozen voor een vervroegde toepassing van de nieuwe of aangepaste 
normen en interpretaties die werden uitgegeven vóór de verplichte datum voor de bekendmaking van de 
geconsolideerde Financiële Staten, maar die pas van kracht werden na de afsluiting van huidig boekjaar op 
30 september 2010, namelijk: 

> De IFRS-norm 9 – Financiële instrumenten, die de verwerking van de financiële instrumenten herstructureert, 
maar nog niet op Europees niveau werd goedgekeurd, in afwachting van de voltooiing van het hele project door 
de IASB. Deze norm zou in het boekjaar 2013-2014 van kracht moeten worden. 

> Jaarlijkse verbeteringen van de IFRS-normen, die een reeks kleine aanpassingen aan de bestaande normen en 
interpretaties inhouden. Tot deze wijzigingen behoort onder meer de aanpassing van de IAS-norm 17 – Lease-
overeenkomsten, die bepaalt dat de huur van een grond voortaan als leasing kan geboekt worden, ook al is er 
geen eigendomsoverdracht gepland. Dit geldt onder meer voor de huur van grond op zeer lange termijn. Deze 
aanpassingen zouden geen significante invloed moeten hebben op de Financiële Staten van de Vennootschap. 
Deze verbeteringen komen in voege tijdens het boekjaar 2010-2011 en het boekjaar 2011-2012. 

> Aanpassingen aan de IAS-norm 24 – Informatieverschaffing over verbonden partijen, die onder meer de definitie 
van een verbonden partij wijzigt en uitzonderingen invoert voor de met de Staat verbonden entiteiten. Deze 
aanpassingen zouden een beperkte invloed kunnen hebben op de informatie die in de bijlagen over de verbonden 
partijen wordt verstrekt. De aanpassingen worden van kracht in het boekjaar 2011-2012. 

De andere nieuwe of aangepaste normen en interpretaties die in latere boekjaren van kracht worden, zouden geen 
impact moeten hebben op de Financiële Staten van de Vennootschap. 
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In de meeste gevallen is de waarde van de verrekende activa en verplichtingen in de IFRS-balans van Befimmo, 
gelijk aan hun reële waarde, gezien de belangrijkste activarubrieken (vastgoedbeleggingen, vastgoedcertificaten, 
enz.) geboekt worden tegen hun marktwaarde of tegen de slotkoers op de beurs, en de financiële schulden 
grotendeels met variabele rentevoeten werden afgesloten (met uitzondering van de schulden in verband met de 
overdrachten van toekomstige huurvorderingen, waarvan de rentevoet vast is, en die 10% van de financiële schuld 
vertegenwoordigen op 30 september 2010), terwijl de handelsschulden kortlopend zijn; de nominale waarden van 
deze verplichtingen zijn dus omzeggens gelijk aan hun marktwaarden. 

Consolidatieprincipes 

Dochterondernemingen 

De dochterondernemingen zijn de entiteiten waarover de Vennootschap de zeggenschap heeft. Dit betekent dat de 
Vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks, via haar dochterondernemingen, meer dan 50% van de stemrechten 
heeft, of de macht heeft om het financieel en operationeel beleid te bepalen, om zo de voordelen die uit de 
activiteiten van de dochteronderneming voortvloeien, te bekomen. 

De dochterondernemingen worden geconsolideerd door globale integratie vanaf de datum dat de Vennootschap de 
zeggenschap heeft. Ze worden gedeconsolideerd vanaf de datum dat de zeggenschap stopt. 

Gezamenlijk gecontroleerde entiteiten 

Een gezamenlijk gecontroleerde entiteit is een entiteit waarop de Vennootschap controle uitoefent in samenspraak, 
op basis van een contractueel akkoord met andere mede-ondernemers. Gezamenlijk gecontroleerde entiteiten 
worden geboekt volgens de methode van vermogensmutatie, vanaf de datum waarop de Vennootschap 
gezamenlijke controle uitoefent, tot de datum waarop die controle stopt. 

Geassocieerde ondernemingen 

De participaties in vennootschappen waarop de Vennootschap een duidelijke invloed uitoefent, zonder ze te 
controleren, worden geboekt volgens de methode van vermogensmutatie. 

Uit de consolidatie uitgesloten transacties 

Bedrijfscombinaties en goodwill 
Wanneer de Vennootschap de controle van een activiteit overneemt, zoals gedefinieerd in IFRS-norm 3 – 
Bedrijfscombinaties, worden de activa, verplichtingen en eventueel identificeerbare verplichtingen van de verworven 
activiteit afzonderlijk geboekt tegen hun reële waarde. Het verschil tussen de reële waarde van de aan de verkoper 
overgedragen vergoeding en het aandeel van Befimmo in de reële waarde van het verworven netto-actief, wordt in 
goodwill op het actief van de balans geboekt. Indien dit verschil negatief is, wordt dit surplus (vaak negatieve goodwill 
of badwill genoemd), na bevestiging van de waarden, meteen in het resultaat geboekt. 

De kosten in verband met de acquisitie, zoals erelonen aan adviseurs, worden rechtstreeks als last geboekt. 

De saldi en de intragroeptransacties alsook de latente winsten die uit intragroeptransacties resulteren, worden 
uitgesloten bij de opstelling van de geconsolideerde Financiële Staten. De latente winsten die resulteren uit 
transacties met gezamenlijk gecontroleerde entiteiten worden uitgeschakeld pro rata van het belang van de 
Vennootschap in deze ondernemingen. De latente verliezen worden op dezelfde manier als de latente winsten 
uitgesloten, maar alleen voor zover er geen aanwijzing van een eventuele waardevermindering is. 
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Toelichting bij de geconsolideerde Financiële Staten 

De goodwill is onderworpen aan een minstens jaarlijks uit te voeren waardeverminderingstest, conform IAS 36 – 
Bijzondere waardevermindering van activa (zie toelichting hierna). 

Vreemde valuta 

Transacties in vreemde valuta 

De transacties in vreemde valuta worden initieel geboekt tegen de wisselkoers op de datum van de transacties. 

Monetaire activa en verplichtingen in vreemde valuta worden tegen slotkoers omgerekend. De daaruit voortvloeiende 
winsten en verliezen worden in de resultatenrekening geboekt. 

De winsten en verliezen die ontstaan uit de transacties in vreemde valuta, worden in de resultatenrekening als 
financiële winsten of verliezen opgenomen. 

Buitenlandse activiteiten 

De activa en verplichtingen van buitenlandse activiteiten worden bij de consolidatie omgerekend in  tegen slotkoers. 
De resultaten worden omgerekend in  tegen de gemiddelde wisselkoers over de periode. De omrekenings-
verschillen worden naar het eigen vermogen overgebracht, onder de rubriek “omrekeningsverschillen”. 

Immateriële vaste activa 
Immateriële vaste activa worden geboekt indien het waarschijnlijk is dat de daaraan toe te schrijven verwachte 
toekomstige financiële voordelen naar de Vennootschap zullen gaan, en indien hun kostprijs op een betrouwbare 
manier kan geschat worden. Immateriële activa worden initieel tegen kostprijs gewaardeerd. Na hun initiële boeking 
worden immateriële activa gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met de geaccumuleerde afschrijvingen en 
waardeverminderingen. 

Immateriële vaste activa worden lineair afgeschreven op basis van de beste schatting van hun gebruiksduur. De 
gebruiksduur en de afschrijvingsmethode van de immateriële vaste activa worden ten minste aan het eind van elk 
boekjaar herzien. 

De uitgaven voor opleiding, reclame of marketing worden net als herstructureringskosten onmiddellijk in de 
resultatenrekening opgenomen. 

Vastgoedbeleggingen 

Algemene principes 

Vastgoed dat wordt aangehouden voor huuropbrengsten op lange termijn, voor waardestijgingen of voor beide, en 
dat niet dient voor eigen gebruik door de Vennootschap, wordt als een vastgoedbelegging geboekt. 

Vastgoedbeleggingen worden bij boeking gewaardeerd tegen hun kostprijs, met inbegrip van de verbonden 
transactiekosten en de niet-verrekenbare BTW. Bij gebouwen die worden verworven door een fusie, een splitsing of 
een inbreng van een dochteronderneming, worden de verschuldigde belastingen op de mogelijke meerwaarden op 
de overgenomen entiteiten opgenomen in de kostprijs van de betrokken activa. Na de initiële opname worden 
vastgoedbeleggingen tegen de reële waarde gewaardeerd. 

Vastgoedbeleggingen in herontwikkeling met het oog op voortgezet toekomstig gebruik als vastgoedbelegging, 
blijven tegen hun reële waarde gewaardeerd. Gebouwen in aanbouw voor toekomstig gebruik als vastgoedbelegging 
worden eveneens tegen hun reële waarde geboekt. 
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Aan het einde van elk boekjaar bepaalt de onafhankelijke schatter gedetailleerd de investeringswaarde van de 
vastgoedportefeuille. Aan het einde van de eerste drie kwartalen van het boekjaar past de schatter de waarde aan in 
overeenstemming met de evolutie van de markt en de specifieke kenmerken van het vastgoed. 

Winsten of verliezen die voortvloeien uit een verandering in de reële waarde, worden in de resultatenrekening 
geboekt. 

Commissies betaald aan de vastgoedmakelaars en andere transactiekosten 

Commissies verbonden aan de acquisitie van vastgoedbeleggingen worden opgenomen in de boekwaarde van het 
actief. Hetzelfde is van toepassing indien de acquisitie gebeurt via de aankoop van aandelen van een 
vastgoedonderneming, de bijdrage in natura van een vastgoed tegen de uitgifte van nieuwe aandelen of de inbreng 
van activa door een fusie of overname van een vastgoedonderneming. In bovenstaande gevallen worden de notaris- 
en auditkosten echter opgenomen als lasten in de resultatenrekening. 

Commissies met betrekking tot de verhuur van vastgoed worden als lasten geboekt in de resultatenrekening. 

Werken uitgevoerd aan de vastgoedbeleggingen 

De boekhoudkundige verwerking van werken die aan de vastgoedbeleggingen worden uitgevoerd, hangt af van het 
type werk dat wordt uitgevoerd: 

> Verbeteringswerken: dit zijn werken die nu en dan worden uitgevoerd om het vastgoed functioneler te maken of 
om het comfort gevoelig te verbeteren, waardoor de huur kan stijgen en dus ook de geschatte huurwaarde kan 
verhogen. De kosten van deze werken worden opgenomen in de boekwaarde van het betrokken actief in zoverre 
de onafhankelijke schatter erkent dat de waarde van het vastgoed in gelijke mate toenam. Voorbeeld: installatie 
van airconditioning in een gebouw dat nog niet met een dergelijk systeem was uitgerust. 

(1) Gemiddeld niveau van de kosten betaald op de transacties vastgesteld op de Belgische markt door de experts. Deze boekhoudkundige 
verwerking wordt uitgebreid beschreven in de mededeling die de BeAMA op 8 februari 2006 publiceerde. 

Een onafhankelijke schatter bepaalt de investeringswaarde van de vastgoedportefeuille (“waarde akte in de hand”). 
Deze waardering is met name gebaseerd op de contante waarde van de nettohuuropbrengsten in overeenstemming 
met de Internationale Waarderingsstandaarden, opgesteld door het IVSC (International Valuation Standards 
Committee), zoals uitgelegd in het overeenkomstige verslag van de expert. De reële waarde van de vastgoed-
beleggingen wordt berekend door van deze investeringswaarde de uitgaven en belastingen (registratierechten en/of 
belasting over de toegevoegde waarde, notariskosten) die de investeerder moet maken om het eigendom te 
verwerven, af te trekken. Op basis van de verschillende transacties in de markt blijkt dat deze transactiekosten 
gemiddeld 2,5% (1) bedragen voor vastgoed dat meer dan 2,5 miljoen  kost, en 10% tot 12,5% voor vastgoed met 
een lagere waarde, naargelang van het Gewest waarin het gelegen is. 

> Uitgebreide renovatiewerken: deze worden normaal om de 25 tot 35 jaar uitgevoerd. Het gebouw wordt om zo te 
zeggen herbouwd, meestal met behoud van de bestaande structuur. Er worden moderne bouwtechnieken 
toegepast. De kosten voor deze werken worden opgenomen in de boekwaarde van het gebouw. De kosten voor 
leningen in verband met de herontwikkeling of de bouw van een gebouw, voor zover dit in deze periode geen 
opbrengsten oplevert, worden dan tegen hun reële waarde geboekt op de activazijde van de balans in de rubriek 
vasgoedbeleggingen. In zoverre de vastgoedbeleggingen tegen hun reële waarde gewaardeerd worden, heeft deze 
nieuwe boekhoudmethode geen impact op het nettoresultaat, maar enkel op de presentatie van de bestanddelen 
van het resultaat. 
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> Uitgaven met betrekking tot onderhoud en herstellingswerken die geen extra functies of comfort toevoegen aan 
het vastgoed, worden als last in de resultatenrekening geboekt. Voorbeelden: herstellingen aan het dak, 
vervanging van de liften of de ramen. 

Vastgoed voor eigen gebruik 

Een vastgoedbelegging die de eigenaar beslist zelf te betrekken, wordt herschikt binnen de materiële vaste activa. 
De kostprijs van de vastgoedbelegging wordt gelijk gesteld aan haar reële waarde op datum van de herschikking. 

Indien de Vennootschap slechts een beperkt deel van het vastgoed zelf gebruikt, wordt dit geheel tegen reële waarde 
als een vastgoedbelegging gewaardeerd. 

Overige materiële vaste activa 
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun kostprijs, verminderd met de geaccumuleerde 
afschrijvingen en waardeverminderingen. De kostprijs omvat alle rechtstreeks toerekenbare kosten en het relevante 
gedeelte van de indirecte kosten die werden opgelopen om het actief gebruiksklaar te krijgen. 

De lineaire afschrijvingsmethode wordt toegepast over de geschatte gebruiksduur van de activa. De gebruiksduur en 
de afschrijvingsmethode worden ten minste jaarlijks herzien aan het einde van elk boekjaar. De gebruiksduur voor de 
verschillende types activa is: 

Gebouwen 

> Gebouwen: 30 jaar. 

> Technische uitrusting: 20 jaar. 

> Verbeteringen aan gebouwen in eigendom: 10 - 20 jaar. 

> Verbeteringen aan geleasde gebouwen: leaseperiode - maximum 10 jaar. 

Meubilair en voertuigen 

> Voertuigen: 4 jaar. 

> Computeruitrusting: 3 jaar. 

> Meubilair en kantooruitrusting: 5 jaar. 

> Geleasde uitrusting: duur van het contract. 

Financiële activa 
De financiële vaste activa bestaan uit: 

> tot einde looptijd aangehouden beleggingen; 

> activa aan reële waarde via de resultatenrekening; 

> voor verkoop beschikbare activa; 

> leningen en vorderingen. 

In de balans worden ze onderverdeeld in vaste en vlottende financiële activa, gebaseerd op de intentie of 
waarschijnlijkheid van realisatie binnen de twaalf maanden na de afsluitingsdatum. 
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i. Tot einde looptijd aangehouden activa zijn niet-afgeleide financiële activa met vaste of bepaalbare betalingen en 
een vaste looptijd, waarvan de Vennootschap stellig voornemens en in staat is om ze aan te houden tot het einde 
van de looptijd. 

 Tot einde looptijd aangehouden beleggingen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs aan de hand 
van de effectieve-rentemethode. 

ii. Activa aan reële waarde via de resultatenrekening. Deze activa omvatten: 

 > voor handelsdoeleinden aangehouden activa, d.w.z. activa voornamelijk verworven met het doel ze op korte 
termijn weer te verkopen; 

 > activa waarvan het management beslist ze te boeken volgens de optie van de reële waarde, in 
overeenstemming met IAS 39. 

  Deze twee categorieën van activa worden tegen reële waarde geboekt. Gerealiseerde en niet-gerealiseerde 
winsten en verliezen die ontstaan uit wijzigingen in de reële waarde, worden opgenomen in de resultaten-
rekening in de periode waarin ze ontstaan. 

iii. Voor verkoop beschikbare activa zijn niet-afgeleide financiële activa die ofwel worden ondergebracht in deze 
categorie, ofwel niet kunnen worden ondergebracht in één van de andere categorieën. 

 Voor verkoop beschikbare activa worden tegen reële waarde geboekt. Niet-gerealiseerde winsten en verliezen die 
uit een waardeverandering ontstaan, worden in het eigen vermogen verwerkt. Indien de activa verkocht worden of 
in waarde verminderen, worden de geaccumuleerde waardevariaties die voorheen in het eigen vermogen waren 
opgenomen, overgebracht naar de resultatenrekening. 

iv. Leningen en vorderingen zijn niet-afgeleide financiële activa met vaste of bepaalbare betalingen die niet 
genoteerd zijn op een actieve markt. Ze ontstaan wanneer de Vennootschap rechtstreeks geld verleent aan een 
schuldenaar, zonder de intentie deze vordering te verhandelen. 

 Leningen en vorderingen worden initieel tegen hun nominale waarde gewaardeerd, verminderd met een relevante 
voorziening voor dubieuze debiteuren, plus of min de geaccumuleerde afschrijvingen, gebruik makend van de 
effectieve-rentemethode van elk verschil tussen het oorspronkelijke bedrag en het bedrag op de vervaldatum. Het 
bedrag van de voorziening wordt in de resultatenrekening opgenomen. 

