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Profiel van Befimmo

Befimmo is een vastgoedbevak (vastgoedbeleggingsven-
nootschap met vast kapitaal), gespecialiseerd in beleg-
gingen in kantoorgebouwen. Befimmo heeft gedurende 
zijn 10 jaar ervaring en met de steun van zijn Promotor 
(Fortis Real Estate Asset Management) de grootte van zijn 
activa verachtvoudigd. Zijn kwaliteitsvolle portefeuille 
(97,5% kantoorgebouwen en 2,5% semi-industriële opper-
vlakte) heeft een waarde van meer dan een miljard euro. 
Deze portefeuille bestaat uit een veertigtal gebouwen of 
vastgoedcomplexen met een totale huuroppervlakte van 
523.000 m², voornamelijk (97,5%) gelegen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en zijn economisch hinterland. 
Befimmo heeft zich gepositioneerd als een referentie-
operator die ook Europees tot de eerste dimensie behoort.

Het grootste gedeelte van zijn portefeuille (63,4%) ligt in 
het “Central Business District” (CBD: Stadscentrum, 
noordruimte en Leopoldwijk), dat minder conjunctuur-
gevoelig is omdat het profiteert van de structurele vraag 
vanuit de Europese instellingen en de Belgische Staat.

in de gedecentraliseerde wijken en de Rand daarentegen 
geldt een meer conjunctuurgebonden vraag. Beide zones 
hadden het de voorbije jaren moeilijk, maar de toestand 
verbetert nu geleidelijk. Befimmo stelt zich gezien deze 
toestand verantwoordelijk en pragmatisch op en ontwikkelt 
een vertrouwensrelatie met zijn klanten huurders. Befimmo 
waakt over een duurzame cashflow door in zijn portefeuille 
de hoogst mogelijke bezettingsgraad te handhaven. Dit 
beleid levert concrete resultaten op: de bezettingsgraad(1) 
van Befimmo stijgt van 92,79% op 30 september 2005 
naar 93,19% op 31 maart 2006, in tegenstelling tot de 
markttendens.

Befimmo behoort tot het B-compartiment van Eurolist. Het 
is opgenomen in de indexen next 150 en next Prime van 
Euronext, en in de index Bel Mid van Euronext Brussel. 
Befimmo biedt de meeste aandeelhouders liquide effecten 
aan. De vastgoedbevak heeft waardecreatie voor zijn 
aandeelhouders 10 jaar lang strikt als beleidslijn gevolgd. 
Befimmo ontwikkelt onafgebroken een strategie die gericht 

Befimmo vandaag

(1)  De bezettingsgraad op een bepaalde datum wordt berekend als de verhouding tussen de huurprijs van de lopende contracten op die datum en diezelfde huur, verhoogd met 
de geraamde huurwaarde op die datum van de leegstaande oppervlakken. Alle gebouwen van de portefeuille werden in aanmerking genomen voor de berekening van de 
bezettingsgraad, met uitzondering van gebouw H van fase iV van het ikaros Business Park, waarvan Befimmo de economische lasten niet draagt. Op 31 maart 2006 is er 
geen enkel project lopend.
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(1)  “Fair value” = beleggingswaarde/1,025.
(2)  Bezettingsgraad = [voor de volledige portefeuille van Befimmo] lopende huurinkomsten (met inbegrip van de verhuurde oppervlakten waarvoor het huurcontract nog niet 

loopt)/(lopende huurinkomsten + geraamde huurwaarde voor de leegstaande oppervlakten).
---  Wijziging van de perimeter. De vermindering van de portefeuillewaarde tussen 31 maart 2005 en 30 september 2005 was vooral te wijten aan desinvesteringen die in de 

loop van het boekjaar werden verricht voor een bedrag van 38,3 miljoen €. Deze desinvesteringen betreffen het Conferentiecentrum Albert Borschette in de Leopoldwijk 
dat door de Europese Commissie wordt gebruikt, en een gedeelte van de portefeuille van vastgoedcertificaten.

EVOLUTIE VAN DE WAARDEN (in miljoen €)

	 �1.0�.05	 �0.09.05	 31.03.06
Gebouwen	 1	099,�	 1	06�,2	 1 065,6
Kantoren 1 067,4 1 031,2 1 039,2

Centrum (CBD) 701,3 666,7 675,1
Gedecentraliseerd 145,7 143,9 145,1
Rand 204,8 205,1 203,8
Andere 15,6 15,4 15,3

Semi-industrieel 26,6 26,6 26,4
Handelsgebouwen 5,3 5,5 0,0
Vastgoedcertificaten	 �,8	 1,�	 1,4
Totaal	vastgoedportefeuille 1	10�,1	 1	06�,6 1 067,1

is op maximalisering van zijn cashflows op lange termijn en 
op de creatie van meerwaarden in vastgoed.

Wat zijn beleggingsstrategie betreft, wijdt Befimmo zich 
volledig aan zijn basisspecialisatie, namelijk investeren in 
kwaliteitsvolle kantoorgebouwen in het Brusselse CBD. 
Befimmo zal zijn inspanningen verderzetten om het over-
wicht van zijn portefeuille in deze sector nog te verhogen.

De trend van progressieve verdwijning van het wissel-
koersrisico en de harmonisering van de Europese 
wetgeving (SiiC in Frankrijk, uS-REits in de VS, …) 
verruimen zijn actiedomein. Befimmo kan – als de tijd rijp 
is – belangstelling tonen voor nieuwe investeringsperspec-
tieven buiten zijn “home market” Brussel. Deze zullen dan 
aan soortgelijke criteria moeten beantwoorden als de 
kwaliteitskantoren in het stadscentrum.

Evolutie van de zaken
Op 31 maart 2006 bedraagt de totale waarde van 
vastgoedportefeuille 1.067,1 miljoen € in vergelijking met 
1.064,6 miljoen € op 30 september 2005. Deze waarden 
werden berekend na toepassing van de iAS 40-norm die 
boeking in “fair value” eist voor beleggingsvastgoed. De 
“fair value” wordt verkregen door de “beleggingswaarde” 
te verminderen met de transactiekosten van 2,5%(1).

Als de investeringen tijdens deze periode buiten beschou-
wing worden gelaten, is de waarde van de vastgoedporte-

feuille stabiel gebleven tijdens het eerste semester van 
boekjaar 2005/2006 (+0,66%). De stabiliteit van de vast-
goedwaarde is te verklaren door het grote gewicht 
(63,4%) van de Befimmo-portefeuille in het Central 
Business District (CBD) van Brussel, de kern van onze 
strategie. De vastgoedwaarde zit er in de lift (+1,21%) 
door de grote vraag van beleggers op zoek naar kwali-
teitsgoederen. Ook een lichte heropleving van de privé-
sector in de gedecentraliseerde wijken doet de waarden in 
deze zone stijgen (+0,48%). Deze waardestijgingen 
compenseren de lichte waardedaling in de Rand (-0,75%).

Het globale huurrendement op de lopende huurcontracten 
(zonder projecten en renovaties) bedraagt 7,13%. Het 
globale huurrendement op de lopende huurcontracten 
plus de geschatte huurwaarde van de leegstaande opper-
vlakten bedraagt 7,65%.

De bezettingsgraad(2) – rekening houdend met alle vast-
goed in portefeuille – bedraagt 93,2% op 31 maart 2006 
tegenover 92,8% bij het begin van het boekjaar.

Befimmo, De Post en de Regie der Gebouwen hebben 
een akkoord bereikt dat een einde maakt aan het geschil 
dat in 2002 was gerezen tussen Befimmo en De Post 
aangaande WtC-toren 2. Meer gedetailleerde informatie 
werd verstrekt in een persbericht van 2 februari 2006. 
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Central Gate (Vroegere Shell Building) - Brussel Stadscentrum 
in 1997 gerenoveerd gebouw met een totale oppervlakte van 30.675 m2 
Architect: Alexis Dumont
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De portefeuille

SAMENVATTING VAN DE VASTGOEDGEGEVENS VAN DE BEFIMMO-PORTEFEUILLE (op 31.03.06)

OPBRENGSTEIGENDOMMEN	 	 	 VERHUUR-	 INITIËLE	 	 	
	 	 	 BARE	 DUUR	 AANDEEL		 LOPENDE	 BEZETTINGS-
	 	 BOUWJAAR/	 OPPER-	 VAN	DE	 PORTE-	 HUREN	 GRAAD
	 	 JAAR	VAN	 VLAKTE	 CONTRACTEN	 fEUILLE(1)	 op	�1.0�.06	 op	�1.0�.06
	 	 RENOVATIE	 (m2)	 (jaren)	 (%)	 (duizend	€)	 (%)

KANTOREN	      

Brussel	stadscentrum	      
Central Gate(2)  1997-2000 30 675 3/6/9 4,1% 3 158 73,4%
Brederode 1  1990-2001 25 213 14 4,1% 3 219 100,0%
uitbreiding Justitie  + dan 15 jaar 18 795 9 4,0% 3 114 100,0%
Keizerin  1997-2000 17 070 9/12/15/18 3,3% 2 582 100,0%
Poelaert  2001 14 146 18 3,8% 2 970 100,0%
Brederode 2  1993 7 592 3 2,6% 2 002 98,8%
Keizer  1997/2004 5 953  9 1,2% 910 100,0%

 	 	 119	���	 	 2�,1%	 17	955	 9�,9%
Brussel	Leopoldwijk	 	      
Jozef ii  1994 12 831  27 4,7% 3 619 100,0%
View Building  2001 11 106 6/9 2,5% 1 963 100,0%
Wiertz  1996 10 857 3/6/9 3,5% 2 743 99,6%
Schuman 3  2001 5 487 9 1,9% 1 442 100,0%
Guimard  1997 5 357 3/6/9 1,4% 1 120 100,0%
Schuman 11  2003-2004 5 176 6/9 1,0% 800 60,7%

	 	 	 50	81�	 	 15,1%	 11	687	 95,7%
Brussel	Ruimte	Noord	 	      
World trade Center  1975/1998 66 326 24 15,7% 12 197 99,4%
noord Building  1989 42 726 27 9,4% 7 329 100,0%

	 	 	 109	052	 	 25,1%	 19	526	 99,6%
Brussel	gedecentraliseerd	 	      
La Plaine  1995 15 933 12/18 4,3% 3 343 100,0%
triomf i  1998 11 498 3/6/9 3,3% 2 589 100,0%
triomf ii  1998  9 257 9 1,7% 1 289 99,9%
Jean Dubrucq  1991 7 744 12,5 1,0% 797 100,0%
triomf iii  1993 6 974 3/6/9 1,2% 915 92,8%
Goemaere  1988/1998 6 966  3/6/9 1,1% 817 88,2%
Eudore Devroye  1996 1 576 3/6/9 0,4% 286 100,0%
terhulpsesteenweg 177  1970 1 462 3/6/9 0,2% 173 71,9%

	 	 	 61	�10	 	 1�,1%	 10	209	 97,6%
Brusselse	rand	 	      
ikaros Business Park(3)  1990 tot 2004 41 185 3/6/9 5,6% 4 385 79,3%
Media  1999 18 651 9 3,8% 2 951 100,0%
Fountain Plaza  1991 16 690 3/6/9 2,0% 1 536 62,1%
Planet 2  1988 10 277 3/6/9 0,9% 680 60,4%
Eagle Building  2000 8 712 6/9 1,2% 951 80,8%
Woluwe Garden B  1997 7 673  3/6/9 1,9% 1 497 97,3%
Woluwe Garden D  1994 7 673  3/6/9 1,7% 1 288 94,2%
Ocean House  1997 4 693 3/6/9 0,9% 701 100,0%
Waterloo Office Park  1992 2 005 6/9 0,3% 221 68,7%

	 	 	 117	559	 	 18,�%	 1�	210	 82,7%
Bergen	 	      
Joncquois 118  2002  7 851  18 1,3% 1 048 100,0%
Peupliers 71  1976 7 268 9 1,3% 1 040 100,0%

	 	 	 15	119	 	 2,7%	 2	088	 100,0%
TOTAAL	KANTOREN	 	 	 �7�	�98		 	 97,5%	 75	675	 9�,8%

(1)  Het aandeel in de portefeuille is berekend op basis van de lopende huur op 31 maart 2006.
(2)  Vroegere Shell Building.
(3)  ikaros Business Park: de huuroppervlaktes omvatten de oppervlaktes van de gebouwen van fase iV die in toekomstige staat van afwerking 

werden aangekocht. De oppervlakte van gebouw H van fase iV van ikaros (economisch nog ten laste van de verkoper) wordt echter niet 
meegeteld in de berekening van de bezettingsgraad.
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SAMENVATTING VAN DE VASTGOEDGEGEVENS VAN DE BEFIMMO-PORTEFEUILLE (op 31.03.06)

OPBRENGSTEIGENDOMMEN	 	 	 VERHUUR-	 INITIËLE	 	 	
	 	 	 BARE	 DUUR	 AANDEEL		 LOPENDE	 BEZETTINGS-
	 	 BOUWJAAR/	 OPPER-	 VAN	DE	 PORTE-	 HUREN	 GRAAD
	 	 JAAR	VAN	 VLAKTE	 CONTRACTEN	 fEUILLE(1)	 op	�1.0�.06	 op	�1.0�.06
	 	 RENOVATIE	 (m2)	 (jaren)	 (%)	 (duizend	€)	 (%)

SEMI-INDUSTRIEEL	      

Brussel	Anderlecht	      
Bollinckxstraat  1980 8 100 3/6/9 0,7% 579 100,0%
industrielaan  1976 7 797 3/6/9 0,4% 334 96,6%

 	 	 15	897	 	 1,2%	 91�	 98,7%
Brusselse	rand	 	      
Green Hill  1986 7 218 3/6/9 0,2% 120 23,2%