Afgeleide financiële instrumenten (“derivaten”) 
De Vennootschap gebruikt derivaten (“afgeleide financiële instrumenten”) om het renterisico af te dekken dat 
voortvloeit uit de financiering van haar activiteiten. De Vennootschap houdt geen derivaten aan noch geeft zij 
derivaten uit voor speculatieve doeleinden. Derivaten die niet in aanmerking komen voor indekkingsboekhouding 
(volgens de IFRS-normen) worden echter verwerkt als financiële instrumenten aangehouden voor 
handelsdoeleinden. 

Derivaten worden initieel tegen hun kostprijs gewaardeerd. De waardering na de eerste opname gebeurt tegen reële 
waarde. De boeking van de daaruit voortvloeiende winsten of verliezen hangt af van het feit of indekkings-
boekhouding wordt toegepast en eventueel ook van de aard van de afgedekte positie. 

Bij aanvang van de indekking wordt het derivaat ingedeeld als een indekking van het risico van veranderingen in de 
reële waarde van geboekte activa of verplichtingen of van een vaststaande toezegging (reële waarde-indekking) of 
als een indekking van een mogelijke toekomstige kasstroom (kasstroomindekking). 

Derivaten die voldoen aan de criteria voor indekkingsboekhouding worden als volgt verwerkt: 

Fi
na

nc
ie

el
 v

er
sl

ag



114

Toelichting bij de geconsolideerde Financiële Staten 

(i) Reële waarde-indekking 

Wijzigingen in de reële waarde van derivaten die worden ingedeeld als en voldoen aan de criteria van reële waarde-
indekkingen, worden opgenomen in de resultatenrekening, samen met elke wijziging in de reële waarde van het 
afgedekte actief of de afgedekte verplichting die verbonden is met het afgedekte risico. 

(ii) Kasstroomindekking 

Het effectieve deel van de wijzigingen in de reële waarde van derivaten die beantwoorden aan de criteria van een 
kasstroomindekking, wordt via het eigen vermogen verwerkt. De winst of het verlies verbonden met het niet-
effectieve deel wordt direct in de resultatenrekening geboekt. 

De geaccumuleerde bedragen in het eigen vermogen worden overgebracht naar de resultatenrekening in de 
periodes waarin de afgedekte kasstromen de resultatenrekening beïnvloeden. 

Wanneer een indekkingsinstrument vervalt of verkocht wordt, of wanneer een indekking niet langer voldoet aan de 
criteria van indekkingsboekhouding, blijven de geaccumuleerde winsten en verliezen behouden in het eigen 
vermogen. Ze worden pas opgenomen in de resultatenrekening wanneer de verbintenis of de afgedekte kasstromen 
worden opgenomen in de resultatenrekening. 

Indien de afgedekte kasstromen niet langer worden verwacht, worden de geaccumuleerde winsten of verliezen uit 
het eigen vermogen onmiddellijk naar de resultatenrekening overgebracht. 

Zelfs indien ze een effectieve economische indekking garanderen, beantwoorden sommige instrumenten niet aan de 
definitie van indekkingsboekhouding (hedge accounting) in overeenstemming met IAS 39. De wijzigingen in de reële 
waarde van derivaten die niet voldoen aan de criteria van hedge accounting, worden rechtstreeks in de 
resultatenrekening geboekt. 

Handelsvorderingen 
Handelsvorderingen worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde, verminderd met de bedragen die als niet meer 
invorderbaar beschouwd worden. Deze waardevermindering wordt in de resultatenrekening geboekt. 

Kas en kasequivalenten 
Geldmiddelen (kas) omvatten de contante en direct opvraagbare deposito’s. Kasequivalenten zijn kortlopende, uiterst 
liquide beleggingen die onmiddellijk kunnen worden omgezet in een gekend bedrag aan geldmiddelen, en die een 
looptijd hebben van drie maanden of minder en geen materieel risico van waardeveranderingen inhouden. 

Deze componenten worden in de balans opgenomen tegen hun nominale waarde of hun kostprijs. 

Vastgoed bestemd voor verkoop 
Een vastgoed wordt als bestemd voor verkoop beschouwd wanneer deze beantwoordt aan de criteria die in de 
IFRS-norm 5 worden bepaald. 

Een vastgoed bestemd voor verkoop wordt op dezelfde wijze gewaardeerd als andere vastgoedbeleggingen. 
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Bijzondere waardeverminderingen 
De Vennootschap herziet op elke afsluitingsdatum de boekwaarde van de materiële en immateriële activa (behalve 
de vastgoedbeleggingen) om na te gaan of er een aanwijzing van mogelijk waardeverlies is. In voorkomend geval 
wordt een waardeverminderingstest toegepast. Dit gebeurt jaarlijks systematisch op de kasstroomgenererende 
eenheden (KGE) of de KGE-groepen waaraan goodwill werd toegerekend in het kader van een bedrijfscombinatie. 

Een vastgoedbelegging is in principe een KGE voor zover ze inkomsten van geldmiddelen genereert, onafhankelijk 
van andere activa. 

Een waardeverminderingstest vergelijkt de boekwaarde van een actief of van een KGE (of KGE-groep) met zijn 
realiseerbare waarde, die overeenkomt met het hoogste bedrag van (i) zijn reële waarde verminderd met de 
verkoopkosten en (ii) zijn bedrijfswaarde. De bedrijfswaarde is de geactualiseerde waarde van de verwachte 
toekomstige kasstromen van het gebruik van een actief of een KGE (KGE-groep). 

Indien de boekwaarde van een actief of van een KGE (KGE-groep) hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt het 
surplus als een bijzonder waardeverminderingsverlies direct geboekt in de resultatenrekening, in de eerste plaats als 
vermindering van de goodwill voor de KGE (KGE-groep). 

Waardeverliezen worden later teruggenomen uit het resultaat indien de realiseerbare waarde van een actief of KGE 
(KGE-groep) hoger is dan de boekwaarde ervan, behalve bij waardeverminderingen op de goodwill, die nooit worden 
teruggenomen. 

Maatschappelijk kapitaal 
Gewone aandelen worden in het eigen vermogen opgenomen. 

De kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de uitgifte van nieuwe aandelen of opties, worden zonder 
belastingen in mindering van de ontvangsten in het eigen vermogen opgenomen. 

Dividenden worden opgenomen als een verplichting wanneer ze door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
worden toegekend. 

Rentedragende leningen 
Leningen worden initieel opgenomen tegen het bedrag van de ontvangsten, verminderd met de transactiekosten. 

Daarna worden de leningen tegen de geamortiseerde kostprijs gewaardeerd. Elk verschil tussen de netto-
ontvangsten en de inkoopwaarde wordt in de resultatenrekening geboekt, over de periode van de leningen. Hiervoor 
wordt gebruik gemaakt van de effectieve-rentemethode. 

Handelsschulden en andere schulden 
Handelsschulden en andere schulden worden tegen hun nominale waarde gewaardeerd. 

Personeelsbeloningen 
De Vennootschap heeft zowel toegezegde pensioenregelingen als toegezegde bijdragenregelingen. 

> Een toegezegde pensioenregeling is een pensioenplan dat een bedrag bepaalt dat de werknemer zal ontvangen 
bij zijn pensioen en dat meestal afhangt van verschillende factoren zoals de leeftijd, de diensttijd en het loon. 
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 Het in de balans geboekte bedrag is gebaseerd op actuariële berekeningen (met de “projected unit credit”-
methode). Het vertegenwoordigt de contante waarde van de uitkeringsverplichtingen, rekening houdend met de 
niet-opgenomen actuariële winsten of verliezen, verminderd met de nog niet opgenomen pensioenkosten van 
verstreken diensttijd en met de reële waarde van de fondsbeleggingen. Indien dit bedrag positief is, wordt een 
voorziening aangelegd op de passiefzijde. Deze vertegenwoordigt de toeslag die de Vennootschap aan haar 
werknemers zou moeten betalen bij hun pensioen. Indien dit bedrag negatief is, wordt op de balans enkel een 
actief opgenomen als de Vennootschap in de toekomst voordeel kan halen uit deze overfinanciering van het plan. 

> Een toegezegde bijdragenregeling is een pensioenplan waarbij de Vennootschap vaste bijdragen afdraagt aan 
een aparte entiteit. De Vennootschap heeft geen enkele, in rechte afdwingbare of feitelijke, verplichting om 
bijkomende bijdragen te betalen indien het fonds niet over voldoende activa zou beschikken om de pensioenen 
van alle werknemers te betalen met betrekking tot de diensten die zij in de huidige of voorbije dienstperiodes 
hebben geleverd. 

 De bijdragen worden als lasten opgenomen wanneer ze verschuldigd zijn, en worden dan in de personeelskosten 
verwerkt. 

Voorzieningen 
Voorzieningen worden in de balans opgenomen, wanneer: 

> er een bestaande (in rechte afdwingbare of feitelijke) verplichting is ten gevolge van een gebeurtenis in het 
verleden; 

> het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen vereist zal zijn om deze verplichting af te wikkelen; en 

> het bedrag van de verplichting op betrouwbare wijze kan worden geschat. 

Het bedrag dat als voorziening wordt geboekt, is de best mogelijke schatting van de uitgave die nodig is om de 
bestaande verplichting op de afsluitingsdatum af te wikkelen. Wanneer het effect van de tijdwaarde van geld 
materieel is, dan is het bedrag van de voorziening de contante waarde van de uitgave die waarschijnlijk vereist is om 
de verplichting af te wikkelen. 

Opbrengsten 
De huuropbrengsten uit gewone huurovereenkomsten worden in de opbrengsten opgenomen over de leaseperiode 
in overeenstemming met het toerekeningsbeginsel. 

Aan de klanten toegekende huurkortingen of andere voordelen worden lineair opgenomen over de eerste vaste 
huurperiode. 

 Actuariële winsten en verliezen worden geboekt indien de netto cumulatieve niet-opgenomen winsten of verliezen 
aan het einde van de vorige verslagperiode de hoogste waarde overschrijden tussen (i) 10% van de 
geactualiseerde waarde van de toegezegde pensioenregeling op die datum en (ii) 10% van de reële waarde van 
de activa van het plan op die datum. Het gedeelte van de actuariële winsten en verliezen dat deze limieten 
overschrijdt wordt gedeeld door de verwachte gemiddelde resterende dienstperiode van de werknemers die in het 
plan participeren. Deze berekeningen worden uitgevoerd voor elke toegezegde pensioenregeling van de 
Vennootschap. 
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Winsten of verliezen op de verkoop van vastgoedbeleggingen 

Belastingen op het resultaat 
De belasting op het resultaat van het boekjaar bestaat uit de courante belasting en de uitgestelde belasting. 
Belastingen worden opgenomen in de resultatenrekening behalve wanneer ze betrekking hebben op transacties of 
gebeurtenissen die direct in het eigen vermogen worden opgenomen. In dat geval worden ook de betrokken 
belastingen in het eigen vermogen opgenomen. 

De over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare belasting is het verwachte te betalen bedrag op de fiscale 
winst van de verslagperiode, waarbij gebruik gemaakt wordt van de belastingtarieven van toepassing op de 
afsluitingsdatum en elke aanpassing aan de verschuldigde (of verrekenbare) belastingen met betrekking tot vorige 
verslagperiodes. 

Deze belastingen worden gewaardeerd op grond van de belastingtarieven die naar verwachting van toepassing zullen 
zijn wanneer het actief zal gerealiseerd worden of wanneer de verplichting wordt afgewikkeld. 

Uitgestelde belastingsvorderingen worden enkel geboekt in zoverre het waarschijnlijk is dat voldoende fiscale winst 
beschikbaar zal zijn om het tijdelijke verschil te verrekenen. 

De winst of het verlies op de verkoop van een vastgoedbelegging is het verschil tussen de opbrengsten van de 
verkoop, verminderd met de transactiekosten, en de laatst gerapporteerde reële waarde van het verkochte vastgoed. 
Het resultaat wordt gerealiseerd op het moment van de overdracht van de risico’s en voordelen. 

Uitgestelde belastingen worden aan de hand van de balansmethode (liability method) berekend op de tijdelijke 
verschillen tussen de fiscale basis van een actief of een verplichting en hun boekwaarde in de Financiële Staten. 
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3. SIGNIFICANTE BOEKHOUDKUNDIGE BEOORDELINGEN EN BELANGRIJKSTE 
BRONNEN VAN SCHATTINGSONZEKERHEDEN 

Cruciale beoordelingen bij de toepassing van de boekhoudprincipes van de Vennootschap 
Voor de gebouwen die op lange termijn worden verhuurd, is de Vennootschap, behalve bij beperkte uitzonderingen, van 
oordeel geweest dat vrijwel alle risico’s en voordelen eigen aan de eigendom van de activa niet op de huurder zijn 
overgedragen en dat deze contracten bijgevolg gewone huurovereenkomsten vormen overeenkomstig de IAS 17-norm. 

Belangrijkste bronnen van schattingsonzekerheden 

Schatting van de reële waarde en, in voorkomend geval, van de bedrijfswaarde van vastgoedbeleggingen 

De reële waarde en, in voorkomend geval, de bedrijfswaarde van vastgoedbeleggingen worden geraamd door een 
onafhankelijk schatter, volgens de principes die in de boekhoudprincipes worden uiteengezet. 

Geschillen en onzekerheden 

Befimmo is, als verweerster of als eiseres, verwikkeld in enkele gerechtelijke procedures die globaal geen belangrijke 
weerslag kunnen hebben voor Befimmo. De waarschijnlijkheid van eruit resulterende activa of passiva is namelijk 
bijzonder klein of het gaat om relatief onaanzienlijke bedragen. 
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4. SECTORINFORMATIE (1) 
Befimmo heeft een vastgoedportefeuille die voor 100% uit kantoren bestaat. 

Naar aanleiding van de overname van Fedimmo in december 2006, werden de sectoren Vlaanderen en Wallonië 
ingericht. Daarnaast werd ook de sector Luxemburg ingericht, na de overname van het gebouw Axento in juli 2009. 

Geografisch is de vastgoedportefeuille van Befimmo grotendeels in Brussel gelegen (71,8%). De resterende 28,2% 
betreft gebouwen in Vlaanderen (19%), Wallonië (4,8%) en Luxemburg-stad (4,4%). 

Op de Brusselse markt (zie kaart in het beheersverslag) kan een onderscheid gemaakt worden tussen verschillende 
submarkten die in de voorbije jaren uiteenlopende tendensen vertoonden: 

Stadscentrum 

Markt: 

> Voorraad: 2,2 miljoen m2 

> Significante aanwezigheid van Belgische overheidsbesturen, banken en advocaten 

> Huurleegstand: 5,4% (ongeveer 118.000 m2), stabiel sinds een jaar 

> Speculatieve projecten tegen einde 2012: ongeveer 11.000 m2 

> Take-up 2010 (Q1-Q3): ongeveer 58.000 m2 

De huidige of komende ontwikkelingen nemen af ten opzichte van de laatste jaren. 

Met de Zuidwijk erbij blijft de leegstand in het Stadscentrum de laagste van de Brusselse markt (5,4%). 

Befimmo: 

Meer dan 16% van de portefeuille van Befimmo is in het stadscentrum gelegen. Het betreft 9 gebouwen en een totale 
oppervlakte van 109.639 m2, een daling door de overdracht van het Empress Court, die tijdens het boekjaar 
2010/2011 zou afgerond moeten worden. 

De leegstand van Befimmo lijkt hoog op 30 september 2010 (6,4%). Dit is toe te schrijven aan de renovatie van het 
gebouw Central Gate, dat deels leeg is. 

Leopoldwijk 

Markt: 

> Voorraad: 3,4 miljoen m2. 

> Opvallende aanwezigheid van de Europese instellingen en vertegenwoordigingskantoren. 

> Huurleegstand: 9,6% (ongeveer 327.000 m2), hoger wegens de oplevering van speculatieve projecten. 

Ten opzichte van de andere submarkten zijn er in de Leopoldwijk nog vrij veel ontwikkelingen aan de gang of 
gepland. Tegen eind 2012 zal ongeveer 61.000 m2 aan speculatieve kantoorprojecten opgeleverd worden. 

> Take-up in 2010 (Q1-Q3): ongeveer 38.000 m2. 

(1) Bron: gegevens van de vastgoedmarkt: CB Richard Ellis – 30 september 2010. 

CBD (Central Business District) 
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In de Leopoldwijk, de duurste wijk van Brussel, zijn de huurprijzen tien jaar lang gestegen, tot 2005. Sindsdien gingen 
ze echter naar beneden. De “prime” huurprijs daalde van 300 /m  op 30 september 2009 naar 285 /m  op 
30 september 2010. 

Befimmo: 

16,3% van de portefeuille van Befimmo ligt in de Leopoldwijk. Het gaat om 7 gebouwen en 2 gebouwen in renovatie, op 
een totale oppervlakte van 76.144 m . 

Het betreft gebouwen op een bijzonder goede ligging (Schumanrotonde, Wiertzstraat) of die voor lange termijn aan de 
openbare sector verhuurd zijn (Jozef II, Kunstlaan). Voor dit vastgoed is de onzekerheid dus niet groot. De 
bezettingsgraad (buiten lopende projecten) blijft er erg hoog, met een percentage van bijna 99%. 

Noordwijk 

Markt: 

> Voorraad: 1,5 miljoen m2. 

> Veel Belgische en gewestelijke overheidsbesturen. 

> Huurleegstand: 9,4% (ongeveer 139.000 m2), een stijging. 

> Take-up in 2010 (Q1-Q3): ongeveer 44.000 m2, een forse toename vergeleken met dezelfde periode een jaar 
eerder. 

In de Noordwijk nam de leegstand gedurende de laatste jaren sterk toe, naar aanleiding van de oplevering van 
speculatieve projecten. 

Deze graad zou echter moeten stabiliseren, of zelfs afnemen, gezien er in de twee volgende jaren geen enkel 
speculatief project meer zou opgeleverd moeten worden. 

Befimmo: 

Bijna 24% van de portefeuille van Befimmo ligt in de Noordwijk. Dit komt overeen met 3 gebouwen (en een grond), of 
een totale oppervlakte van 187.506 m2. 

De portefeuille van de Noordwijk (WTC Torens 2 en 3 en Noordbuilding) is tamelijk veiliggesteld omdat de gewogen 
gemiddelde duur van de huurovereenkomsten in deze wijk lang is (10 jaar op 30 september 2010). 

Gedecentraliseerde zone 

Markt: 

> Voorraad: 2,9 miljoen m2. 

> In dit segment treft men vooral privébedrijven aan, en in geringere mate de Europese Commissie (back-office). 

> De huurleegstand blijft betrekkelijk groot: 14,6% (ongeveer 418.000 m2), een stijging sinds de voorbije twee jaren, 
wegens de economische vertraging. 

 Speculatieve projecten tegen einde 2012: 23.000 m2. 

> Take-up in 2010 (Q1-Q3): ongeveer 74.000 m2. 

Befimmo: 

6,9% van de portefeuille van Befimmo, namelijk 7 gebouwen en een  verdieping in een gebouw, ligt in de 
gedecentraliseerde zone. De totale oppervlakte bedraagt 60.794 m . 
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De huursituatie van de gebouwen in de gedecentraliseerde zone is op korte en middellange termijn gestabiliseerd 
gezien de gewogen gemiddelde duur van de huurovereenkomsten van deze gebouwen relatief lang is (4 jaar op 
30 september 2010). 

De huurleegstand van Befimmo in dit segment (9,4%) ligt onder het marktgemiddelde (14,6%), maar nam sinds vorig 
jaar toe na het geplande vertrek van een huurder uit een gebouw. 

 

Markt: 

> Voorraad: 1,9 miljoen m2. 

> In dit segment zijn vooral privé-bedrijven aanwezig die zeer gevoelig zijn voor de economische conjunctuur. 

> Belangrijke huurleegstand: 23,6% (ongeveer 456.000 m2), die gedurende de laatste twee jaar toeneemt wegens 
de economische achteruitgang. 

 Er werden minder nieuwe projecten ontwikkeld. We tellen ongeveer 32.000 m2 speculatieve kantoorprojecten die 
tegen eind 2012 worden opgeleverd. 

> Take-up in 2010 (Q1-Q3): ongeveer 69.000 m2. 

Befimmo: 

8,5% van de portefeuille van Befimmo ligt in de rand. Dit komt neer op 7 gebouwen en kantoorparken voor een totale 
oppervlakte van 106.470 m2. 

De vinnige concurrentie oefent een sterke neerwaartse druk uit op de huurprijzen en zet de eigenaars aan om de 
huurders belangrijke huurvoordelen te verlenen. 

 

Vlaanderen 

19% van de portefeuille van Befimmo, namelijk 33 gebouwen met een totale oppervlakte van 180.563 m2, ligt in 
Vlaanderen. Dit cijfer slonk lichtjes door de verkoop van het gebouw Kattendijkdok, die in de loop van het boekjaar 
2010/2011 afgewikkeld zou moeten worden. 

De gebouwen in Vlaanderen trekken algemeen partij van een ligging in het stadscentrum en zijn voor lange termijn 
verhuurd aan overheidsbesturen. Uitzonderingen zijn twee gebouwen in Antwerpen en Leuven die in juni 2008 
verworven werden en ook op lange termijn verhuurd zijn. 

De bezettingsgraad bedraagt 100%. 

Wallonië 

4,8% van de portefeuille van Befimmo, namelijk 20 gebouwen voor een totale oppervlakte van 95.601 m2, ligt in 
Wallonië. 

Deze gebouwen liggen meestal in het stadscentrum en zijn voor lange termijn verhuurd aan administraties in de 
overheidssector. 

De bezettingsgraad bedraagt 100%. 

Rand 

Vlaanderen en Wallonië 
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Luxemburg 
Markt: 

> Voorraad: 3,5 miljoen m2. 

> De helft van het kantoorpark van Luxemburg-stad is gelegen in het CBD en in de Kirchbergwijk. 

> De belangrijkste huurders behoren tot de financiële sector, die alleen al 32% van alle huurders vertegenwoordigt, 
en de Europese instellingen (19%). 

> Take-up in 2010 (Q1-Q3): ongeveer 84.000 m2. 

Befimmo: 

4,4% van de portefeuille van Befimmo is in Luxemburg-stad gelegen, na de overname, op 1 juli 2009, van alle 
aandelen van de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht Axento, die een gloednieuw kantoorgebouw 
(13.447 m ) bezit op het Kirchbergplateau, aan de avenue Kennedy. 

Vandaag is drie vierde van het gebouw verhuurd. Voor het saldo van de oppervlaktes beschikt Befimmo over een 
huurwaarborg van 18 maanden die op 31 december 2010 verstrijkt. 

  Brussel Central  
Business District 

Brussel  
gedecentraliseerd 

Brussel  
rand 

(in duizend ) 2009/10 2008/09 2009/10 2008/09 2009/10 2008/09 

RESULTATENREKENING             
A. Huurinkomsten  65 751  64 117  9 405  10 320  11 049  11 639 
B. Operationeel vastgoedresultaat  62 520  61 914  8 219  9 732  9 189  10 332 
C. Variatie in de reële waarde van de gebouwen - 15 112 - 31 186 - 9 285 - 11 912 - 7 945 - 13 974 
D. Resultaat uit de overdracht van gebouwen - -  215 - - - 
E. RESULTAAT VAN HET SEGMENT (=B+C+D)  47 408  30 728 - 851 - 2 180  1 243 - 3 642 
Percentage per segment 58,3% 78,1% -1,0% -5,5% 1,5% -9,3% 
F. Algemene kosten van de Vennootschap             
G. Andere operationele opbrengsten en -kosten             
F. Financieel resultaat             
I. Belastingen             
NETTORESULTAAT (=E+F+G+H+I)             
Groepsaandeel              
Minderheidsbelangen             
              
BALANS             
Activa             
Goodwill  7 391  7 391 - - - - 
Vastgoedbeleggingen 1 095 405 1 082 743  130 228  139 359  159 632  166 736 

waarvan investeringen van het jaar  27 773  18 898  674 - 88  842  1 066 
Overige activa -  7 269 - - - - 
TOTAAL ACTIVA 1 102 796 1 097 403  130 228  139 359  159 632  166 736 
Percentage per segment 55,6% 55,2% 6,6% 7,0% 8,0% 8,4% 
TOTAAL VERPLICHTINGEN - 50 785 - - - - 
Totaal eigen vermogen             
Groepsaandeel              
Minderheidsbelangen             
TOTAAL VERPLICHTINGEN EN EIGEN VERMOGEN - 50 785 - - - - 

> Huurleegstand: 8,2%, een fikse stijging (+55%) als gevolg van de economische vertraging. 
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Luxemburg 
Markt: 

> Voorraad: 3,5 miljoen m2. 

> De helft van het kantoorpark van Luxemburg-stad is gelegen in het CBD en in de Kirchbergwijk. 

> De belangrijkste huurders behoren tot de financiële sector, die alleen al 32% van alle huurders vertegenwoordigt, 
en de Europese instellingen (19%). 

> Take-up in 2010 (Q1-Q3): ongeveer 84.000 m2. 

Befimmo: 

4,4% van de portefeuille van Befimmo is in Luxemburg-stad gelegen, na de overname, op 1 juli 2009, van alle 
aandelen van de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht Axento, die een gloednieuw kantoorgebouw 
(13.447 m ) bezit op het Kirchbergplateau, aan de avenue Kennedy. 

Vandaag is drie vierde van het gebouw verhuurd. Voor het saldo van de oppervlaktes beschikt Befimmo over een 
huurwaarborg van 18 maanden die op 31 december 2010 verstrijkt. 

  Brussel Central  
Business District 

Brussel  
gedecentraliseerd 

Brussel  
rand 

(in duizend ) 2009/10 2008/09 2009/10 2008/09 2009/10 2008/09 

RESULTATENREKENING             
A. Huurinkomsten  65 751  64 117  9 405  10 320  11 049  11 639 
B. Operationeel vastgoedresultaat  62 520  61 914  8 219  9 732  9 189  10 332 
C. Variatie in de reële waarde van de gebouwen - 15 112 - 31 186 - 9 285 - 11 912 - 7 945 - 13 974 
D. Resultaat uit de overdracht van gebouwen - -  215 - - - 
E. RESULTAAT VAN HET SEGMENT (=B+C+D)  47 408  30 728 - 851 - 2 180  1 243 - 3 642 
Percentage per segment 58,3% 78,1% -1,0% -5,5% 1,5% -9,3% 
F. Algemene kosten van de Vennootschap             
G. Andere operationele opbrengsten en -kosten             
F. Financieel resultaat             
I. Belastingen             
NETTORESULTAAT (=E+F+G+H+I)             
Groepsaandeel              
Minderheidsbelangen             
              
BALANS             
Activa             
Goodwill  7 391  7 391 - - - - 
Vastgoedbeleggingen 1 095 405 1 082 743  130 228  139 359  159 632  166 736 

waarvan investeringen van het jaar  27 773  18 898  674 - 88  842  1 066 
Overige activa -  7 269 - - - - 
TOTAAL ACTIVA 1 102 796 1 097 403  130 228  139 359  159 632  166 736 
Percentage per segment 55,6% 55,2% 6,6% 7,0% 8,0% 8,4% 
TOTAAL VERPLICHTINGEN - 50 785 - - - - 
Totaal eigen vermogen             
Groepsaandeel              
Minderheidsbelangen             
TOTAAL VERPLICHTINGEN EN EIGEN VERMOGEN - 50 785 - - - - 

> Huurleegstand: 8,2%, een fikse stijging (+55%) als gevolg van de economische vertraging. 

  
Wallonië 

  
Vlaanderen 

Luxemburg  
stad 

Niet-bestede  
bedragen 

  
Totaal 

2009/10 2008/09 2009/10 2008/09 2009/10 2008/09 2009/10 2008/09 2009/10 2008/09 

                    
 11 042  10 729  21 388  20 913  5 376  1 366 - -  124 012  119 086 
 10 115  10 308  20 394  20 461  5 262  1 354 - -  115 699  114 101 
- 3 367 - 5 949  443 - 8 088  709 - 3 873 - - - 34 557 - 74 982 

- - -  213 - - - -  215  213 
 6 747  4 359  20 837  12 586  5 971 - 2 520 - -  81 356  39 331 
8,3% 11,1% 25,6% 32,0% 7,3% -6,4% - - 100% 100% 

            - 12 512 - 9 841 - 12 512 - 9 841 
             8 970  1 874  8 970  1 874 
            - 26 566 - 64 282 - 26 566 - 64 282 
            - 651 - 461 - 651 - 461 
                 50 598 - 33 379 
                 46 659 - 34 499 
                 3 938  1 120 
                    
                    
                    

 2 673  2 673  5 826  5 826 - - - -  15 890  15 890 
 91 466  92 149  363 636  360 374  82 244  81 532 - - 1 922 611 1 922 893 

 2 685  4 991  2 819  4 981  3  93 495 - -  34 795  123 342 
 2 381  2 496 - - - -  44 193  40 847  46 574  50 612 

 96 521  97 318  369 462  366 200  82 244  81 532  44 193  40 847 1 985 075 1 989 395 
4,9% 4,9% 18,6% 18,4% 4,1% 4,1% 2,2% 2,1% 100% 100% 

- - - - - -  903 191  888 611  903 191  939 396 
            1 081 884 1 049 999 1 081 884 1 049 999 
            1 017 445  988 367 1 017 445  988 367 
             64 439  61 632  64 439  61 632 

- - - - - - 1 985 075 1 938 610 1 985 075 1 989 395 
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5. HUURINKOMSTEN 

 

Rubr. I. Huurinkomsten 30.09.10 30.09.09 

Huur 119 900 118 276 
Gegarandeerde inkomsten 4 901 1 265 
Huurkortingen -1 229 -1 340 
Huurvoordelen - 68  97 
Vergoedingen voor vroegtijdig verbroken huurcontracten  507  787 
Huurinkomsten 124 012 119 086 

Deze tabel bevat de bestanddelen van het huurinkomen. Naast het huurgeld bestaan de huurinkomsten ook uit: 

- de elementen die verband houden met de spreiding van de toegekende huurkortingen, die volgens de IFRS-normen 
worden geboekt en waarvan het effect geneutraliseerd wordt in Rubriek XV van de resultatenrekening; 

- en de vergoedingen in verband met de vervroegde verbrekingen van huurovereenkomsten. 
 

(in duizend ) 30.09.10 30.09.09 

Op minder dan één jaar 120 244 123 893 
Tussen één en vijf jaar 387 080 390 694 
Op meer dan vijf jaar 627 308 661 355 
Huurinkomsten 1 134 632 1 175 943 

Deze tabel geeft een gedetailleerd overzicht van de toekomstige huurvorderingen die Befimmo zeker zal innen, op 
basis van de lopende huurovereenkomsten. Het gaat wel degelijk om de niet-geïndexeerde huurgelden die zullen 
geïnd worden vóór de volgende tussentijdse vervaldag die in de huurovereenkomsten bepaald is. 

Type-huurovereenkomst van Befimmo 
De grote meerderheid van de gebouwen van Befimmo CommVA (hier zijn met name de gebouwen van Fedimmo NV, 
de gebouwen verhuurd aan de Regie der Gebouwen en gericht bepaalde andere huurovereenkomsten buiten 
beschouwing gelaten) is verhuurd volgens een type-huurcontract, met een duur van meestal minstens negen jaar en 
met, afhankelijk van het geval, mogelijkheden voor eventuele 'breaks' op de driejaarlijkse vervaldagen, mits 
kennisgeving van opzegging van minstens zes maanden vóór de vervaldag. 

De huurcontracten zijn buiten deze tussentijdse vervaldagen niet opzegbaar, en kunnen meestal niet stilzwijgend 
worden verlengd. 

De huurgelden zijn meestal driemaandelijks of halfjaarlijks vooraf betaalbaar. De huurgelden worden jaarlijks 
geïndexeerd, op de verjaardag van het huurcontract, met als minimum meestal de laatste huurprijs (of, voor de 
huurcontracten van de Regie der Gebouwen, de basishuurprijs). 

De gemeenschappelijke en individuele lasten evenals de verzekeringspremies zijn in de meeste gevallen ten laste 
van de huurders die, om deze bedragen te dekken, driemaandelijks (of halfjaarlijks), samen met de huur, een 
provisie betalen. Jaarlijks wordt een afrekening gemaakt van alle werkelijk opgelopen kosten. 

Belastingen, taksen en onroerende voorheffing worden ook integraal op de huurders afgewenteld. 

(in duizend ) 

De door Befimmo geïnde voorwaardelijke huurgelden vertegenwoordigen de indexering die jaarlijks wordt toegepast op 
de huurgelden, en bedragen respectievelijk 0,00 miljoen  en 2,49 miljoen  voor de boekjaren 2009/2010 en 2008/2009. 
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Om te garanderen dat zij de verplichtingen vervullen die hen uit hoofde van het huurcontract toekomen, leveren de 
huurders (behalve de Belgische Staat en sommige Vertegenwoordigingen) meestal een bankwaarborg die 
onherroepelijk en op eerste verzoek opvraagbaar is. 

Een expert stelt een gedetailleerde plaatsbeschrijving op wanneer de huurders hun intrek nemen. Aan het eind van 
het huurcontract dienen de huurders de ruimtes in de oorspronkelijke staat te herstellen, onder voorbehoud van 
normale slijtage. De expert stelt een plaatsbeschrijving op wanneer het pand verlaten wordt. De huurders zijn een 
vergoeding verschuldigd die het bedrag van de huurschade en van eventuele onbeschikbaarheid van de ruimtes 
tijdens de herstellingswerken dekt. 

De huurders mogen hun huurcontract niet overdragen en de lokalen niet onderverhuren zonder voorafgaand 
uitdrukkelijk akkoord van de verhuurder. Indien Befimmo akkoord gaat met de overdracht van een huurcontract, 
blijven overdrager en overnemer hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk tegenover Befimmo. 

Elk huurcontract wordt geregistreerd. 