 	 	 7	218	 	 0,2%	 120	 2�,2%
Antwerpen	 	      
Kontich i  1983 18 452 3/6/9 0,7% 568 71,4%
Kontich ii  1990 8 072  3/6/9 0,5% 373 90,6%

  	 26	52�	 	 1,2%	 9�1	 78,0%

TOTAAL	SEMI-INDUSTRIEEL	 	 	 �9	6�9	 	 2,5%	 1	97�	 7�,5%

TOTAAL	OPBRENGST-
EIGENDOMMEN	 	 	 52�	0�7	 	 100,0%	 77	6�9	 9�,19%

(1)  Het aandeel in de portefeuille is berekend op basis van de lopende huur op 31 maart 2006.
(2)  De verhoudingen zijn uitgedrukt op basis van de expertisewaarden (“beleggingswaarde”) per 31 maart 2006. Er is bij het opstellen van deze 

grafieken geen rekening gehouden met de vastgoedcertificaten.
(3)  Er wordt rekening gehouden met de bouwdatum van het gebouw of met de datum van de renovatie, als de investeringskosten voor deze 

renovatie > of = 250 €/m2 bedragen.
(4)  De verhoudingen zijn uitgedrukt op basis van de oppervlakten van de gebouwen.
(5)  De verhoudingen zijn uitgedrukt op basis van de lopende huur op 31 maart 2006.

GEOGRAFISCHE VERDELING(2)AARD VAN DE ACTIVA(2)

KANTOREN
SEMI-INDUSTRIEEL

97,5%

2,5%

BELGISCHE STAAT

DE POST

CONSULTING/ADVOCATEN

TELECOM-IT

HANDEL

FINANCIEEL

INDUSTRIE

ANDERE6,86%

12,45%

28,19%
13,06%

1,42%

5,06%

8,23%

6,95%

7,60%

10,18%

CHEMIE - PETROLEUM -
FARMACEUTICA - GAS/ELEKTRICITEIT

EC/VERTEGEN-
WOORDIGINGEN

48,1%
Openbare
sector

0 TOT 5 JAAR
6 TOT 10 JAAR
11 TOT 15 JAAR
+ DAN 15 JAAR

24,9%

41,1%17,5%

16,5%

BRUSSEL
RAND
ANTWERPEN

ANDERE17,7%

19,6%

24,5%

14,5%

1,4%
1,1%

21,2%

BRUSSEL
LEOPOLD-
WIJK
BRUSSEL
RUIMTE NOORD

BRUSSEL
GEDECENTRALISEERD

BRUSSEL
CENTRUM

63,4%
CBD

97,5%
Brussel
en rand

OUDERDOM VAN DE GEBOUWEN(3)(4) HUURDERS(5)
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Conclusies van de expert
Ter attentie van de Heer B. De Blieck

Afgevaardigd Bestuurder
BEFiMMO CVA
Goemaere Park

Waversesteenweg 1945
1160 BRuSSEL

BEF/frs/39.274 20 april 2006
Geachte heer,
Betreft: Schatting dd. 31 maart 2006

Achtergrond
Befimmo heeft ons aangesteld om over te gaan tot de waardering van haar vastgoedpatrimonium per	�1	maart	2006, in het kader van de 
voorbereiding van haar financiële staten op deze datum.
Ons kantoor beschikt over voldoende kennis van de vastgoedmarkten waarin Befimmo actief is, alsook over de vereiste en erkende beroeps-
kennis om deze waardering uit te voeren. We hebben onze opdracht volledig onafhankelijk uitgevoerd.
Zoals dat gebruikelijk is, hebben we onze opdracht uitgevoerd op basis van de door Befimmo verstrekte gegevens m.b.t. de huurstaat, de 
kosten en belastingen te dragen door de verhuurder, de uit te voeren werken, en ook alle andere factoren die de waarde van de gebouwen 
zouden kunnen beïnvloeden. Wij gaan ervan uit dat die inlichtingen juist en volledig zijn.
Zoals expliciet omschreven in onze schattingsverslagen, omvatten deze geen enkel onderzoek naar de structurele en technische kwaliteit van 
de gebouwen, noch naar de mogelijke aanwezigheid van schadelijke stoffen. Befimmo is goed op de hoogte van het eventuele bestaan van 
deze risicofactoren en laat daarom voor de aankoop van elk gebouw een technisch en juridisch due diligence onderzoek uitvoeren.

Opinie
Wij bevestigen dat onze waardering werd uitgevoerd conform de nationale en internationale normen iVS (international Valuation Standards) en 
hun toepassingsprocedures, onder andere op het vlak van de schatting van Vastgoedbevaks.
De Investeringswaarde wordt gedefinieerd als de meest waarschijnlijke waarde die redelijkerwijs gehaald kan worden onder normale 
verkoopsvoorwaarden tussen welwillende en goed geïnformeerde partijen, instemmend en handelend in omstandigheden van normale 
concurrentie, voor aftrek van de transactiekosten.
De investeringswaarde houdt geen rekening met de toekomstige investeringsuitgaven die het vastgoedpatrimonium zullen verbeteren, noch 
met de toekomstige voordelen verbonden aan deze uitgaven.
Ze berust op de geactualiseerde waarde van de netto toekomstige huurprijzen van elk gebouw.
Het rendement hangt voornamelijk af van het gangbare rendement op de investeringsmarkt, rekening houdend met de ligging en de kwaliteit 
van het gebouw en van de huurder op het ogenblik van de waardering.
De toekomstige huurprijzen worden geschat op basis van de bestaande contractuele huurprijzen en van de verwachtingen op de vastgoed-
markt voor het desbetreffende gebouw in de toekomstige periodes.
De verkoop van een gebouw is in theorie onderworpen aan overdrachtsrechten die geïnd worden door de Overheid. Het bedrag van dit recht 
hangt onder andere af van de overdrachtswijze, van het profiel van de koper en van de geografische ligging van het goed. De eerste twee 
voorwaarden en dus het te betalen bedrag van de rechten is pas gekend wanneer de verkoop afgesloten is. uit een overzicht van vroegere 
overdrachten uitgevoerd op de Belgische markt blijkt dat in de loop van de jaren 2003 tot 2005 inbegrepen, de gemiddelde transactiekost 
2,5% bedraagt.
De verkoopwaarde exclusief kosten voor gebouwen van meer dan 2.500.000 € overeenkomende met de reële waarde (“fair value”), zoals 
bepaald werd volgens het iAS/iFRS referentieel, kan bekomen worden door aftrek van 2,5% transactiekosten van de investeringswaarde. Dit 
percentage zal, indien nodig, periodiek herzien en aangepast worden per schijf van 0,5%, voor zover die afwijking wordt waargenomen op de 
institutionele markt. Voor de andere gebouwen werden de registratierechten afgetrokken.
Op basis van de opmerkingen uit de vorige paragrafen, bevestigen we dat de	investeringswaarde	van	het	vastgoedpatrimonium	van	
Befimmo	op	�1	maart	2006	€	1.092.275.500 (EEn MiLJARD tWEEËnnEGEntiG MiLJOEn tWEEHOnDERD ViJFEnZEVEntiG DuiZEnD 
ViJFHOnDERD EuRO) bedraagt, inclusief de gebouwen die geschat zijn door Cushman & Wakefield en CB Richard Ellis.
De	verkoopwaarde	van	het	vastgoedpatrimonium	van	Befimmo	op	�1	maart	2006	overeenkomstig	met	de	reële	waarde	(“fair	value”)	
van	 het	 vastgoedpatrimonium	 van	 Befimmo	 bedraagt	 €	 1.065.6��.6��	 (EEn MiLJARD ViJFEnZEStiG MiLJOEn ZESHOnDERD 
ViEREnDERtiG DuiZEnD ZESHOnDERD ViEREnDERtiG EuRO), inclusief de gebouwen die geschat zijn door Cushman & Wakefield en CB 
Richard Ellis.
Op deze basis bedraagt het globaal rendement (zonder projecten en renovatiekosten) op de huidige huuropbrengst 7,13%. Het globaal 
rendement (inclusief de geschatte markthuurwaarde voor de leegstand) bedraagt 7,65%.
De bezettingsgraad van het totale vastgoedpatrimonium bedraagt 93,19%.
De huidige huur voor de totale vastgoedportfolio (met uitzondering van projecten en renovaties) ligt gemiddeld 10,34 % hoger dan de normale 
geschatte huurwaarde, hoofdzakelijk dankzij de gebouwen gelegen in de noordwijk die op lange termijn verhuurd worden (tot minimum 2015).
Het patrimonium bestaat uit:

Brussel, 19 gemeenten* 77,85%

*  Waarvan 36,19% verhuurd op lange termijn  
aan de EC, de Citibank, de Vlaamse Regering,  
de Post, en de Regie der Gebouwen.

Periferie en satellietwijk van Brussel 19,33%
Antwerpen, Bergen, Charleroi 2,56%
Projecten, terreinen en gebouwen in renovatie 0,27%
tOtAAL 100%

Met de meeste hoogachting,
Brussel, 20 april 2006 WinSSinGER & VEnnOtEn n.V.

 Benoît FORGEuR** Philippe WinSSinGER**

** bvba, Gedelegeerd Bestuurder DTZ Partners NV.

WINSSINGER & VENNOTEN
Meetkundigen-Schatters van Onroerende Goederen
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Financiële resultaten

(1)  De cijfers van boekjaar 2004/2005 werden geconverteerd naar iFRS-normen om de vergelijking met de cijfers van het huidige boekjaar 
mogelijk te maken.

(2)  De return op jaarbasis is het laatste uitgekeerde brutodividend tijdens de periode plus de toename van de inventariswaarde in de voorbije 
12 maanden, gedeeld door de inventariswaarde van een jaar eerder.

(3)  De nettocashflow is het nettoresultaat vóór afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen.
(4)  De courante nettocashflow is de nettocashflow buiten resultaten op de realisatie van activa en buiten uitzonderlijke resultaten.
(5)  Voor de periode van 1 oktober 2005 tot 31 maart 2006, komt de return per aandeel overeen met de variatie van de intrinsieke waarde per 

aandeel en van het uitgekeerde brutodividend voor deze periode.

KERNCIJFERS(1)

	 �1.0�.05	 �0.09.05	 31.03.06
	 (6	maanden)	 (12	maanden)	 (6	maanden)

Schuldratio 46,0% 40,9% 42,9%
Return op eigen vermogen (jaarbasis)(2) n/a 10,43% 11,56%
intrinsieke waarde per aandeel (€) 61,60 65,48 63,92
Beurskoers (€) 73,00 87,50 82,75
Aantal aandelen 9 794 227 9 794 227 9 794 227

nettocashflow per aandeel (€)(3) 2,66 6,48 2,42
Courante nettocashflow per aandeel (€)(4) 2,66 5,04 2,46
nettowinst per aandeel (€) 2,72 6,62 3,23
Courante nettowinst per aandeel (€) 2,72 5,18 3,18
Return per aandeel (€)(5) n/a 6,62 7,12

Evolutie van de resultaten
Voorafgaand aan de analyse van de resultaten op 31 maart 
2006 is het belangrijk eraan te herinneren dat Befimmo zijn 
financiële informatie voortaan publiceert in toepassing van de 
internationale iFRS-boekhoudnormen. De evaluatieregels die 
de samenstelling van de vennootschapsrekeningen bepalen, 
zijn omstandig beschreven op de website van de vennoot-
schap (www.befimmo.be).

De netto	halfjaarwinst bedraagt 31,6 miljoen € tegenover 
26,7 miljoen € in vorig boekjaar. Deze groei van het resultaat, 
met 18%, is hoofdzakelijk te danken aan de combinatie van:

>  een vermindering van het bedrijfsresultaat vóór resultaat 
op portefeuille van 31,1 miljoen € tegenover 34,1 miljoen € 
in vorig boekjaar;

>  een waardeverhoging van de vastgoedportefeuille van 
de vennootschap (+7 miljoen € in 2005/2006, te verge-
lijken met +1,4 miljoen € in 2004/2005);

>  een vermindering van de netto financiële lasten (-6,5 miljoen € 
in 2005/2006, te vergelijken met -8,3 miljoen € in 2004/2005).

Deze vermindering van het bedrijfsresultaat vóór resultaat 
op portefeuille volgt uit de combinatie van:

>  een wijziging van de portefeuilleperimeter: de overdracht 
van de gebouwen Conferentiecentrum Borschette en 
Charleroi vond plaats in september, respectievelijk november 
2005. De twee gebouwen waren goed voor gemiddelde 
jaarlijkse huurinkomsten ten bedrage van 4,1 miljoen €;

>  een evenwichtigere spreiding van de bestelling van 
werken: de netto vastgoedkosten bedragen 3,0 miljoen € 
tegen 1,9 miljoen € tijdens het 1e halfjaar van vorig jaar.

De stijging van het financiële resultaat is vooral toe te 
schrijven aan een verlaging van de intrestlasten als gevolg 
van een lager niveau van financiële schuld dan dat van het 

vorige boekjaar. Dit is dan weer het gevolg van de hoger 
vermelde overdracht van activa, gecombineerd met een 
waardestijging voor de financiële afdekkingsinstrumenten 
in het bezit van de vennootschap (+0,9 miljoen € in 
2005/2006, te vergelijken met -0,4 miljoen € in 2004/2005). 
De gemiddelde financieringskostprijs voor leningen is tijdens 
het eerste halfjaar gestegen tot 3,23% (marges, kosten voor 
renteafdekking en reserveringscommissies inbegrepen) 
tegenover 3,24% in het eerste halfjaar van vorig boekjaar. 
Deze stabiliteit van de gemiddelde financieringskostprijs 
volgt uit een compensatie-effect tussen de stijging van de 
kortetermijnrentes en de verlaging van de afdekkingskosten 
voor rentevoeten in vergelijking met vorig boekjaar.

in maart 2006 heeft Befimmo – profiterend van de histo-
risch lage kredietmarges en om de gemiddelde duur van 
zijn financieringen te verhogen – een nieuw gesyndiceerd 
krediet van 350 miljoen € opgenomen voor een duur van 
5 jaar, op basis van kortetermijnrentes en terugbetaalbaar 
in één keer op vervaldatum. Door deze schuldherschikking 
bedraagt de gemiddelde financieringsduur nu 4,9 jaar, 
tegenover 3,6 jaar vóór herschikking.

na financieel resultaat en belastingen bedraagt de 
courante	nettocashflow	voor	het	halfjaar 24,1 miljoen €, 
in vergelijking met 26,1 miljoen € voor het eerste halfjaar 
van vorig boekjaar.