Type-huurovereenkomst van Fedimmo 
Voor de gebouwen van Fedimmo NV die aan de Belgische Staat worden verhuurd, wordt een type-huurcontract 
gebruikt. 

De huurcontracten zijn niet opzegbaar vóór de vervaldagen, en zijn meestal voor een langere termijn afgesloten. 
Behoudens opzegging met kennisgeving vóór het verstrijken van de termijn worden ze stilzwijgend verlengd voor een 
duur die afhankelijk is van het contract. 

De huurgelden zijn halfjaarlijks betaalbaar in de loop van dat halfjaar en kennen een jaarlijkse indexering met als 
minimum de initiële huurprijs. 

De huurlasten zijn krachtens de bijzondere voorwaarden ten laste van de huurder; belastingen en taksen zijn 
uitsluitend ten laste van de huurder. 

Twee experts – de ene benoemd door de huurgever, de andere door de huurder – stellen een plaatsbeschrijving op 
bij de ingebruikname en bij het verlaten van de ruimtes, teneinde de vergoeding voor huurschade te bepalen die de 
huurder de huurgever verschuldigd is. 

De Belgische Staat is als huurder niet gehouden een huurwaarborg te leveren. Indien het huurcontract wordt 
overgedragen aan een andere persoon dan een overheidsdienst, moet echter een huurwaarborg worden aangelegd. 

De huurder mag de ruimtes niet onderverhuren tenzij met instemming van de huurgever, behalve aan een 
overheidsdienst. Bij onderverhuring of overdracht van het huurcontract blijven de huurder en de onderverhuurder of 
cessionaris hoofdelijk en ondeelbaar alle verplichtingen van het huurcontract verschuldigd. 

Het type-huurcontract voorziet in de verbintenis vanwege de verhuurder (Fedimmo NV) om binnen de drie jaar 
werkzaamheden voor de wederinstaatstelling uit te voeren (opgesomd in een specifieke bijlage bij elk huurcontract) 
en, correlatief voor al deze werken, in een verhoging van de huurprijs (eveneens gepreciseerd in deze bijlage), 
verschuldigd door de huurder (de Belgische Staat). De verhoging van de huur voor elke rubriek binnen de 
werkzaamhedenlijst wordt berekend volgens een regel van drie en wordt toegepast bij de realisatie van elke 
afzonderlijke rubriek van deze werkzaamheden. 

Fedimmo NV heeft aldus binnen de vooropgestelde termijn het algemeen programma van werkzaamheden voor een 
budget van 26,8 miljoen  afgewerkt (renovatieprogramma 2007/2009). Het gedeelte van het programma met 
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betrekking tot de Toren WTC 3 (budget 22,2 miljoen ) werd op verzoek van de Belgische Staat uitgesteld en zal 
over de periode 2009/2012 uitgevoerd worden. 

De huurcontracten worden geregistreerd. 

 

6. MET VERHUUR VERBONDEN KOSTEN 
 

30.09.10 30.09.09 

Te betalen huur op gehuurde activa - 261 - 263 
Waardeverminderingen op handelsvorderingen - 519 - 290 
Terugnemingen van waardeverminderingen op handelsvorderingen  221  113 
Met verhuur verbonden kosten - 560 - 441 

Deze tabel bevat de bedragen: 

- enerzijds van de te betalen huur op verhuurde activa, die vervolgens zullen herverhuurd worden aan de klanten van 
de Vennootschap; 

- anderzijds van de waardeverminderingen en terugnemingen van waardeverminderingen op handelsvorderingen 
(gerealiseerd en niet-gerealiseerd). 

 

(in duizend ) 30.09.10 30.09.09 

Op minder dan één jaar  435  368 
Tussen één en vijf jaar 1 377 1 182 
Op meer dan vijf jaar 11 654 11 674 
Betaalde huurprijzen 13 466 13 224 

Rubr. III. Met verhuur verbonden kosten (in duizend ) 

        
Deze tabel bevat een gedetailleerd overzicht van de toekomstige huurgelden die in alle zekerheid door Befimmo 
zullen worden betaald krachtens de lopende huurovereenkomsten, met betrekking tot de huurcontracten die Befimmo 
in de hoedanigheid van huurder (huur van gebouwen, voertuigen, enz.) heeft afgesloten. De vermelde huurgelden 
zijn vaststaand en houden dus geen rekening met de toekomstige indexeringen. De voorwaardelijke huurgelden, 
betaald door Befimmo, voornamelijk gevormd door de jaarlijks toegepaste indexering op de huurprijzen, worden voor 
de twee voorgaande boekjaren op minder dan 10.000  geraamd. 
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7. VASTGOEDKOSTEN EN RECUPERATIE VAN VASTGOEDKOSTEN 
 

2009/2010 (in duizend ) 

 (in duizend ) 

TEN LASTE   NETTO   RECUPERATIE 

Rubr. IX. Technische kosten -9 417     5 572   Rubr. IV Recuperatie van vastgoedkosten 
Recurrente -7 179 -3 924  3 255 Recurrente 
Herstellingen -5 017 -2 453   2 564   Herstellingen 
Vergoedingen voor totale waarborgen -1 281 - 906    375   Vergoedingen voor totale waarborgen 
Verzekeringspremies - 881 - 565    316   Verzekeringspremies 
Niet recurrente -2 238 -1 165  1 073 Niet recurrente 
Grote herstellingen (aannemers, architecten, 
studiebureau,…) -2 056 -1 482    574   Recuperatie van de grote herstellingen 

Schadegevallen - 182  317    94   Recuperatie op schadegevallen 

  -    86   Vergoedingen van de schadegevallen 
door de verzekeraars 

   -    319   Vergoedingen op huurschade 
Rubr. XII. Beheerkosten vastgoed -1 584 - 340   1 244   Beheerkosten vastgoed 
Externe beheervergoedingen -1 584 - 340   1 244   Verkregen beheervergoedingen 
Rubr. X. Commerciële kosten - 948 - 948       
Makelaarscommissies - 712 - 712       
Publiciteit - 15 - 15       
Erelonen van advocaten en juridische kosten - 222 - 222       
Rubr. XI. Kosten en taksen van niet-verhuurde 
gebouwen -2 124 -2 124       

Rubr. XIII. Andere vastgoedkosten - 185 - 185       
Vastgoedkosten -14 258 -8 686 5 572 Rubr. IV Recuperatie van vastgoedkosten 
              
2008/2009 

TEN LASTE   NETTO   RECUPERATIE 

Rubr. IX. Technische kosten -14 542     11 653   Rubr. IV Recuperatie van vastgoedkosten 
Recurrente -5 866 -2 600  3 266  Recurrente 
Herstellingen -3 495 -1 025   2 471   Herstellingen 
Vergoedingen voor totale waarborgen -1 248 - 930    318   Vergoedingen voor totale waarborgen 
Verzekeringspremies -1 122 - 646    477   Verzekeringspremies 
Niet recurrente -8 676 -1 165  7 511  Niet recurrente 
Grote herstellingen (aannemers, architecten, 
studiebureau,…) -8 559 -1 733   6 826   Recuperatie van de grote herstellingen 

Schadegevallen - 117  568    24   Recuperatie op schadegevallen 

     120   Vergoedingen van de schadegevallen 
door de verzekeraars 

      541   Vergoedingen op huurschade 
Rubr. XII. Beheerkosten vastgoed -1 157 - 282    876   Beheerkosten vastgoed 
Externe beheervergoedingen -1 157 - 282    876   Verkregen beheervergoedingen 
Rubr. X. Commerciële kosten - 581 - 581       
Makelaarscommissies - 212 - 212       
Publiciteit - 50 - 50       
Erelonen van advocaten en juridische kosten - 320 - 320       
Rubr. XI. Kosten en taksen van niet-verhuurde 
gebouwen -1 361 -1 361       

Rubr. XIII. Andere vastgoedkosten - 24 - 24       
Vastgoedkosten -17 666 -6 013 11 653 Rubr. IV Recuperatie van vastgoedkosten 

               
Deze tabellen wijzen, voor het boekjaar 2009/2010 en het boekjaar 2008/2009, op de oorsprong van de nettovast-
goedkosten die de Vennootschap draagt. 
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Toelichting bij de geconsolideerde Financiële Staten 

8. HUURLASTEN EN BELASTINGEN NORMAAL GEDRAGEN DOOR DE HUURDER 
OP VERHUURDE GEBOUWEN 
 

(in duizend ) 30.09.10 30.09.09 

Rubr. V. Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen 
door de huurder op verhuurde gebouwen  26 936 20 945 
Doorrekening van huurlasten gedragen door de eigenaar 11 391 10 711 
Doorrekening van voorheffingen en belastingen op verhuurde gebouwen 15 545 10 233 
Rubr. VII. Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen -26 109 -19 714 
Huurlasten gedragen door de eigenaar -9 893 -8 953 
Voorheffingen en belastingen op verhuurde gebouwen -16 216 -10 761 
Totaal  827 1 231 

De meeste huurcontracten bepalen dat de huurlasten en belastingen door de huurders gedragen worden. Bepaalde 
huurcontracten bevatten echter andere overeenkomsten zoals een forfaitaire facturering van de lasten die voor risico 
van de eigenaar blijven, of dat bepaalde belastingen ten laste van de eigenaar blijven. 

 

9. ALGEMENE KOSTEN VAN DE VENNOOTSCHAP 
 

Rubr. XIV. Algemene kosten van de Vennootschap 30.09.10 30.09.09 

Personeelskosten 4 906 3 862 
Werkingskosten 1 839 1 699 
Erelonen 1 799 1 740 
Kosten verbonden met het statuut van Vastgoedbevak 1 630 1 548 
Bedragen gestort aan de zaakvoerder Befimmo NV 2 338  993 
 - Terugbetaling van kosten rechtstreeks verbonden met zijn opdracht    

 (de vergoedingen van de bestuurders inbegrepen)  982  993 
 - Vergoeding rechtstreeks naar verhouding tot het resultaat van Befimmo CommVA  1 356 - 
Algemene kosten van de Vennootschap 12 512 9 841 

De algemene kosten van de Vastgoedbevak bestrijken alle kosten die niet rechtstreeks toewijsbaar zijn aan het 
beheer, het onderhoud en de maintenance van gebouwen. Ze omvatten de personeelskosten van de Vennootschap 
(vergoedingen, sociale lasten, enz.), de werkingskosten (huur van lokalen, kantoorbenodigdheden, enz.) en de 
erelonen die aan verschillende externe adviseurs werden betaald (op juridisch, technisch, financieel, fiscaal vlak, 
enz.), met name in het kader van bijzondere projecten. 

De kosten verbonden met het statuut van Vastgoedbevak omvatten alle kosten die vereist zijn voor een notering op 
een publieke markt (Euronext, kosten van uitbetaling coupons, enz.) en voor het statuut van Vastgoedbevak 
(driemaandelijkse waardering van de portefeuille, kosten depositobank, enz.). 

De bedragen die uitgekeerd worden aan de Zaakvoerder Befimmo NV omvatten enerzijds de kosten die rechtstreeks 
verbonden zijn aan zijn opdracht, met inbegrip van de vergoedingen van de bestuurders, en anderzijds, de 
vergoeding van de Zaakvoerder Befimmo NV, die in de statuten van Befimmo CommVA vastgelegd is. 

 

  30.09.10 30.09.09 

PERSONEELSBESTAND VAN DE VENNOOTSCHAP     
Aantal personen verbonden door een arbeidsovereenkomst 40 34 

(in duizend ) 
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10. ANDERE OPERATIONELE OPBRENGSTEN EN KOSTEN 
 

Rubr. XV. Andere operationele opbrengsten en kosten (in duizend ) 30.09.10 30.09.09 

Spreiding van de huurkortingen  945  49 
Andere  809 1 825 
Uitzonderlijke opbrengst n.a.v. de opzegging van de erfpacht op Blok II van WTC 7 216 - 
Andere operationele opbrengsten en kosten 8 970 1 874 

Deze rubriek bevat, op terugkerende basis, de compensatie van het effect van de spreiding van de toegekende 
huurkortingen. De spreiding van de huurkortingen, die volgens de IFRS-normen bij de huurinkomsten geboekt wordt, 
wordt op dit niveau geneutraliseerd, zodat het effect op het nettoresultaat van de Vennootschap nul is. 

De andere elementen van deze rubriek zijn niet-recurrent en bestaan voor dit boekjaar hoofdzakelijk uit de 
afwikkeling van de ontbinding van de erfpacht op Blok II van het World Trade Center in Brussel. 

 

11. RESULTAAT VERKOOP VASTGOEDBELEGGINGEN 
 

Rubr. XVI. Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen (in duizend ) 30.09.10 30.09.09 

Netto verkopen van de onroerende goederen (verkoopprijs - transactiekosten)  735 4 178 
Boekwaarde van de verkochte onroerende goederen - 520 -3 965 
Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen  215  213 

Het resultaat verkoop vastgoedbeleggingen bestaat uitsluitend uit de overdracht van een kantoorverdieping in een 
gebouw in mede-eigendom aan de Terhulpsesteenweg, 177 in Brussel. 

 

12. VARIATIES IN DE REËLE WAARDE VAN VASTGOEDBELEGGINGEN 
 

Rubr. XVII. Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen (in duizend ) 30.09.10 30.09.09 

Positieve variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 17 824 22 005 
Negatieve variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen -52 381 -96 987 
Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen -34 557 -74 982 

In de variatie in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen zijn de investeringen niet opgenomen. Het 
beheersverslag bevat een onderdeel ‘Portefeuille’, met aanvullende informatie over de waardevariaties. 
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Toelichting bij de geconsolideerde Financiële Staten 

13. FINANCIEEL RESULTAAT 
 

(in duizend ) 30.09.10 30.09.09 

Rubr. XIX. (+) Financiële opbrengsten 5 510 5 032 
(+) Geïnde interesten en dividenden  172 2 237 
(+) Leasevergoedingen  197  334 
(+) Herwaarderingsmeerwaarden op financiële activa 5 141 2 448 
(+) Andere -  12 
Rubr. XX. (-) Interestkosten -20 704 -30 010 
(-) Nominale interestlasten op leningen -9 253 -21 000 
(-) Wedersamenstelling van het nominaal bedrag van financiële schulden - 608 - 559 
(-) Andere interestkosten -10 842 -8 451 
Rubr. XXI. (-) Andere financiële kosten -11 371 -39 304 
(-) Bankkosten en andere commissies -2 457 -1 878 
(-) Herwaarderingsminderwaarden op financiële activa -8 915 -37 426 
(+/-) Financieel resultaat -26 566 -64 282 

Bovenstaande tabel toont het financieel resultaat, overeenkomstig de presentatie die in het Koninklijk Besluit van 
21 juni 2006 wordt voorgeschreven. 

De volgende tabel presenteert het financieel resultaat in analytische vorm, en maakt het onderscheid mogelijk tussen 
de elementen die verband houden met de herwaarderingen van de financiële instrumenten en de andere financiële 
lasten en opbrengsten. 

 

(in duizend ) 30.09.10  30.09.09 

(+) Financiële inkomsten  369  1 328 
(+) Geïnde interesten en dividenden  172   994 
(+) Vergoeding financiële leasing en soortgelijken  197   335 
(+/-) Netto interestkosten -20 704  -28 755 
(-) Nominale interestlasten op leningen -9 253  -20 988 
(-) Wedersamenstelling van het nominaal bedrag van financiële schulden - 608  - 559 
(-) Andere interestkosten -1 245  -2 544 
(+) Inkomsten uit financiële indekkingsinstrumenten - 1 243 
(-) Kosten van financiële indekkingsinstrumenten -9 597  -5 907 
(-) Andere financiële kosten -2 457  -1 877 
(-) Bankkosten en andere commissies -2 457  -1 877 
(+/-) Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva -3 774  -34 978 
(+/-) Financiële indekkingsinstrumenten -3 789  -26 916 
(+/-) Andere  15  -8 062 
(+/-) Financieel resultaat -26 566  -64 282 
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Het financieel resultaat van het boekjaar 2009/2010 is sterk verbeterd tegenover vorig boekjaar. Dit is vooral te 
verklaren door: 

- een sterke vermindering van de netto-interestkosten betaald op het gedeelte van de schuld met variabele 
rentevoeten. Deze vermindering vloeit voort uit de daling van de korte rentevoeten; 

- de veel geringere impact dan vorig jaar van de variatie in de marktwaarde van de financiële 
indekkingsinstrumenten (vooral IRS, IRS Callable,Twin Caps en Caps), en die op 3,8 miljoen  netto komt, 
ten opzichte van 26,9 miljoen  vorig boekjaar; 

- de verrekening vorig boekjaar van een waardedaling van 8,1 miljoen  op het financieel actief dat bestond uit 
de verbintenis om de aandelen van de vennootschap Axento SA in Luxemburg (aangegaan op 1 juli 2009) te 
verwerven. 

Zoals de IFRS-norm 7.20 vereist, maken de volgende tabellen het onderscheid mogelijk tussen de aard van de 
financiële activa en verplichtingen, die aan de basis liggen van de financiële last of opbrengst die in het financieel 
resultaat van het afgesloten boekjaar wordt weergegeven: 

 

 
 
 
 
2009/2010 (in duizend ) 

 
 
 
 

TOTAAL 

  

Financiële activa 
of verplichtingen 

tegen reële 
waarde via de 

resultatenrekening 

  

 
 
 

Leningen en 
vorderingen 

  

Financiële 
verplichtingen 

gewaardeerd tegen 
geamortiseerde 

kostprijs 

Financiële inkomsten  162  207 - 
Netto interestkosten -9 597  390 -11 497 
Andere financiële kosten - - -2 457 
Variaties in de reële waarde van financiële 
activa en passiva -3 785 -  11 
Totaal resultaat voor financiële activa / verplichtingen -13 221  597 -13 942 

        

 
 
 
2008/2009 (in duizend ) 

 
 
 
 

TOTAAL 

  

Financiële activa 
of verplichtingen 

tegen reële 
waarde via de 

resultatenrekening 

  

 
 
 

Leningen en 
vorderingen 

  

Financiële 
verplichtingen 

gewaardeerd tegen 
geamortiseerde 

kostprijs 

Financiële inkomsten 1 328  439  889 - 
Netto interestkosten -28 755 -4 664 - 6 -24 085 
Andere financiële kosten -1 877  -  1 -1 878 
Variaties in de reële waarde van financiële 
activa en passiva -34 978 -35 007 -  30 
Totaal resultaat voor financiële activa / verplichtingen -64 282 -39 232  884 -25 934 

 

 

 369
-20 704

-2 457
 

-3 774
-26 566
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Toelichting bij de geconsolideerde Financiële Staten 

14. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT 
De componenten van de belastinglast op het resultaat worden hierna weergegeven: 

 

Rubr. XXIII. Vennootschapsbelasting (in duizend ) 30.09.10 30.09.09 

Lopende belastingen van het boekjaar - 652 - 460 
Correcties op lopende belastingen van vorige boekjaren  1 - 1 
Uitgestelde belastingverplichtingen - - 
Vennootschapsbelasting - 651 - 461 

Befimmo is een commanditaire vennootschap op aandelen met het statuut van Vastgoedbevak; dit statuut houdt in 
dat ze vrijgesteld is van de vennootschapsbelasting op haar resultaat. 

De Vennootschap is niettemin onderhevig aan een belastingheffing tegen het belastingtarief voor vennootschappen 
(33,99%) op haar niet-toegestane uitgaven. Het geraamde te betalen belastingbedrag op deze uitgaven bedraagt 
0,65 miljoen  op 30 september 2010, en werd op 30 september 2010 volledig gedekt door een voorziening. 

De dochteronderneming Fedimmo blijft, als naamloze vennootschap, onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Na 
aftrek van de notionele interesten, berekend op het eigen vermogen van Fedimmo, is de heffingsgrondslag voor 
boekjaar 2009/2010 echter nul; een bedrag van 6,0 miljoen  notionele interesten wordt overgedragen op de volgende 
boekjaren. Rekening houdend met de eerder aangelegde reserves van notionele interesten bedraagt de totale over te 
dragen reserve naar de volgende boekjaren 33,3 miljoen  op 30 september 2010. 

Naast het feit dat geen enkele lopende belasting wordt geregistreerd voor Fedimmo, zou dus een actief van 
uitgestelde belastingen geboekt moeten worden ten belope van een bedrag dat gelijk is aan 33,99% van de 
overdracht van notionele interesten, teneinde de fiscale reserve weer te geven die aftrekbaar is van de toekomstige 
winsten. Aangezien de fiscale vooruitzichten voor Fedimmo echter tonen dat de heffingsgrondslag voor elk boekjaar 
nul zou moeten zijn, dankzij de aftrekbaarheid van de notionele interesten, zou de Vennootschap dit actief van 
uitgestelde belasting niet moeten realiseren, zodat dit niet geboekt wordt. 

Gezien Fedimmo voor de opmaak van de statutaire rekeningen niet onderworpen is aan het IFRS-referentiesysteem, 
vereisen de Belgische boekhoudnormen dat de waardering van haar vastgoedportefeuille gebeurt volgens de methode 
van afschrijving van de kostprijs. Zo laat deze waarderingsmethode een verschil ontstaan tussen de fiscale waarde van 
de gebouwen (vastgelegd volgens de Belgische boekhoudnormen) en hun investeringswaarde die de experts 
bepaalden. In zoverre de realisatiewaarde van het vastgoed (investeringswaarde min de toepasbare registratierechten) 
onder zijn fiscale waarde ligt, dient er geen fiscale latentie te worden geboekt. 
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15. RESULTAAT PER AANDEEL 
 

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (in duizend ) 30.09.10 30.09.09 

TELLER     
Nettoresultaat van het boekjaar 50 598 -33 379 
Minderheidsbelangen 3 938 1 120 
Groepsaandeel 46 659 -34 499 
NOEMER     
Aantal aandelen in omloop per einde van de periode (in eenheden) 16 790 103 16 790 103 
Gewogen gemiddelde aantal aandelen in omloop tijdens de periode (in eenheden) 16 790 103 14 060 753 
Nettoresultaat per aandeel (gewoon en verwaterd) (in ) 2,78 -2,45 
      
Dividend van het boekjaar     
Interim brutodividend   43 940-  
Uit te keren brutodividend 65 580 17 581 
Totaal brutodividend van het boekjaar 65 580 61 521 
Brutodividend per aandeel ( ) 3,9059 3,36 / 1,04 

Het resultaat per aandeel wordt berekend door het nettoresultaat te delen door het gewogen gemiddelde aantal 
bestaande aandelen die in de loop van het betrokken boekjaar in omloop waren. 

Aangezien Befimmo geen instrumenten gebruikt die aanleiding geven tot verwatering, zijn de gewone en verwaterde 
aandelen identiek. 

 

16. GOODWILL 
De overname van Fedimmo heeft voor Befimmo een goodwill gegenereerd uit het positieve verschil tussen de 
overnameprijs (inclusief transactiekosten) en het aandeel van Befimmo in de reële waarde van de verworven 
nettoactiva. Deze goodwill, ingeschreven op de actiefzijde in de balans van de geconsolideerde Financiële Staten, 
staat voor de toekomstige economische voordelen, die verbonden zijn met de synergieën, optimaliseringen en 
ontwikkelingsvooruitzichten van een portefeuille van geografisch gespreide gebouwen. 

Onderstaande tabel toont de evolutie van de waarde van de goodwill tijdens het boekjaar: 
 

(in duizend ) 30.09.10 30.09.09 

KOSTEN     
Saldo bij aanvang van boekjaar 15 890 15 977 
Extra bedragen, verbonden met de bedrijfscombinaties, gerealiseerd tijdens het boekjaar - - 
Verminderingen, verbonden met de vervreemding van activa, gerealiseerd tijdens het boekjaar - - 87 
Saldo bij einde van boekjaar 15 890 15 890 
WAARDEVERLIEZEN     
Saldo bij aanvang van boekjaar - - 
Waardeverliezen, geregistreerd tijdens het boekjaar - - 
Saldo bij einde van boekjaar - - 
BOEKWAARDE     
Waarde bij aanvang van boekjaar 15 890 15 977 
Waarde bij einde van boekjaar 15 890 15 890 
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Toelichting bij de geconsolideerde Financiële Staten 

De goodwill werd toegerekend aan de kasstroomgenererende eenheden die partij zullen trekken van de synergieën 
van de acquisitie. In het geval van de Fedimmo-portefeuille komt dit overeen met de groepen gebouwen, volgens hun 
ligging verspreid per geografisch segment. Onderstaande tabel illustreert deze verdeling van de goodwill per 
geografisch segment. 

Er werd tijdens het boekjaar geen enkele beweging opgetekend. 

Waardeverminderingstest 
 

 
GEOGRAFISCHE SEGMENTEN 
(in duizend ) 

 
 

Goodwill 

Boekwaarde 
(inclusief goodwill 

op 100%) 

 
 

Bedrijfswaarde 

 
 

Waardevermindering 

Brussel - stadscentrum  597 29 533 29 596 - 
Brussel - Leopoldwijk 2 108 106 540 106 818 - 
Brussel - Noordwijk 4 685 222 547 222 811 - 
Waals Gewest 2 673 83 741 83 848 - 
Vlaams Gewest 5 826 278 919 279 432 - 
Totale portefeuille 15 890 721 280 722 503 - 

Aan het einde van elk boekjaar wordt op de goodwill een waardeverminderingstest uitgevoerd (voor de groepen van 
gebouwen waarop de goodwill werd toegerekend op basis van de geografische segmenten). Hierbij wordt de 
boekwaarde van de gebouwengroepen vergeleken (de voor 100% toegerekende goodwill inbegrepen) met hun 
bedrijfswaarde. De bedrijfswaarde van de groepen van gebouwen wordt door de vastgoedexpert bepaald op basis 
van een actualiseringsberekening van de kasstromen die deze gebouwen hebben gegenereerd. De hypotheses van 
deze berekening zijn conform de voorschriften van de IAS-norm 36. Deze bedrijfswaarde is gelijk aan de 
investeringswaarde van de gebouwen. 

Het resultaat van deze test die op 30 september 2010 werd uitgevoerd, (weergegeven in de bovenstaande tabel) 
geeft aan dat geen enkele waardevermindering genoteerd moet worden aangezien de bedrijfswaarde per sector 
hoger is dan de boekwaarde. 

Test van gevoeligheid 
De methode voor de berekening van de reële waarde van vastgoedbeleggingen door onafhankelijke experts steunt 
op de vaststelling van diverse specifieke hypotheses, namelijk vooral de actualisatiegraad van de kasstromen die 
door de gebouwen worden gegenereerd, en de eigen restwaarde van elk gebouw. 

De gevoeligheid van de waarde van de goodwill aan de schommelingen in de actualisatiegraad van de kasstromen, 
gegenereerd door de gebouwengroepen waaraan de goodwill is toegerekend, werd getest. Het blijkt dat deze graad 
met 25,05% moet stijgen voordat de eerste waardeverminderingen van de geboekte goodwill worden vastgesteld. 
Boven dit niveau zou een extra stijging met 1% van deze graad een waardevermindering van 3.647  van de waarde 
van de goodwill meebrengen. 
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17. VASTGOEDBELEGGINGEN EN ACTIVA BESTEMD VOOR VERKOOP 
 

Rubr. C. Vastgoedbeleggingen (in duizend ) 30.09.10 30.09.09 

Vastgoed beschikbaar voor verhuur 1 835 334 1 877 236 
Vastgoed gebouwd of ontwikkeld voor eigen rekening, met het oog op verhuring  49 631  41 081 
Vastgoedbeleggingen 1 884 964 1 918 317 

 

Rubr. A. Activa bestemd voor verkoop (in duizend ) 30.09.10 30.09.09 

Vastgoedbeleggingen 37 647 4 576 
Vastgoedcertificaten - - 
Andere activa - - 
Activa bestemd voor verkoop 37 647 4 576 

Deze rubriek omvat het vastgoed bestemd voor verkoop, dat dus wanneer bepaalde voorwaarden vervuld zijn, in de 
loop van het boekjaar 2010/2011 uit de portefeuille van Befimmo zou moeten verdwijnen. 

Deze rubriek bestaat uit: 

- het gebouw Empress Court (CBD): in juli 2010 sloot Befimmo met de firma Vivaqua een verkoopovereenkomst, 
onder opschortende voorwaarde, voor het gebouw Empress Court in Brussel, in toekomstige staat van afwerking. 
Het ging om een nettobedrag (buiten rechten en BTW) van 51 miljoen . De ondertekening van de authentieke akte, 
nadat aan de opschortende voorwaarde voldaan is, en de oplevering van het gebouw, na voltooiing van het 
renovatieprogramma, worden verwacht tegen 1 maart 2011; 

- het gebouw Kattendijkdok (Vlaanderen): Fedimmo tekende in september 2010 een verkoopovereenkomst voor het 
gebouw, onder opschortende voorwaarden, voor een bedrag buiten rechten van 7,8 miljoen . De operatie zou begin 
2011 rond moeten zijn; 

- de helft van een verdieping in het gebouw in mede-eigendom aan de Terhulpsesteenweg, 177 in Brussel 
(gedecentraliseerde zone): in september 2010 werd een verkoopcompromis getekend en de overdracht zou in de 
loop van het boekjaar 2010/2011 afgewikkeld moeten worden. 

       
Zoals het amendement van de norm IAS 40 voorschrijft (zie hiervoor, Voornaamste boekhoudprincipes > 
Voorstellingsbasis), wordt het vastgoed gebouwd of ontwikkeld voor eigen rekening, in de mate waarin het in de 
toekomst voor verhuring bestemd is, opgenomen bij de vastgoedbeleggingen. Het vastgoed dat in deze categorie 
wordt opgenomen, is het vastgoed dat een zware renovatie ondergaat en waarvoor tijdens die periode geen enkele 
inkomsten geïnd worden, of het vastgoed dat geen inkomen genereert omwille van zijn aard (grond). 
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(in duizend )   

Boekwaarde per 30.09.2008 1 886 500 
waarvan: - Vastgoedbeleggingen 1 877 636 

 - Activa bestemd voor verkoop  8 865 
Overnames  93 495 
Andere investeringen  29 848 
Desinvesteringen - 3 878 
Variatie in de reële waarde - 74 982 
Waardevariatie op Axento vóór verwerving, geboekt onder financieel resultaat - 8 090 
Boekwaarde per 30.09.2009 1 922 893 

waarvan: - Vastgoedbeleggingen 1 918 317 
 - Activa bestemd voor verkoop  4 576 

Overnames - 
Andere investeringen  34 795 
Desinvesteringen - 520 
Variatie in de reële waarde - 34 557 
Boekwaarde per 30.09.2010 1 922 611 

waarvan: - Vastgoedbeleggingen 1 884 964 
 - Activa bestemd voor verkoop  37 647 

Tijdens het boekjaar werd een kantoorverdieping verkocht in het gebouw in mede-eigendom aan de 
Terhulpsesteenweg, 177 in Brussel. 

De overdracht in het boekjaar 2008/2009 betrof het gebouw aan de Frankrijklei in Antwerpen. 

Verbintenissen 

Verbintenissen ten opzichte van de huurders 

Fedimmo verbond zich ten opzichte van de Belgische Staat tot de uitvoering van werken in haar hele portefeuille, 
voor een contractueel budget van 49,0 miljoen . Daarvan moest 26,8 miljoen  tegen eind 2009 uitgevoerd zijn. Het 
saldo van de werken, voor een contractueel budget van 22,2 miljoen , betreft de renovatie van de Toren 3 van het 
World Trade Center, die op verzoek van de Regie der Gebouwen uitgesteld werd (2009/2012). Op 30 september 
2010 was voor een totaal van 32,8 miljoen  uitgevoerd. 

Fedimmo verbond er zich tegenover de Regie der Gebouwen ook toe om een nieuw gebouw te bouwen en op 1 juni 
2013 ter beschikking te stellen van de Federale Overheidsdienst Financiën aan de rue Paradis in Luik. Het totale 
budget voor het project bedraagt 91,1 miljoen . 

Verbintenissen ten opzichte van de verwervers op de over te dragen gebouwen 

In het kader van de overeenkomst voor de verkoop van het gebouw Empress Court in toekomstige staat van 
afwerking, die in juli 2010 onder opschortende voorwaarde afgesloten werd, verbond Befimmo er zich tegenover de 
firma Vivaqua toe om de renovatiewerken tegen eind februari 2011 te voltooien. Het totale budget voor het project 
komt op 25,0 miljoen . 

Lopende contractuele verbintenissen, ondertekend met erkende aannemers 

Verbintenissen die Befimmo met erkende aannemers aanging: 

De belangrijkste verbintenissen die Befimmo met erkende aannemers aanging, vertegenwoordigen een bedrag van 
zowat 20,2 miljoen , BTW inbegrepen. Deze verbintenissen houden verband met de gebouwen Empress Court, 
Central Gate, Triomf III, Fountain Plaza, View Building, Triomf I & II, en met de hele portefeuille van Befimmo voor 
het energieproject Telemonitoring. 
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Verbintenissen die Fedimmo met erkende aannemers aanging: 

De belangrijkste verbintenissen die Fedimmo met erkende aannemers aanging, vertegenwoordigen een bedrag van 
zowat 10,9 miljoen , BTW inbegrepen. Deze verbintenissen houden verband met Wetenschap-Montoyer, WTC 
Toren 3, Luik Paradis (nieuw Financiecentrum), WTC Toren 4 (aanvraag enige vergunning), Tervuren, Braine l’Alleud 
en Kortrijk Bloemistenstraat. 

Overdrachtsbeperkingen 

Geen enkel gebouw in de portefeuille van Befimmo is bezwaard met een hypotheek of enige andere restrictie voor 
realisatiemogelijkheden of overdracht. Het enige voorbehoud hierbij komt van de standaardbepalingen in verscheidene 
kredietovereenkomsten, met name de gesyndiceerde kredieten van 30 maart 2006 en van 27 juni 2008 (verbod tot 
verkoop van een gebouw dat bestemd is voor verhuring aan een bedrijf van de groep, of voor verkoop aan een bedrijf 
van de groep) die verder geen enkele invloed hebben op de waarde ervan. 