De nettocashflow	 voor	 het	 halfjaar van zijn kant 
bedraagt 23,8 miljoen €, of 2,42 € per aandeel (tegenover 
respectievelijk 26,1 miljoen €, of 2,66 € per aandeel voor 
dezelfde periode van vorig boekjaar). Befimmo regi-
streerde in het eerste halfjaar 2005/2006 de kosten voor 
samenstelling van het nieuwe gesyndiceerd krediet 
(0,9 miljoen €) als uitzonderlijke cashflow. Ze worden 
gedeeltelijk gecompenseerd door de meerwaarde die 
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werd gerealiseerd op de verkoop van het gebouw in 
Charleroi (0,5 miljoen €).

Op 31 maart 2006 bedraagt de intrinsieke	 waarde 
63,92 € per aandeel (inclusief nettowinst over de periode), 
of een return over 6 maanden van 3,24 € per aandeel.

Over een periode van een jaar bedraagt de return	per	
aandeel 7,12 € per aandeel, rekening houdend met het 
brutodividend van 4,80 € dat op 20 december 2005 werd 
uitgekeerd, of 11,56% van de intrinsieke waarde per 
31 maart 2005.

RESULTATENREKENING VOLGENS IFRS-NORMEN (in duizend €)

 �1.0�.05	 �0.09.05 31.03.06
i. (+) Huuropbrengsten 39 597 79 219 38 041
iii. (+/-) Lasten verbonden met verhuring -236 -419 -146
Netto	huurresultaat	 �9	�62	 78	800	 37 895
iV. (+) Recuperatie van vastgoedkosten 2 603 4 185 2 473
V. (+) Recuperatie van normaal door de huurder
  gedragen huurkosten en belastingen
  op verhuurde gebouwen 4 733 17 975 5 480
Vi. (-) Kosten voor rekening van de huurders en gedragen 
  door de eigenaar op huurschade en herstellingen 
  aan het eind van de huurovereenkomst -1 -3 0
Vii. (-) Huurkosten en belastingen, normaal door
  de huurder gedragen, op verhuurde gebouwen -4 373 -17 386 -5 311
Viii. (+/-) Andere opbrengsten en uitgaven verbonden
  met verhuring 16 7 15
Vastgoedresultaat	 �2	��0	 8�	578	 40 552
iX. (-) technische kosten -3 063 -7 888 -3 534
X. (-) Handelskosten -549 -857 -627
Xi. (-) Huurkosten en belastingen op niet-verhuurde gebouwen -697 -1 217 -975
Xii. (-) Vastgoedbeheerkosten -591 -1 221 -552
Xiii. (-) Andere vastgoedkosten -2 -3 -4
	 (+/-)	Vastgoedkosten	 -�	902	 -11	186	 -5 693
Bedrijfsresultaat	van	de	gebouwen	 �7	��8	 72	�92	 34 859
XiV. (-) Algemene kosten van de vennootschap -2 704 -5 402 -2 965
XV. (+/-) Andere bedrijfsopbrengsten en kosten -599 -437 -749
Bedrijfsresultaat	vóór	resultaat	op	portefeuille	 ��	1�5	 66	55�	 31 145
XVi. (+/-) Resultaat op verkoop van investeringsvastgoed 0 12 657 489
XViii. (+/-) Veranderingen in de reële waarde
  van investeringsvastgoed 1 383 2 195 6 957
Bedrijfsresultaat	 �5	518	 81	�05	 38 590
XiX. (+) Financiële opbrengsten 995 2 005 1 132
XX. (-) intrestkosten -6 738 -13 262 -6 593
XXi. (-) Andere financiële kosten -2 569 -4 224 -1 012
	 (+/-)	 financieel	resultaat	 -8	�12	 -15	�81	 -6 472
Resultaat	vóór	belastingen	 27	206	 65	92�	 32 118
XXiii. (-) Vennootschapsbelastingen -518 -1 072 -515
	 (+/-)	Belastingen	 -518	 -1	072	 -515
Netto resultaat 26 688 64 852 31 603

Vooruitzichten
De courante	nettocashflow per aandeel van dit boekjaar 
zou bij ongewijzigde perimeter in de buurt van de voor-
spelde 4,82 € per aandeel (cf. persbericht van 2 februari 
2006) moeten komen, of iets lager indien de stijging van 
de intrestvoeten op korte termijn zou aanhouden.

Wat aankopen betreft, vervolgt Befimmo zijn strategie, 
namelijk te ijveren voor solide cashflows op lange termijn 
om zijn aandeelhouders een gezond groeiend dividend te 
kunnen uitkeren.

Voor zover alle overige elementen ongewijzigd blijven, 
bevestigt Befimmo zijn voorspelling van het jaarverslag 
2005, namelijk een dividend van 4,92 € per aandeel 
(4,18 € netto).
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BALANS VOLGENS IFRS-NORMEN (in duizend €)

 �1.0�.05	 �0.09.05 31.03.06
ACTIVA
I.	 Niet-courante	activa	 1	10�	�88	 1	065	��7	 1 068 176
C. investeringsvastgoed 1 099 328 1 063 217 1 065 635
E. Andere materiële vaste activa 96 196 449
F. niet-courante financiële activa 4 963 2 024 2 093
II.	 Courante	activa	 25	2�2	 27	�78	 35 723
B. Courante financiële activa 268 219 243
D. Handelsvorderingen 6 982 12 216 6 841
E. Fiscale vorderingen en andere courante activa 1 004 362 122
F. Geldbeleggingen en liquide middelen 14 891 12 775 26 077
G. Overlopende rekeningen 2 086 1 805 2 441
TOTAAL	ACTIVA	 1	129	620	 1	092	815	 1 103 899

PASSIVA
TOTAAL	EIGEN	VERMOGEN	 60�	29�	 6�1	��0	 626 032
I.	 Eigen	vermogen	toe	te	schrijven	aan	de	aandeelhouders	 60�	29�	 6�1	��0	 626 032
A. Kapitaal 142 295 142 295 142 295
B. uitgiftepremies 161 261 161 261 161 261
D. Reserves 21 113 21 113 21 113
E. Resultaat 278 624 316 660 301 362
II.	 Minderheidsbelangen	 0	 0	 0
PASSIVA	 526	�27	 �51	�85	 477 867
I.	 Niet-courante	passiva	 171	115	 116	999	 95 335
B. niet-courante financiële schulden 169 762 116 155 95 156
C. Andere niet-courante financiële passiva 1 353 841 178
E. Andere niet-courante passiva 0 2 0
II.	 Courante	passiva	 �55	211	 ���	�86	 382 532
B. Courante financiële schulden 315 144 297 525 344 257
D. Handelsschulden en andere courante schulden 30 407 29 223 32 941
E. Andere courante passiva 3 168 2 960 1 466
F. Overlopende rekening 6 493 4 779 3 868
TOTAAL	EIGEN	VERMOGEN	EN	PASSIVA	 1	129	620	 1	092	815	 1 103 899