Op dezelfde manier is geen enkel gebouw in het patrimonium van Befimmo bezwaard met enige restrictie aangaande 
de recuperatie van opbrengsten. Het enige voorbehoud hierbij is dat het Poelaertgebouw evenals 4 gebouwen uit de 
Fedimmo-portefeuille (in Brussel Kunstlaan, Voorlopig Bewindstraat, Lambermontstraat en in Knokke Majoor 
Vandammestraat), die in het kader van twee financiële operaties interessante voorwaarden konden genieten, het 
voorwerp waren van een financiering door overdracht van toekomstige huurvorderingen aan een financiële instelling, 
en niet mogen overgedragen worden zonder voorafgaand akkoord van de cessionaris van de huurgelden of de 
vervroegde afbetaling van de financiële schuld. 

 

18. ANDERE MATERIËLE VASTE ACTIVA  
 

Rubr. E. Andere materiële vaste activa (in duizend ) 30.09.10 30.09.09 

Materiële vaste activa voor eigen gebruik  658  630 
Andere - - 
Andere materiële vaste activa  658  630 

 

19. FINANCIËLE VLOTTENDE EN VASTE ACTIVA 
 

Rubr. F. Financiële vaste activa (in duizend ) 30.09.10 30.09.09 

Activa aan reële waarde via resultaat 1 854 2 358 
Financiële indekkingsinstrumenten - niveau 2 1 854 2 358 

Optie - CAP en Twin CAP 1 854 2 358 
Forward - IRS - - 

Leningen en vorderingen uitgegeven door de entiteit -  23 
Andere financiële vaste activa  34  31 
Financiële vaste activa 1 888 2 412 

    

Rubr. B. Financiële vlottende activa (in duizend ) 30.09.10 30.09.09 

Leningen en vorderingen uitgegeven door de entiteit  402  498 
Andere financiële vlottende activa  9  53 
Financiële vlottende activa  411  551 
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De rubriek van de “Activa aan reële waarde via resultaat” omvat hoofdzakelijk de afgeleide financiële instrumenten 
die niet worden erkend als financiële indekkingsinstrumenten zoals gedefinieerd in de IAS 39-norm, namelijk de IRS, 
de IRS callable en de Cap en Twin Cap opties in bezit van de Vennootschap, voor zover de marktwaarde positief is. 
In tegengesteld geval wordt hun waarde opgenomen in de overeenkomstige rubriek van de verplichtingen. 

De Rubriek “Leningen en vorderingen” omvat een aantal bedragen die terug te vorderen zijn bij tegenpartijen van de 
Vennootschap. 

 

20. VORDERINGEN FINANCIËLE LEASING 
Deze rubriek houdt verband met financiële leasings (overeenkomstig de norm IAS 17) en omvat op 30 september 
2010 enkel het actief dat door het gebouw in Wandre vertegenwoordigd wordt. 

Vorig boekjaar bevatte deze rubriek ook nog het erfpachtcontract op het terrein van Blok II van het WTC. Fedimmo 
heeft gebruikgemaakt van haar recht op de ontbinding van de erfpacht met ingang van 1 april 2010. 

 

21. HANDELSVORDERINGEN 
De oorsprong van de handelsvorderingen kan liggen in huurgeld, of in de herfacturering van taksen of van 
huurlasten. De kwantitatieve beschrijving van de belangrijkste risico’s hierna bevat een gedeelte over het 
kredietrisico, dat de blootstelling van de Vennootschap aan deze vorderingen analyseert, inzake de tegenpartij of 
inzake de vervaldag. 

 

22. BELASTINGVORDERINGEN EN ANDERE VLOTTENDE ACTIVA 
 

Rubr. E. Belastingvorderingen en andere vlottende activa  (in duizend ) 30.09.10 30.09.09 

Belastingen  451  392 
Andere 3 523 2 889 
Belastingvorderingen en andere vlottende activa  3 973 3 281 

 

23. KAS EN KASEQUIVALENTEN 
 

Rubr. F. Kas en kasequivalenten (in duizend ) 30.09.10 30.09.09 

Beschikbare waarden 3 492 6 096 

De Vennootschap heeft een structurele schuldenlast. De beschikbare waarden, die bijna uitsluitend uit positieve saldi 
op de verschillende bankrekeningen van de Vennootschap bestaan, zijn beperkt. 
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24. OVERLOPENDE REKENINGEN - ACTIVA 
 

Rubr. G. Overlopende rekeningen (in duizend ) 30.09.10 30.09.09 

Te bestemmen huurkortingen en huurvoordelen - - 
10 311 - 

Voorafbetaalde vastgoedkosten 3 258 3 432 
Voorafbetaalde interesten en andere financiële kosten   184  279 
Andere   544  647 
Overlopende rekeningen 14 296 4 357 

Deze rubriek omvat hoofdzakelijk enerzijds de opgelopen maar niet-vervallen vastgoedinkomsten, overeenkomstig 
de voorwaarden van de huurcontracten, en anderzijds de vooraf betaalde vastgoedkosten. 

 

25. LANGLOPENDE EN KORTLOPENDE FINANCIËLE SCHULDEN 
 

Rubr. B. Langlopende financiële schulden (in duizend ) 30.09.10 30.09.09 

Kredietinstellingen 425 552 529 068 
Financiële leasing - - 
Andere: leningen 157 420 214 720 
Andere: ontvangen huurwaarborgen 1 825 1 626 
Langlopende financiële schulden 584 796 745 414 
      

Rubr. B. Kortlopende financiële schulden (in duizend ) 30.09.10 30.09.09 

Kredietinstellingen 205 967 1 877 
Financiële leasing - 45 142 
Kortlopende financiële schulden 205 967 47 019 

De rubriek “Andere – leningen” registreert het uitstaand bedrag aan handelspapier, uitgegeven door de 
Vennootschap op de sluitingsdatum. Hoewel deze uitgiften op korte termijn gebeurden, hoort bij het hele programma 
een backup-lijn voor een restduur van meer dan 12 maanden (via het onbenutte gedeelte van de opgezette bilaterale 
lijnen en gesyndiceerde kredieten). Deze backup-lijn geeft de Vennootschap de mogelijkheid om de uitgiften op 
middellange en lange termijn te herfinancieren. Daarom heeft de Vennootschap gekozen voor boeking van deze 
schulden in de langlopende financiële schuld. 

De rubriek “Andere – ontvangen huurwaarborgen” omvat het bedrag van de in kas ontvangen huurwaarborgen van 
bepaalde huurders in de vastgoedportefeuille van de Vennootschap. Hun boekwaarde komt overeen met hun reële 
waarde. 

De subrubriek “Financiële leasing” omvatte de schuld verbonden met het erfpachtcontract op WTC Toren 3, waarvan 
Fedimmo de erfpachthuurder is. De erfpacht op Blok II van het World Trade Center is intussen ontbonden. 

Zoals wordt vermeld in de Voornaamste Boekhoudprincipes, komt de waarde van de geboekte activa en 
verplichtingen overeen met hun reële waarde, aangezien de belangrijkste rubrieken van de activa en verplichtingen 
worden geboekt tegen hun marktwaarde of tegen de slotkoers, of zijn hun nominale waarden omzeggens gelijk aan 
hun marktwaarde. De enige uitzondering is de financiering die bestaat uit overdrachten van toekomstige 

Gelopen, niet vervallen vastgoedopbrengsten 

De rubrieken “Kredietinstellingen” (kortlopende en langlopende) omvatten alle bankfinancieringen van de Vennootschap. 
Deze rubrieken bevatten dus ook de twee financieringen die uitgevoerd werden in de vorm van overdracht van 
vorderingen. 
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huurvorderingen, die tegen een vaste rentevoet gestructureerd zijn, voor een totaal restbedrag van 78,8 miljoen  op 
30 september 2010. De vaste rentevoeten die voor deze schulden op lange termijn bepaald werden, komen in het 
algemeen niet meer overeen met de huidige rentevoeten op de markt, wat leidt tot een verschil tussen hun nominale 
waarden die bij de verplichtingen op de balans geboekt werden en hun reële waarde. Bovendien evolueerden de 
bankmarges sinds eind 2008 ook sterk. Onderstaande tabel maakt een vergelijking tussen het totaal van de schulden 
met vaste rentevoeten in nominale waarde en in reële waarde, op het eind van de boekjaren 2008/2009 en 
2009/2010. De reële waarde van de schulden met vaste rentevoeten wordt geraamd door actualisering van hun 
toekomstige cashflows met behulp van een rentevoet, rekening houdend met het kredietrisico van de Vennootschap. 
Deze reële waarde wordt ter informatie vermeld in de tabel hierna. De nominale waarde is de boekwaarde. 

 

  30.09.10 30.09.09 (in duizend ) 

Boekwaarde Reële waarde   Boekwaarde Reële waarde 

Financiële schulden met vaste rentevoet 78 815 84 771   82 590 88 833 

 

26. ANDERE LANGLOPENDE FINANCIËLE VERPLICHTINGEN 
 

Rubr. C. Andere langlopende financiële verplichtingen (in duizend ) 30.09.10 30.09.09 

Financiële indekkingsinstrumenten - - 
Andere langlopende financiële verplichtingen 20 122 18 854 

Financiële indekkingsinstrumenten aan reële waarde via resultaat - niveau 2 20 122 18 854 
Forward - IRS 20 122 18 854 

Andere langlopende financiële verplichtingen 20 122 18 854 

De rubriek “Andere langlopende financiële verplichtingen” toont de waardering tegen de reële waarde van de 
financiële instrumenten, overeenkomstig de IAS 39-norm, die een negatieve waarde hebben. Gezien de daling van 
de rentevoeten, ondergingen de twee IRS-instrumenten die Befimmo op 30 september 2010 bezit en die hierna 
worden beschreven, een waardecorrectie. Ze werden vorig boekjaar zodoende herboekt van Financiële Vaste Activa 
naar Langlopende Financiële Verplichtingen. De vastgestelde waardevariatie wordt naargelang het geval op de 
resultatenrekening geboekt onder de rubriek “Herwaarderingsmeerwaarden op financiële activa” of 
“Herwaarderingsminderwaarden op financiële activa”. 

De reële waarde van de financiële instrumenten wordt uitsluitend bepaald aan de hand van gegevens die 
observeerbaar (ofwel rechtsreeks of wel onrechtstreeks) maar die geen genoteerde prijzen zijn in een actieve markt 
en bijgevolg behoren de IRS-contracten tot het niveau 2 van de fair value hierarchie zoals bepaald in de IFRS 7-
norm. 

Deze contracten worden op balansdatum gewaardeerd tegen reële waarde. Deze informatie wordt ontvangen van de 
verschillende financiële instellingen en wordt door ons geverifieerd en gevalideerd. 
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27. VOORZIENINGEN 
 

Rubr. A. Kortlopende voorzieningen (in duizend ) 30.09.10 30.09.09 

Pensioenen - - 
Andere 1 383 2 422 
Kortlopende voorzieningen 1 383 2 422 

De bedragen die als voorziening geboekt zijn, omvatten hoofdzakelijk de verbintenissen die de Vennootschap 
aanging bij de overdracht van bepaalde gebouwen (huurwaarborgen, verbintenis tot de uitvoering van werken, enz.). 

 

28. HANDELSSCHULDEN EN ANDERE KORTLOPENDE SCHULDEN 
 

Rubr. D. Handelsschulden en andere kortlopende schulden (in duizend ) 30.09.10 30.09.09 

Handelsschulden 68 102 43 182 
Leveranciers 20 893 19 508 
Huurders 47 209 23 674 

Andere 16 067 67 324 
Belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 13 559 14 058 
Andere 2 508 53 266 

Handelsschulden en andere kortlopende schulden 84 169 110 506 

De rubriek “Handelsschulden” tegenover de leveranciers omvat de bedragen die verschuldigd zijn aan de 
verschillende leveranciers van goederen en diensten. De schulden tegenover huurders betreffen de bedragen van 
voorschotten, ontvangen als voorzieningen voor gezamenlijke lasten die de huurders vooraf betalen, en voor 
betalingen van huren voor latere periodes. 

In de rubriek “Andere” omvat de eerste subrubriek vooral de bedragen van schulden met betrekking tot belastingen 
en voorheffingen die de Vennootschap verschuldigd is, terwijl de tweede subrubriek de andere kortlopende schulden 
van de Vennootschap omvat. Deze laatste rubriek noteert in september 2009 een hoog bedrag, namelijk van het 
voorschot op dividend dat in juni 2009 werd uitgekeerd aan de aandeelhouders. 

 

29. OVERLOPENDE REKENINGEN – VERPLICHTINGEN
 

Rubr. F. Overlopende rekeningen (in duizend ) 30.09.10 30.09.09 

Vooraf ontvangen vastgoedopbrengsten  5 378 13 824 
Gelopen niet vervallen interesten en andere financiële kosten 1 367 1 327 
Andere  8  30 
Overlopende rekeningen 6 752 15 181 

Deze rubriek omvat hoofdzakelijk enerzijds de vooraf geïnde vastgoedinkomsten, overeenkomstig de voorwaarden 
van de huurcontracten, en anderzijds de opgelopen, maar niet vervallen financiële lasten en intresten. 
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30. KWANTITATIEVE BESCHRIJVING VAN DE BELANGRIJKSTE RISICO’S 

A. Kredietrisico 

De tabellen hierna geven de bedragen van het maximale kredietrisico waaraan de Vennootschap op de afsluitdatum 
is blootgesteld, per categorie van tegenpartij: 

 

   

                  
1 888   1 854    4   -    30 
2 323   -   -   2 323   - 

                  
 411    362    40   -    9 

 58   -   -    58   - 
 19 475   1 032   9 966   8 476   - 

 3 523   -   2 083   1 440   - 
 3 492   3 415   -   -    77 

31 170   6 663   12 093   12 298    116 
                    

   

                  
2 412   2 358    27   -    28 

 2 439   -   -   2 439   - 
                  

 551    406    92   -    53 
7 326   -   7 326   -   - 

23 520    742   12 738   10 040   - 
2 889   -   1 450   1 440   - 
6 096   6 084   -   -    12 

45 234   9 590   21 632   13 919    93 

Alle financiële activa van de bovenstaande tabel maken delen uit van de categorie "leningen en vorderingen", 
volgens de norm IAS 39, met uitzondering van de rubriek van de financiële indekkingsinstrumenten die het grootste 
deel van de “Financiële Vaste Activa” vormen, en die tegen hun reële waarden worden gewaardeerd via de 
resultatenrekening. 

30.09.10 (in duizend ) TOTAAL Bank  Corporate Staat Andere 

Financiële vaste activa 
F. Financiële vaste activa 
G. Vorderingen financiële leasing 
Vlottende financiële activa 
B. Financiële vlottende activa 
C. Vorderingen financiële leasing 
D. Handelsvorderingen 
E. Andere vlottende activa 
F. Kas en kasequivalenten 
Totaal financiële activa 

30.09.09 (in duizend ) TOTAAL Bank  Corporate Staat Andere 

Financiële vaste activa 
F. Financiële vaste activa 
G. Vorderingen financiële leasing 
Vlottende financiële activa 
B. Financiële vlottende activa 
C. Vorderingen financiële leasing 
D. Handelsvorderingen 
E. Andere vlottende activa 
F. Kas en kasequivalenten 
Totaal financiële activa 

Het beheersverslag bevat op pagina 51 een hoofdstuk met informatie over de belangrijkste risico’s, en meer bepaald 
een gedeelte over de belangrijkste financiële risico’s, onder de titel “Belangrijkste financiële risico’s”. Deze informatie 
is een aanvulling bij de kwantitatieve beschrijving van de hierna uiteengezette belangrijkste risico’s. 

De lezer wordt verwezen naar pagina 36 van het Jaarverslag, om kennis te nemen van de verdeling van de 
portefeuille van Befimmo. 
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Teneinde de risico’s van de tegenpartijen te beperken in het kader van de vastgoedverhuuractiviteit, maar ook bij 
investerings- of desinvesteringsoperaties, heeft Befimmo de volgende garanties gekregen: 

 

(in duizend )   30.09.10 30.09.09 

Huurwaarborgen op huurcontracten Geblokkeerde rekeningen 12 191 15 247 
Huurwaarborgen op huurcontracten Waarborgen ontvangen in cash 1 825 1 626 
Waarborgen op investeringswerken Geblokkeerde rekeningen 17 259 18 379 
Voorschot op desinvestering (gebouwen met korte huurcontracten) Waarborgen ontvangen in cash -  675 
Waarborg op desinvestering (gebouwen met korte huurcontracten)  Bankwaarborg - 12 825 

 Geblokkeerde rekeningen 7 096 - 
Waarborgen op verwerving Bankwaarborg 2 806 9 460 
Waarborgen ontvangen bij afsluiting van het boekjaar   41 176 58 211 

Befimmo volgt de invordering van haar vorderingen geregeld op. Hierna volgt een overzicht van de vervaldagen van 
de handelsvorderingen op de afsluitdatum. 
 

Balans op leeftijd van de handelsvorderingen  
(in duizend ) 

> 3 
maanden 

1 tot 3 
maanden 

< 1 
maand 

Niet 
vervallen 

 
Totaal 

Op 30.09.10  909  27 3 772 14 767 19 475 
Op 30.09.09 5 239 (1)  537 4 251 13 493 23 520 

Befimmo draagt het eindrisico op de handelsvorderingen. 