Deze rekeningenschema’s in iFRS-normen moeten mogelijk nog gewijzigd worden op basis van 
het Koninklijk Besluit dat de komende weken gepubliceerd zou worden. Dit Koninklijk Besluit 
behandelt de schema’s van resultaatrekeningen en van de definitieve balans die gelden voor alle 
vastgoedbevaks.
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TABEL VAN MUTATIES VAN EIGEN VERMOGEN (in miljoen €)

	 	 	 	 ANDERE		 	 	 ANDERE	 	 	 ANDERE	
	 	 EIGEN	 RESULTATEN	 BEWEGINGEN	 EIGEN	 RESULTATEN	 BEWEGINGEN	 EIGEN	 RESULTATEN	 BEWEGINGEN	 EIGEN
	 	 VERMOGEN	 1e	SEMESTER	 EIGEN	 VERMOGEN	 2e	SEMESTER	 EIGEN	 VERMOGEN	 1e	SEMESTER	 EIGEN	 VERMOGEN
	 NOTA	 op	01.10.0�	 200�/2005	 VERMOGEN	 op	�1.0�.05	 200�/2005	 VERMOGEN	 op	�0.09.05	 2005/2006	 VERMOGEN	 op	�1.0�.06

Belgisch	referentiesysteem	(BGAAP)	 	 60�,8	 20,9	 6,5	 6�1,2	 �5,6	 -��,5	 62�,�	 	 	

IfRS-correcties
- Forfaitaire aftrek op gebouwen 1 -27,4 0,0 - -27,5 0,9 - -26,6   
- Afgeleide instrumenten 2 -3,2 -0,2 - -3,4 0,1 - -3,3   
- Latente meerwaarden op gebouwen 3 - 6,2 -6,2 0,0 4,5 -4,5 0,0   
- Latente meerwaarden op vastgoedcertificaten 4 - 0,3 -0,3 0,0 -1,0 1,0 0,0   
- Dividend 5 45,3 - -45,3 0,0 - 47,0 47,0   
- Voorzieningen voor risico’s en lasten 6 2,3 - - 2,3 -2,3 - 0,0   
- Kosten voor uitgifte van leningen 7 0,9 -0,1 - 0,8 -0,1 - 0,7   
- integratie van de gemeenschappelijke lasten 10 0,0 -0,3 0,2 -0,1 0,4 -0,1 0,2   

IfRS-referentiesysteem	 	 621,7	 26,7	 -�5,1	 60�,�	 �8,2	 -0,1	 6�1,�	 �1,6	 -�6,9	 626,0

Overgang naar het iFRS-referentiesysteem – toelichting

Context
Befimmo CVA stelt weliswaar geen geconsolideerde 
 rekeningen op, maar publiceert zijn financiële staten in dit 
 halfjaarverslag conform het iFRS-referentiesysteem 
(international Financial Reporting Standards) zoals inge-
voerd in de Europese unie. Dit geldt vanaf het boekjaar 
dat eindigt op 30 september 2006. Voor het boekjaar dat 
eindigde op 30 september 2005 wordt vergelijkende infor-
matie toegevoegd. Befimmo wil met deze beslissing de 
vergelijkbaarheid garanderen van de eigen rekeningen met 
die van andere vastgoedbevaks en genoteerde vastgoed-
vennootschappen die hun rekeningen op basis van de 
iFRS-referentiesysteem zullen publiceren.

Onderhavige toelichting verduidelijkt de invloed van de 
iFRS-toepassing op het eigen vermogen op de over-
gangsdatum naar het iFRS-systeem (1 oktober 2004), op 
de datum van de halfjaarafsluiting (31 maart 2005) en bij 
de jaarafsluiting op 30 september 2005, evenals op de 
resultaten van het vergelijkende eerste halfjaar van het 
boekjaar op 31 maart 2005 en het volledige vergelijkende 
boekjaar 2004/2005. De rekeningen van het boekjaar dat 
op 30 september 2005 eindigde, werden naar het iFRS-
referentiesysteem geconverteerd om ze te kunnen 
gebruiken als vergelijkende informatie. De balans en de 
resultatenrekening van dit vergelijkingsboekjaar werden 
eveneens opgenomen in deze toelichting.

Hierbij moet worden gepreciseerd dat deze informatie het 
voorwerp kan zijn van een beperkt aantal correcties indien 
het iFRS-referentiesysteem zoals ingevoerd in de Europese 
unie wijzigingen zou ondergaan tegen 30 september 
2006. in dat geval zouden met terugwerkende kracht 
aanpassingen moeten worden doorgevoerd op de voorbe-
reiding van de openingsbalans in iFRS, opgesteld op 
1 oktober 2004. Bovendien zou Befimmo CVA, als het dit 

opportuun acht, kunnen beslissen te anticiperen op de 
toepassing van nieuwe iFRS-bepalingen.

In aanmerking genomen Ifrs-opties

Opties	voor	eerste	toepassing
Conform iFRS 1 – Eerste toepassing van de IFRS-normen 
heeft Befimmo CVA gebruik gemaakt van de twee 
volgende vrijstellingen:

>  Hergroepering van ondernemingen: vrijstelling die 
bepaalt dat de acquisities van vóór de overgangsdatum 
naar iFRS (30 september 2004) niet met terugwerkende 
kracht worden herverwerkt volgens iFRS 3 – 
Hergroeperingen van ondernemingen;

>  Voordelen van het personeel betreffende extralegaal 
pensioen: vrijstelling waardoor alle gecumuleerde actua-
riële winsten en verliezen op overgangsdatum naar iFRS 
worden vastgesteld als correctie van het eigen 
vermogen bij opening. Deze vrijstelling heeft echter 
geen invloed op de openingsbalans.

Optionele	boekhoudkundige	methodes	
in sommige beperkte gevallen biedt het iFRS-referentie-
systeem een alternatief voor de boekhoudkundige verwer-
king. De belangrijkste boekhoudkundige methodes die 
Befimmo CVA in aanmerking heeft genomen, zijn:

>  De vastgoedbeleggingen worden geëvalueerd volgens 
het model van de reële waarde volgens iAS 40 – 
Vastgoedbeleggingen.

>  De optie “reële waarde” zoals voorzien in iAS 39 – 
Financiële instrumenten: opname en waardering wordt 
gebruikt voor de vastgoedcertificaten. De veranderingen 
van de reële waarde van de vastgoedcertificaten worden 
dus rechtstreeks in het resultaat geboekt.
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TABEL VAN MUTATIES VAN EIGEN VERMOGEN (in miljoen €)

	 	 	 	 ANDERE		 	 	 ANDERE	 	 	 ANDERE	
	 	 EIGEN	 RESULTATEN	 BEWEGINGEN	 EIGEN	 RESULTATEN	 BEWEGINGEN	 EIGEN	 RESULTATEN	 BEWEGINGEN	 EIGEN
	 	 VERMOGEN	 1e	SEMESTER	 EIGEN	 VERMOGEN	 2e	SEMESTER	 EIGEN	 VERMOGEN	 1e	SEMESTER	 EIGEN	 VERMOGEN
	 NOTA	 op	01.10.0�	 200�/2005	 VERMOGEN	 op	�1.0�.05	 200�/2005	 VERMOGEN	 op	�0.09.05	 2005/2006	 VERMOGEN	 op	�1.0�.06

Belgisch	referentiesysteem	(BGAAP)	 	 60�,8	 20,9	 6,5	 6�1,2	 �5,6	 -��,5	 62�,�	 	 	

IfRS-correcties
- Forfaitaire aftrek op gebouwen 1 -27,4 0,0 - -27,5 0,9 - -26,6   
- Afgeleide instrumenten 2 -3,2 -0,2 - -3,4 0,1 - -3,3   
- Latente meerwaarden op gebouwen 3 - 6,2 -6,2 0,0 4,5 -4,5 0,0   
- Latente meerwaarden op vastgoedcertificaten 4 - 0,3 -0,3 0,0 -1,0 1,0 0,0   
- Dividend 5 45,3 - -45,3 0,0 - 47,0 47,0   
- Voorzieningen voor risico’s en lasten 6 2,3 - - 2,3 -2,3 - 0,0   
- Kosten voor uitgifte van leningen 7 0,9 -0,1 - 0,8 -0,1 - 0,7   
- integratie van de gemeenschappelijke lasten 10 0,0 -0,3 0,2 -0,1 0,4 -0,1 0,2   

IfRS-referentiesysteem	 	 621,7	 26,7	 -�5,1	 60�,�	 �8,2	 -0,1	 6�1,�	 �1,6	 -�6,9	 626,0

>  De materiële vaste activa (iAS 16) worden gewaardeerd 
volgens het model van historische afschrijvingskosten.

>  De “corridor”-methode, gedefinieerd in iAS 19 – 
Personeelsvergoedingen, wordt gebruikt voor de actua-
riële winsten en verliezen die na de datum van de 
iFRS-overgang worden gegenereerd.

Geïdentificeerde herbewerkingen
De tabel hierboven toont op basis van de hierboven gede-
finieerde principes het eigen vermogen en het resultaat 
van Befimmo CVA tussen de Belgische boekhoudkundige 
normen en het iFRS-referentiesysteem.

1. Bepaling van de reële waarde  
van vastgoedbeleggingen
In	 Belgische	 boekhoudnormen werd het vastgoed in 
handen van Befimmo gevaloriseerd op een zogenaamde 
“akte in handen” investeringswaarde, d.w.z. waarde inclu-
sief eventuele verschuldigde transactiekosten bij vast-
goedtransfer. Deze waarde wordt elk kwartaal bepaald 
door een groep van onafhankelijke experts, conform de 
voorschriften van het Koninklijk Besluit van 10 april 1995.

In	IfRS	bepaalt de iAS 40-norm dat vastgoedbeleggingen 
in de boekhouding worden opgenomen tegen hun reële 
waarde, d.w.z. na aftrek van de transactiekosten (namelijk 
vooral de mutatiekosten) die verschuldigd zouden zijn bij 
een hypothetische verkoop van deze panden in de 
toekomst(1). Rekening houdend met diverse verkoopwijzen 
die op de markt worden toegepast, bedragen de trans-
actiekosten tegenwoordig gemiddeld 2,5%(2) voor gebouwen 
met een waarde boven de 2,5 miljoen € en 10% of 12,5% 
voor de gebouwen met een lagere waarde, afhankelijk van 
de regio waarin ze liggen.

Het negatieve effect van deze forfaitaire vermindering van 
de waarde van de Befimmo-portefeuille op het eigen 
vermogen in de openingsbalans op 30 september 2004 
bedraagt 27.446.646 €.

Het effect van deze correctie op het halfjaarresultaat van 
boekjaar 2004/2005 is een bijkomende last van 36.561 €, 
terwijl het effect op het totale resultaat van dit boekjaar 
een extra opbrengst van 866.232 € is, als gevolg van de 
terugneming van de forfaitaire vermindering die werd 
geboekt op de waarde van het Borschette-gebouw dat 
op 30 september 2005 uit de portefeuille werd verwijderd.

2. Afgeleide financiële instrumenten
Rekening houdend met de historisch lage rentevoeten 
heeft Befimmo sinds 2002 geopteerd voor een financie-
ringsbeleid dat hoofdzakelijk op vlottende rentevoeten 
steunt. Deze strategie liet toe maximaal te profiteren van 
de daling van de kortlopende rentevoeten. Parallel met 
deze financieringswijze zette Befimmo een beleid op voor 
dekking van het renterisico door de acquisitie van afge-
leide financiële instrumenten (caps en collars).

In	de	Belgische	boekhoudnormen worden deze instru-
menten geboekt tegen de historische afschrijvingskosten.

Volgens	 de	 IfRS-normen moeten ze worden geboekt 
tegen hun reële waarde. De veranderingen in de reële 
waarde van de caps-contracten worden geboekt in een 
rubriek eigen vermogen, specifiek voor de afdekkings-
instrumenten voor het effectieve gedeelte van de afdek-
king, volgens de criteria van iAS 39 – Financiële 
instrumenten: opname en waardering. De veranderingen 
met betrekking tot het niet-effectieve gedeelte van de 
afdekking worden direct in de resultatenrekening geboekt. 
tijdens de periode waarin de gedekte transactie de 

(1)  Deze boekhoudkundige verwerking wordt uitgebreid beschreven in het persbericht dat BeAMA heeft gepubliceerd op 8 februari 2006.
(2)  Gemiddeld niveau, vastgesteld op de Belgische markt tijdens de drie voorbije jaren.



1�

resultatenrekening beïnvloedt, wordt het totale bedrag aan 
eigen vermogen overgeheveld naar de resultatenrekening.

Wat zijn collar-contract aangaat, heeft Befimmo ervoor 
gekozen de boekhoudkundige verwerking aangaande de 
dekkingsinstrumenten niet in iFRS toe te passen. De 
(positieve en negatieve) veranderingen in de reële waarde 
van dit contract worden dus direct in de resultatenreke-
ning geboekt.

Op 1 oktober 2004 is de invloed van de overgang naar de 
iFRS-normen op het eigen vermogen in de openings-
balans goed voor een vermindering met 3.238.787 €.

De invloed van deze correctie op het halfjaarresultaat op 
31 maart 2005 is een bijkomende last van 238.439 €; 
deze last is verminderd tot 118.529 € over het volledige 
boekjaar 2004/2005.