Voor sommige huurders met betalingsachterstanden werd een plan tot aanzuivering van de vordering opgesteld; het 
bedrag van de vorderingen waarvan terugbetaling is georganiseerd volgens een aanzuiveringsplan is 328.215  op 
30 september 2010, tegenover 90.134  op 30 september 2009. 

Verder werden in het boekjaar 2009/2010 waardeverminderingen geregistreerd voor 519.504  (tegen 290.460  in 
2008/2009). Daarnaast waren er ook terugnemingen op waardevermindering voor een bedrag van 220.757  in 
2009/2010 (tegen 112.693  in 2008/2009). 

B. Risico verbonden met de financiering 

De huidige schuldenlast van de Vennootschap is hoofdzakelijk gegrond op leningen met variabele rentevoeten (op basis 
van de Euribor-tarieven). De rentevoetrisico’s die verbonden zijn aan dergelijke financiering worden echter gemilderd 
door de invoering van een beleid van indekking van het rentevoetrisico, dat concreet vorm krijgt met de verwerving van 
financiële indekkingsinstrumenten van het optietype, zoals Cap of Twin Cap, of met de afsluiting van swapcontracten 
(ruil tussen variabele en vaste rentevoeten) van het type IRS (Interest Rate Swap) of FRA (Forward Rate Agreement). 
De rentevoeten liggen dus vast voor een beduidend deel van haar schuld (48,0% op 30 september 2010). 

De schuld bestaat momenteel uit: 

> een gesyndiceerd krediet voor een totaalbedrag van 350 miljoen , afgesloten in maart 2006 voor een duur van 
6 jaar (2006-2012), verlengd met een extra jaar voor 220 miljoen ; 

> een gesyndiceerd krediet voor een totaalbedrag van 300 miljoen , in juni 2008 afgesloten voor een duur van 
5 jaar (2008-2013); 

(1) Bedrag dat hoofdzakelijk door openbare instellingen verschuldigd is. 

Waarborg op desinvestering

> verschillende kredietlijnen voor een totaalbedrag van 450 miljoen  en die vervallen in februari 2011 (100 miljoen ), 
maart 2011 (100 miljoen ), april 2012 (100 miljoen ) en november 2017 (150 miljoen ); 
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> een aantal leningen met vaste rentevoet, voor een totaal restbedrag van 78,8 miljoen , dat overeenkomt met de 
overdracht van toekomstige huurvorderingen (niet-geïndexeerd) op 4 gebouwen in de portefeuille van Fedimmo 
en één gebouw van Befimmo CommVA. 

Om de kosten voor haar financieringen te verminderen, heeft Befimmo een handelspapierprogramma ingevoerd voor 
een bedrag dat tot maximaal 400 miljoen  kan gaan. In de context van crisis op de financiële markten was dit 
programma op 30 september 2010 voor 157,4 miljoen  benut. Dit programma beschikt over backup-lijnen die uit de 
verschillende financieringslijnen bestaan. 

 

(in duizend ) 30.09.10 30.09.09 

Schulden met variabele rentevoet 506 114 663 069 
Schulden met vaste rentevoet 76 857 80 719 
Langlopende schuldenlast 582 972 743 788 
Schulden met variabele rentevoet 204 009 - 
Schulden met vaste rentevoet 1 958 1 871 
Kortlopende schuldenlast 205 967 1 871 
Totale schuldenlast 788 939 745 658 

De financieringsstrategie van Befimmo heeft geresulteerd in een gemiddelde financieringskostprijs tijdens het 
boekjaar van 2,97% (inclusief marge en geldende indekkingskosten) voor een gewogen gemiddelde duur van de 
schuld van 2,87 jaar. 

> Twin cap-opties 3,5%-5,0%, aangekocht in oktober 2006 en maart 2007, ter indekking van de periode van eind 
december 2008 tot 31 december 2011, voor een notioneel bedrag van 400 miljoen . Deze instrumenten, waarvan 
de onderliggende bedragen telkens voor de helft zijn gebaseerd op Euribor 1 maand en 3 maand, laten de 
Vennootschap toe om de opwaartse evolutie van de rentevoeten tot een niveau van 3,5% te beperken. Dit plafond 
bedraagt 5,0% wanneer de rentevoeten dit tweede niveau overschrijden; 

De financiële schuld met betrekking tot de uitgifte van handelspapier die door de Vennootschap als langlopend wordt 
beschouwd, om de economische werkelijkheid van dergelijke financiering beter weer te geven, en tegelijk de 
presentatieregels volgens de IFRS-normen na te leven. 

> Cap-opties aan 4,5%, ter indekking van de periode van januari 2012 tot januari 2015, voor een notioneel bedrag 
van 150 miljoen , gebaseerd op Euribor 3 maand; 

       
Bovenstaande tabel toont een bedrag van 200 miljoen  in de kortlopende schulden met variabele rentevoeten. Dit 
vertegenwoordigt de financiering met twee bilaterale lijnen van elk 100 miljoen  (die in februari en in maart 2011 
vervallen), die al geherfinancierd werden met een nieuwe bilaterale lijn van 150 miljoen . Bij een constante perimeter 
is het niet nodig om deze twee bilaterale lijnen volledig te herfinancieren, en de Vennootschap beschikt zelfs, zoals in 
het deel van het beheersverslag over de financiële structuur vermeld wordt, over beschikbare lijnen om 
investeringskansen te grijpen. 

Befimmo heeft een strategie van indekking van de renterisico’s ingevoerd teneinde het mogelijke effect van stijgende 
kortetermijnrentes op haar financiële lasten te beperken. De Raad van Bestuur heeft zodoende het beleid ingesteld 
om 50 tot 75% van de totale schuld van de Vennootschap te dekken voor 3 tot 5 jaar, met de combinatie van 
financiële instrumenten van het optietype en het afsluiten van swapcontracten (variabele tegen vaste rentevoeten). 
De toepassing van dit beleid heeft de Vennootschap ertoe aangezet om bij financiële instellingen de volgende 
financiële indekkingsinstrumenten te verwerven: 
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> Cap-opties aan 4,0%, ter indekking van de periode van januari 2012 tot januari 2015, voor een notioneel bedrag 
van 100 miljoen , gebaseerd op Euribor 1 maand; 

> Cap-opties aan 3,5%, ter indekking van de periode van: 

 - januari 2012 tot januari 2015, voor een notioneel bedrag van 50 miljoen , gebaseerd op Euribor 1 maand; 

 - januari 2012 tot januari 2014, voor een notioneel bedrag van 25 miljoen , gebaseerd op Euribor 1 maand; 

 - januari 2012 tot januari 2016, voor een notioneel bedrag van 25 miljoen , gebaseerd op Euribor 1 maand; 

> IRS aan 3,73%, verworven in maart 2007 voor een periode van 5 jaar en voor een notioneel bedrag van 200 mil-
joen . Dit instrument legt de rentevoeten (de helft Euribor 3 maand, de helft Euribor 1 maand) vast op een niveau 
van 3,73%; 

> IRS Callable aan 3,90%, verworven in november 2007 voor een periode van 10 jaar en voor een notioneel bedrag van 
100 miljoen . Dit legt de rentevoet (Euribor 3 maand) vast op een niveau van 3,90% voor 10 jaar. In het kader van de 
acquisitie van dit instrument heeft Befimmo echter aan de bank een optie verkocht om de swap op een bepaalde 
datum, namelijk 31 december 2010, op eigen initiatief te annuleren. Door de verkoop van deze optie kon Befimmo de 
gewaarborgde vaste rentevoet op de periode tot eind december 2010 doen dalen; 

> een aantal IRS met een gemiddelde rentevoet van 1,40%, verworven in oktober en november 2010 voor een 
periode van 1 jaar, van september/oktober 2011 tot september/oktober 2012 en voor een notioneel bedrag van 
140 miljoen ; 

> een aantal IRS met een gemiddelde rentevoet van 1,77% verworven in oktober en november 2010 voor een 
periode van 1 jaar, van september/oktober 2012 tot september/oktober 2013 en voor een notioneel bedrag van 
140 miljoen ; 

> een aantal IRS met een gemiddelde rentevoet van 2,18% verworven in oktober en november 2010 voor een 
periode van 1 jaar, van september/oktober 2013 tot september/oktober 2014 en voor een notioneel bedrag van 
160 miljoen . 

 Befimmo past de indekkingsboekhouding niet toe voor de financiële indekkingsinstrumenten die ze aanhoudt. 
Zodoende worden deze instrumenten volgens de IFRS-normen als tradinginstrumenten beschouwd. Vandaar dat 
hun marktwaardeverschil direct en integraal in de resultatenrekening wordt geboekt. Merk op dat de financiële 
instellingen waar deze afgeleide financiële instrumenten werden verworven, de marktwaarde van de afgeleide 
instrumenten meedelen op elke boekhoudkundige sluitingsdag. 

Fi
na

nc
ie

el
 v

er
sl

ag



146

Toelichting bij de geconsolideerde Financiële Staten 

Onderstaande tabel omvat alle financiële indekkingsinstrumenten waarover de Vennootschap op 12 november 2010 
beschikt. 

 

 
 
(in miljoen ) 

Niveau 
volgens 

IFRS 7.27 

Klasse 
volgens 
IFRS 7.6 

 
 

Notioneel 
  

 
 

Rentevoeten 

 
 

Ingedekte periode 

Twin cap 2 Optie 400   3,50% - 5,00% Dec. 2008 Dec. 2011 
Cap 2 Optie 25   3,50% Jan. 2012 Jan. 2014 
Cap 2 Optie 25   3,50% Jan. 2012 Jan. 2016 
Cap 2 Optie 50   3,50% Jan. 2012 Jan. 2015 
Cap 2 Optie 100   4,00% Jan. 2012 Jan. 2015 
Cap  2 Optie 150   4,50% Jan. 2012 Jan. 2015 
IRS  2 Forward 200   3,73% Maart 2007 Maart 2012 
IRS callable (1) 2 Forward 100   3,90% April 2008 Jan. 2018 
IRS (2) 2 Forward 140   1,40% Sept./Okt. 2011 Sept./Okt. 2012 
IRS (2) 2 Forward 140   1,77% Sept./Okt. 2012 Sept./Okt. 2013 
IRS (2) 2 Forward 160   2,18% Sept./Okt. 2013 Sept./Okt. 2014 

Op 30 september 2010 ligt de indekkingsratio op 98,55%. 

Conform de hoger beschreven boekhoudprincipes worden de waardevariaties van de afgeleide financiële 
instrumenten in bezit van de Vennootschap, die tijdens het boekjaar plaatsvonden, beschreven in de volgende tabel: 

 

 
 
 
(in duizend ) 

 
 

Initiële reële 
waarde 

 
Aanschaf 

tijdens 
het boekjaar 

Variatie op 
reële waarde 
in resultaten- 

rekening 

Reële 
waarde 

bij 
afsluiting 

Boekjaar 2009/2010 -16 497 2 016 -3 789 -18 269 (3) 

Boekjaar 2008/2009 8 550 1 870 -26 916 (4) -16 497 

De marktwaarde van de financiële indekkingsinstrumenten die als ‘Optie’ aangemerkt worden, komt op 1,85 miljoen . 
Voor de klasse ‘Forward’ gaat het om -20,1 miljoen . 

(1) De bank beschikt over een enige optie tot verbreking van het contract, die uitoefenbaar is op 30 december 2010. 
(2) Deze IRS werden na 30 september 2010 verworven en zodoende is hun reële waarde niet in de rekeningen opgenomen. 
(3) Dit bedrag bestaat uit 20,1 miljoen  langlopende financiële verplichtingen en uit 1,9 miljoen  financiële vaste activa. 
(4) Het bedrag van -26,9 miljoen  houdt geen rekening met de waardedaling van 8,09 miljoen  op het bestaand financieel actief vóór de 

daadwerkelijke acquisitie van Axento. 
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C. Liquiditeitsrisico 

De lezer wordt verwezen naar pagina 52 van het Jaarverslag om kennis te nemen van het liquiditeitsrisico dat in het 
beheersverslag wordt beschreven. 

De (gewogen) gemiddelde restduur van de financieringsstructuur van Befimmo bedraagt 2,87 jaar. De volgende 
tabellen tonen de vervaltermijnen van de financiële verplichtingen van de Vennootschap. 

 

VERPLICHTINGEN (30.09.10) Totaal < 1 jaar 1 tot 5 jaar > 5 jaar 

Langlopende financiële verplichtingen         
B. Langlopende financiële schulden 584 796 - 525 273 59 523 
D. Handelsschulden en andere langlopende schulden - - - - 
Kortlopende financiële verplichtingen         
B. Kortlopende financiële schulden 205 967 205 967 - - 
D. Handelsschulden en andere kortlopende schulden 71 055 71 055 - - 
Totaal financiële verplichtingen 861 818 277 022 525 273 59 523 
          

VERPLICHTINGEN (30.09.09) Totaal < 1 jaar 1 tot 5 jaar > 5 jaar 

Langlopende financiële verplichtingen         
B. Langlopende financiële schulden 745 414 - 681 252 64 162 
D. Handelsschulden en andere langlopende schulden - - - - 
Kortlopende financiële verplichtingen         
B. Kortlopende financiële schulden 47 019 47 019 - - 
D. Handelsschulden en andere kortlopende schulden 96 827 96 827 - - 
Totaal financiële verplichtingen 889 260 143 846 681 252 64 162 

 

31. PERSONEELSBELONINGEN 
Het personeel van Befimmo geniet een toegezegde pensioenregeling. Deze voorziet in de uitbetaling van een 
rustpensioen, berekend op basis van de laatste vergoeding en van de diensttijd, en van een overlevingspensioen. Op 
verzoek van de deelnemer kunnen de prestaties in de vorm van kapitaal vereffend worden. 

Het pensioenstelsel wordt gefinancierd door dotaties aan het Pensioenfonds Fortis Real Estate OFP, en door de 
betaling van vastgestelde bijdragen aan een groepsverzekering. 

Elk jaar voeren onafhankelijke actuarissen een actuariële evaluatie uit, overeenkomstig de IAS 19-norm. 

De interpretatie IFRIC 14 – IAS 19, namelijk de limiet voor een actief uit hoofde van de toegezegde pensioenregeling, 
de minimaal vereiste dekkingsgraden en de wisselwerking hiertussen, wordt vanaf het boekjaar 2008-2009 
toegepast. Op basis van het financieringsplan van Befimmo heeft de toepassing van deze interpretatie geen invloed 
gehad op de in de balans geboekte bedragen voor de pensioenverplichtingen. 
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De huidige waarde van de verplichting evolueerde als volgt ; 
 

(in duizend ) 30.09.10   30.09.09 

VERGELIJKING VAN DE ACTUELE OBLIGATIEWAARDE      
Contante waarde bij opening 2 449,9   1 471,5 
Aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten  284,0    182,4 
Rentekosten  138,9    101,4 
Werknemersbijdragen  44,9    36,3 
Pensioenkosten van verstreken diensttijd -    71,9 
Bedrijfscombinaties -   - 
Actuariële winst/verlies  347,6    586,4 
Betaalde vergoedingen -   - 
Verplichtingen bij afsluiting door contante waarde bij afsluiting 3 265,3   2 449,9 
Contante waarde van de verplichtingen - gefinancierde pensioenregelingen 3 265,3   2 449,9 
Contante waarde van de verplichtingen - niet-gefinancierde pensioenregelingen -   - 

De actuariële verschillen zijn vooral toe te schrijven aan een verlaging van de actualisatievoet. 
De reële waarde van de activa evolueerde als volgt: 
 

(in duizend ) 30.09.10   30.09.09 

AANSLUITING VAN DE REËLE WAARDE VAN DE FONDSBELEGGINGEN       
Reële waarde bij opening 2 812,4   2 093,2 
Verwacht rendement  172,1    139,3 
Actuariële winst/verlies - 78,6    116,4 
Werkgeversbijdragen  598,5    427,2 
Werknemersbijdragen  44,9    36,3 
Bedrijfscombinaties -   - 
Inperkingen of afwikkelingen -   - 
Betaalde vergoedingen -   - 
Reële waarde bij afsluiting 3 549,4   2 812,4 

Op de balans zijn volgende activa/verplichtingen geboekt: 

 

(in duizend ) 30.09.10   30.09.09 

VERGELIJKING VAN IN BALANS GEBOEKTE BEDRAGEN       
Reële waarde van de verplichtingen 3 265,3   2 449,9 
Reële waarde van de fondsbeleggingen -3 549,4   -2 812,4 
Overschot / Tekort - 284,1   - 362,5 
Niet in de balans opgenomen actuariële winst/verlies -   - 
Nog niet in de balans opgenomen pensioenkosten van verstreken diensttijd -   - 
Nog niet geactiveerd bedrag wegens limiet fondsbeleggingen  284,1    362,5 
In de balans opgenomen fondsbeleggingen/verplichtingen -   - 
In de balans opgenomen verplichtingen -   - 
In de balans opgenomen fondsbeleggingen/verplichtingen -   - 
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De totale in het resultaat geboekte kost bedraagt: 
 

(in duizend ) 30.09.10   30.09.09 

TOTALE PENSIOENKOSTEN GEBOEKT IN RESULTATENREKENING       
Aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten  284,0    182,4 
Rentekosten  138,9    101,4 
Verwacht rendement - 172,1   - 139,3 
Actuariële winst/verlies  426,2    470,0 
Effect van de limiet van de fondsbelegging opgenomen in de balans - 78,5   - 259,2 
Pensioenkosten van verstreken diensttijd -    71,9 
Inperkingen of afwikkelingen -   - 
Totale pensioenkosten  598,5    427,3 

De kosten zijn ondergebracht in de rubriek van de algemene kosten van de Vennootschap, van de IFRS-
resultatenrekening. 

De reële waarde van de activa kan als volgt uitgesplitst worden: 
 

(in duizend ) 30.09.10   30.09.09 

REËLE WAARDE VAN DE FONDSBELEGGINGEN           
Eigen-vermogeninstrumenten  644,3 26,0%    381,8 19,9% 
Schuldbewijzen 1 685,1 68,0%   1 183,2 61,6% 
Vastgoed - -    35,5 1,9% 
Andere  148,7 6,0%    320,0 16,7% 
Subtotaal (pensioenfonds) 2 478,1 100,0%   1 920,5 100,0% 
Groepsverzekeringen 1 071,3      891,9   
Totaal 3 549,4     2 812,4   

Het verwachte rendement bedraagt 5,5%, berekend met weging van de verwachte rendementspercentages op het 
pensioenfonds en op de groepsverzekering. 

Deze verwachte rendementspercentages zijn gebaseerd op de hypothese van een premie van 3% op het gedeelte 
‘aandeel’ van het pensioenfonds, en van een rendement van 4,5% per jaar voor de groepsverzekering. Het effectieve 
rendement van de activa tijdens het boekjaar is positief en bedraagt 93,5 duizend . Voor het boekjaar 2008/2009 
was dit positief ten bedrage van 255,7 duizend . 

De belangrijkste actuariële hypotheses worden als volgt samengevat: 
 

  30.09.10   30.09.09 

Verdisconteringspercentage 4,50%   5,00% 
Verwachte salarisstijging 4,00%   4,00% 
Verwacht rendement van fondsbeleggingen 5,50%   5,50% 
Verwachte pensioenstijging 2,00%   2,00% 
Sterftetabel MR-5/FR-5   MR-5/FR-5 

De historiek van het overschot/tekort van de pensioenregeling en de ervaringsgebonden correcties van de contante 
waarde van de verplichtingen en de reële waarde van de fondsbeleggingen (d.w.z. zonder rekening te houden met 
het gedeelte van de actuariële winsten (verliezen) dat aan gewijzigde actuariële hypotheses toe te schrijven is) zijn in 
de onderstaande tabel samengevat: 
 

(in duizend ) 30.09.10 30.09.09 30.09.08 30.09.07 30.09.06 

Contante waarde van de verplichtingen 3 265,3 2 449,9 1 471,5 1 224,3 1 316,4 
Reële waarde van de fondsbeleggingen -3 549,4 -2 812,4 -2 093,2 -1 946,7 -1 598,0 
Overschot / Tekort - 284,1 - 362,5 - 621,7 - 722,4 - 281,6 
Ervaringsaanpassingen die ontstaan op         
a) contante waarde van de verplichtingen - 36,0  78,6  113,9  78,4  102,2 
b) reële waarde van de fondsbeleggingen - 78,6  116,4 - 350,9  54,1 - 54,5 

De verwachte bijdragen van Befimmo voor het boekjaar 2010/2011 worden op 622,49 duizend  geraamd. 
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32. TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN 
Vergoedingen van de bestuurders van Befimmo NV en van de belangrijkste bedrijfsleiders van Befimmo CommVA, 
gedragen door Befimmo CommVA. 

 

BOEKJAAR 2009/2010 
 
Naam 

 
Kortetermijn-beloningen 
(salarissen, bonussen) (1) 

Vergoedingen 
na uitdiensttreding 

(pensioenen,…) 

Benoît Godts 71 750   
Alain Devos 48 000   
Gustaaf Buelens 43 000   
Luc Vandewalle 38 000   
Marc Blanpain 57 250   
Marcus Van Heddeghem 34 750   
Roude bvba - Jacques Rousseaux 68 750   
Arcade Consult bvba - André Sougné 45 000   
CEO 477 884 90 473 
waarvan variabel 150 000   
Directie (2) 687 556 139 537 
waarvan variabel 91 100   
Totaal belangrijkste verantwoordelijken 1 571 940 230 010 
      

BOEKJAAR 2008/2009 
 
Naam 

 
Kortetermijn-beloningen 
(salarissen, bonussen) (1) 

Vergoedingen 
na uitdiensttreding 

(pensioenen,…) 

Benoît Godts 70 000   
Alain Devos 46 500   
Gustaaf Buelens 34 000   
Luc Vandewalle 39 500   
Marc Blanpain 53 250   
Marcus Van Heddeghem 41 500   
Gaëtan Piret 25 000   
Roude bvba - Jacques Rousseaux 62 000   
Arcade Consult bvba - André Sougné 42 500   
CEO 441 279 87 477 
waarvan variabel 150 000   
Directie (2) 577 645 96 853 
waarvan variabel  83 650   
Totaal belangrijkste verantwoordelijken 1 433 174 184 330 

De vergoedingen na uitdiensttreding worden beschreven in de toelichting bij de personeelsbeloningen. 

De relaties met de entiteiten van AG Insurance worden beschreven in het hoofdstuk over Corporate Governance. 

De Vennootschap kende tijdens de boekjaren 2008/2009 en 2009/2010 geen andere voordelen op lange termijn toe. 

(1) De voordelen op korte termijn vertegenwoordigen de vaste en de variabele vergoedingen, evenals alle andere bestanddelen en diverse voordelen 
(sociale lasten inbegrepen). 

(2) Dit bedrag kan beïnvloed worden door schommelingen in het personeelsbestand. 
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 DELOITTE 
 Bedrijfsrevisoren 
Verslag van de commissaris Lange Lozanastraat 270 
over de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 september 2010 B-2018 Antwerpen 
gericht tot de algemene vergadering van aandeelhouders Belgium 

 

 

Aan de aandeelhouders 

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van het mandaat van 
commissaris dat ons werd toevertrouwd. Dit verslag omvat ons oordeel over de geconsolideerde jaarrekening 
evenals de vereiste bijkomende vermelding. 

Verklaring over de geconsolideerde jaarrekening zonder voorbehoud 

Wij hebben de controle uitgevoerd van de geconsolideerde jaarrekening van Befimmo Comm. VA (“de 
vennootschap”) en haar dochterondernemingen (samen “de groep”), opgesteld in overeenstemming met de 
International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met de in België van 
toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de 
geconsolideerde balans op 30 september 2010, de geconsolideerde winst- en verliesrekening, het geconsolideerde 
overzicht van het totaalresultaat, het geconsolideerde mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het 
geconsolideerde kasstroomoverzicht voor het boekjaar eindigend op die datum, alsmede een overzicht van de 
belangrijkste gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en toelichtingen. Het geconsolideerde 
balanstotaal bedraagt 1.985.075 (000) EUR en de geconsolideerde winst (aandeel van de groep) van het boekjaar 
bedraagt 46.659 (000) EUR. 

Het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. Deze 
verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, implementeren en in stand houden van een interne controle 
met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de geconsolideerde jaarrekening zodat deze geen 
afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van fouten, bevat, het kiezen en toepassen van geschikte 
grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van boekhoudkundige ramingen die onder de gegeven 
omstandigheden redelijk zijn. 

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking te brengen op 
basis van onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en de in 
België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Deze 
controlenormen vereisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van 
zekerheid wordt verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Overeenkomstig deze controlenormen, hebben wij controlewerkzaamheden uitgevoerd ter verkrijging van controle-
informatie over de in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De selectie van deze 
controlewerkzaamheden is afhankelijk van onze beoordeling welke een inschatting omvat van het risico dat de 
geconsolideerde jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fraude of van fouten. Bij het 
maken van onze risico-inschatting houden wij rekening met de bestaande interne controle van de groep met 
betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de geconsolideerde jaarrekening ten einde in de gegeven 
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omstandigheden de gepaste werkzaamheden te bepalen maar niet om een oordeel over de effectiviteit van de 
interne controle van de groep te geven. Wij hebben tevens de gegrondheid van de grondslagen voor financiële 
verslaggeving, de redelijkheid van de boekhoudkundige ramingen gemaakt door de vennootschap, alsook de 
voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening als geheel beoordeeld. Ten slotte, hebben wij van de raad van 
bestuur en van de verantwoordelijken van de vennootschap de voor onze controlewerkzaamheden vereiste 
ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie, een 
redelijke basis vormt voor het uitbrengen van ons oordeel. 

Naar ons oordeel, geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de financiële toestand van de groep 
per 30 september 2010, en van haar resultaat en kasstromen voor het boekjaar eindigend op die datum, in 
overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en 
met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. 

Bijkomende vermelding 
Het opstellen en de inhoud van het geconsolideerde jaarverslag vallen onder de verantwoordelijkheid van de raad 
van bestuur. 

Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende vermelding op te nemen die niet van 
aard is om de draagwijdte van onze verklaring over de geconsolideerde jaarrekening te wijzigen : 

Het geconsolideerde jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de 
geconsolideerde jaarrekening. Wij kunnen ons echter niet uitspreken over de beschrijving van de voornaamste 
risico’s en onzekerheden waarmee de groep wordt geconfronteerd, alsook van haar positie, haar voorzienbare 
evolutie of de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op haar toekomstige ontwikkeling. Wij kunnen evenwel 
bevestigen dat de verstrekte gegevens geen onmiskenbare inconsistenties vertonen met de informatie waarover wij 
beschikken in het kader van ons mandaat. 

 

 

Antwerpen, 12 november 2010 
De commissaris 
DELOITTE Bedrijfsrevisoren 
BV o.v.v.e. CVBA 
Vertegenwoordigd door 

 

Jurgen Kesselaers  Frank Verhaegen 

 

 

 

Deloitte Bedrijfsrevisoren / Reviseurs d’Entreprises 
Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
Maatschappelijke zetel : Berkenlaan 8b, B-1831 Diegem 
BTW BE 0429.053.863 - RPR Brussel - IBAN BE 17 2300 0465 6121 - BIC GEBABEBB 
Member of Deloitte Touche Tohmatsu 



153

Statutaire resultatenrekening
(in duizend €)
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    30.09.10 30.09.09 

I. (+) Huurinkomsten 77 463 78 282 
III. (+/-) Met verhuur verbonden kosten - 514 - 445 
NETTOHUURRESULTAAT 76 949 77 837 
IV. (+) Recuperatie van vastgoedkosten 4 909 11 040 
V. (+) Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen     
  door de huurder op verhuurde gebouwen 19 111 16 743 
VII. (-) Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen -18 302 -15 509 
VIII. (+/-) Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven  106  235 
VASTGOEDRESULTAAT 82 773 90 347 
IX. (-) Technische kosten -6 495 -12 698 
X. (-) Commerciële kosten - 856 - 446 
XI. (-) Kosten en taksen van niet-verhuurde gebouwen -2 062 -1 340 
XII. (-) Beheerkosten vastgoed -1 558 -1 157 
XIII. (-) Andere vastgoedkosten - 165 - 23 
  (+/-) Vastgoedkosten -11 136 -15 665 
OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT 71 637 74 682 
XIV. (-) Algemene kosten van de Vennootschap -8 644 -6 734 
XV. (+/-) Andere operationele opbrengsten en kosten 1 015 1 715 
OPERATIONEEL RESULTAAT VÓÓR HET RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE 64 008 69 663 
XVI. (+/-) Resultaat verkoop vastgoedbelegginen  215 - 
XVIII. (+/-) Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen -35 004 -50 750 
OPERATIONEEL RESULTAAT 29 219 18 912 
XIX. (+) Financiële opbrengsten 49 591 30 185 
XX. (-) Interestkosten -17 309 -25 720 
XXI. (-) Andere financiële kosten -14 189 -57 407 
  (+/-) Financieel resultaat 18 093 -52 943 
RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN 47 312 -34 031 
XXIII. (-) Vennootschapsbelasting - 651 - 461 
  (+/-) Belastingen - 651 - 461 
NETTORESULTAAT 46 661 -34 492 
GEWOON EN VERWATERD NETTORESULTAAT PER AANDEEL 2,78 -2,45 

Overzicht van het volledige resultaat (in duizend ) 

   
Overige onderdelen van het totaalresultaat - - 
TOTAALRESULTAAT 46 661  -34 492  

        
De Commissaris heeft een verslag zonder voorbehoud uitgebracht over de statutaire rekeningen van Befimmo 
CommVA. 
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Statutaire balans 
(in duizend €)

 

ACTIVA 30.09.10 30.09.09 

I. Vaste activa 1 782 031 1 808 528 
C. Vastgoedbeleggingen 1 103 804 1 156 987 
E. Andere materiële vaste activa  329  295 
F. Financiële vaste activa  677 898  651 246 
II. Vlottende activa  57 813  31 499 
A Activa bestemd voor de verkoop  32 377 - 
B. Financiële vlottende activa  418  3 922 
D. Handelsvorderingen  12 640  15 683 
E. Belastingvorderingen en andere vlottende activa  3 705  3 004 
F. Kas en kasequivalenten  3 014  5 020 
G. Overlopende rekeningen  5 659  3 871 
TOTAAL ACTIVA  1 839 844 1 840 027 
        

EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 30.09.10 30.09.09 

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 1 017 446  988 367 
A. Kapitaal  233 985  233 985 
B. Uitgiftepremies  485 340  485 340 
D. Reserves  21 113  21 113 
E. Resultaat  277 009  247 929 
  a. Overgedragen resultaat van vorige boekjaren  230 348  282 421 
  b. Nettoresultaat van het boekjaar  46 661 - 34 492 
VERPLICHTINGEN  822 398  851 661 
I. Langlopende verplichtingen  551 140  708 363 
B. Langlopende financiële schulden  531 017  689 509 
  a. Kredietinstellingen  371 772  473 163 
  c. Andere  159 245  216 346 
C. Andere langlopende financiële verplichtingen  20 122  18 854 
II. Kortlopende verplichtingen  271 258  143 298 
A. Voorzieningen  1 348  2 422 
B. Kortlopende financiële schulden  217 003  46 847 
  a. Kredietinstellingen  204 889  847 
  c. Andere   12 114  46 000 
D. Handelsschulden en andere kortlopende schulden  48 589  90 117 
F. Overlopende rekeningen  4 318  3 912 
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 1 839 844 1 840 027 

        
De Commissaris heeft een verslag zonder voorbehoud uitgebracht over de statutaire rekeningen van Befimmo 
CommVA. 

Geconsolideerde balans (in duizend ) 



155

Verklarende toelichting bij de evolutie  
van het statutair overgedragen resultaat
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Het totale bedrag van het te bestemmen resultaat op 30 september 2010 is 277 miljoen . Het bevat een 
gerealiseerd gedeelte van 104,3 miljoen  dat overeenkomt met het gecumuleerde surplus van de gerealiseerde 
cashflows ten opzichte van de uitgekeerde dividenden, en een niet-gerealiseerd gedeelte van 172,7 miljoen  dat 
overeenkomt met de latente meer- of minderwaarden, geboekt op de vastgoedportefeuille en op de indekkings-
instrumenten. 

Na uitkering van het voorgestelde dividend van het boekjaar (gelijk aan 65,6 miljoen ) bedraagt het over te dragen 
resultaat 211,4 miljoen , met een gerealiseerd gedeelte van 38,7 miljoen  en een niet-gerealiseerd gedeelte van 
172,7 miljoen . 

Verklarende tabel van het statutair overgedragen resultaat van het boekjaar 2009/2010 
(in miljoen )   

Aan te wenden resultaat op 30 september 2009 247,9 
  - niet-gerealiseerd 183,3 
  - gerealiseerd 64,6 
Voorschot op dividend van het boekjaar 2008/2009 -17,6 
Overgedragen resultaat op 30 september 2009 230,3 
  - niet-gerealiseerd 183,3 
  - gerealiseerd 47,0 
Resultaat van het boekjaar 2009/2010 46,7 
  - niet-gerealiseerd -10,6 
  - gerealiseerd 57,3 
Aan te wenden resultaat op 30 september 2010 277,0 
  - niet-gerealiseerd 172,7 
  - gerealiseerd 104,3 
Voorgesteld dividend van het boekjaar 2009/2010 (1) -65,6 
Overgedragen resultaat op 30 september 2010 211,4 
  - niet-gerealiseerd 172,7 
  - gerealiseerd 38,7 

  

Verklarende toelichting bij de evolutie van het 
statutair overgedragen resultaat 

(1) Merk op dat het dividend van het boekjaar 8,3 miljoen  hoger is dan het gerealiseerde gedeelte van het resultaat van het boekjaar. Dit komt 
vooral doordat Fedimmo NV, met boekhouding volgens de Belgische boekhoudnormen, haar cashflow niet integraal mag uitkeren wegens de 
afschrijving die moet worden toegepast op haar gebouwen. De geconsolideerde cashflow bedraagt 83,9 miljoen . 