3. Herschikking van de latente meerwaarden  
op vastgoed
In	de	Belgische	normen
>  worden de negatieve waardeveranderingen voor vast-

goed (onder hun aankoopwaarde) in de resultatenreke-
ning geboekt;

>  worden de positieve waardeveranderingen voor vastgoed 
(boven hun aankoopwaarde) geboekt in het eigen 
vermogen, in een rubriek meerwaarden uit herwaarderingen 
van materiële vaste activa. Op 30 september 2004 stond in 
deze rubriek een bedrag van 212.226.917 € geboekt.

Conform	de	 IfRS-normen worden zowel positieve als 
negatieve veranderingen van de reële waarde van vast-
goedbeleggingen rechtstreeks in de resultatenrekening 
geboekt. De rubriek meerwaarden uit herwaarderingen 
van materiële vaste activa moet dus integraal worden 
afgesloten via een transfer naar reserves binnen het eigen 
vermogen in de openingsbalans.

Deze correctie heeft geen invloed op het totale bedrag 
van het eigen vermogen in de openingsbalans.

Vanaf de datum van de iFRS-overgang worden alle positieve 
en negatieve waardeveranderingen van vastgoed geboekt in 
de resultatenrekening. De invloed op het halfjaarresultaat op 
31 maart 2005 is een extra opbrengst van 6.201.800 €, die 
op 10.718.391 € werd gebracht over het volledige boekjaar 
2004/2005. Deze opbrengst komt overeen met de stij-
gingen van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen 
die volgens de Belgische normen tijdens het boekjaar recht-
streeks in het eigen vermogen werden geboekt.

4. Herschikking van de latente meerwaarden  
op de vastgoedcertificaten
In	de	Belgische	normen
>  worden de negatieve waardeveranderingen voor vast-

goedcertificaten (onder hun aankoopwaarde) in de 
resultatenrekening geboekt;

>  worden de positieve waardeveranderingen voor vast-
goedcertificaten (boven hun aankoopwaarde) geboekt 
in het eigen vermogen, in een rubriek meerwaarden uit 
herwaarderingen van financiële vaste activa.

In	de	 IfRS-normen heeft Befimmo de “reële waarde”-
optie gebruikt voor de boekhoudkundige verwerking van 
zijn vastgoedcertificaten, door ze te behandelen als tegen 
reële waarde geregistreerde financiële activa, en recht-
streekse boeking in de resultatenrekening van de – posi-
tieve en negatieve – waardeveranderingen.

De “Belgische” rubriek van meerwaarden op financiële 
vaste activa wordt in de iFRS-normen dan ook volledig 
afgesloten tegenover een verhoging van de reserves in de 
openingsbalans.

Deze overdracht ter waarde van 655.246 € heeft geen 
invloed op het totale bedrag van het eigen vermogen in 
de openingsbalans.

in 2004/2005 toont de resultatenrekening volgens Belgische 
normen een meerwaarde op de portefeuille van vastgoed-
certificaten Woluwe Shopping Center, met een waarde van 
1.184.746 €. Dit bedrag is samengesteld uit de overname 
van de latente meerwaarde die de vorige boekjaren werd 
geboekt op de certificaten (655.246 €) en uit de effectief dit 
boekjaar gegenereerde meerwaarde (529.500 €). 

in iFRS werd de latente meerwaarde reeds overgebracht 
naar het overgedragen resultaat van de openingsbalans 
op 30 september 2004; de gerealiseerde meerwaarde is 
daarom lager dan deze geboekt volgens de Belgische 
normen, in dit geval met een even groot bedrag. Het effect 
op het resultaat van het volledige boekjaar 2004/2005 is 
dus een opbrengstvermindering van 655.246 €, terwijl het 
effect van iFRS op het resultaat van het eerste halfjaar 
2004/2005 werd vertaald in een extra opbrengst van 
296.520 €.

5. Herschikking van het voorgestelde dividend  
van het boekjaar
In	de	Belgische	normen wordt het dividend dat de Raad 
van Bestuur voorstelt, op de dag van de afsluiting van het 
boekjaar, dus vóór de goedkeuring door de Algemene 
Vergadering van de aandeelhouders, toegewezen aan een 
rubriek “andere schulden”.

Volgens	 de	 IfRS-normen moet het dividend van het 
boekjaar in het eigen vermogen blijven tot de datum van 
goedkeuring ervan door de Algemene Vergadering van de 
aandeelhouders.

De invloed van de overgang naar de iFRS-normen op het 
eigen vermogen in de openingsbalans is een verhoging 
hiervan voor een bedrag van 45.283.897 €.

Deze verschillende boekhoudkundige verwerking beïnvloedt 
het resultaat van boekjaar 2004/2005 niet. Het dividend van 
boekjaar 2004/2005, voor een bedrag van 47.012.290 €, 
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moet echter worden verplaatst van rubriek “andere 
schulden” naar rubriek “overgedragen resultaat” in het eigen 
vermogen bij iFRS-afsluiting op 30 september 2005.

6. Terugboeking van de voorzieningen  
voor andere risico’s en lasten
In	 IfRS moet de voorziening voor andere risico’s en 
lasten in de balans per 30 september 2004, opgesteld 
volgens Belgische normen, worden teruggeboekt omdat 
ze niet beantwoordt aan de boekhoudcriteria voor een 
voorziening in iFRS-normen.

De invloed van deze correctie op het eigen vermogen in 
de openingsbalans is een verhoging hiervan voor een 
bedrag van 2.350.680 €.

In	de	Belgische	normen werd deze voorziening voor risi-
co’s en lasten in de loop van boekjaar 2004/2005 terug-
geboekt. in iFRS moet het resultaat van boekjaar 
2004/2005 geen rekening houden met deze terugboe-
king, aangezien de voorziening werd opgenomen in het 
eigen vermogen in de openingsbalans.

Aangezien deze voorziening in de Belgische normen werd 
teruggeboekt in het tweede halfjaar van boekjaar 
2004/2005, heeft deze correctie geen invloed op het 
iFRS-resultaat op 31 maart 2005 maar wel op dat van het 
tweede halfjaar 2004/2005, meer bepaald een verminde-
ring van de opbrengsten met 2.350.680 €.

7. Kosten voor uitgifte van leningen
In	de	Belgische	normen neemt Befimmo de kosten voor 
uitgifte van leningen integraal voor zijn rekening op het 
moment dat deze plaatsvinden. tijdens het boekjaar 
2003/2004 werden de 958.829 € aan installatiekosten 
voor het nieuw gesyndiceerd krediet dus integraal voor 
eigen rekening genomen.

In	de	IfRS-normen moeten de kosten voor leninguitgifte 
worden geboekt op het balanspassief, als aftrek op het 
nominale bedrag van de lening waarop ze betrekking 
hebben. Ze worden opgenomen in het resultaat, gespreid 
over de duur van de lening.

De invloed van deze correctie op het eigen vermogen in 
de openingsbalans is een verhoging hiervan voor een 
bedrag van 936.775 €.

De invloed op de resultaten van het eerste halfjaar en van 
het volledige boekjaar 2004/2005 is een bijkomende last 
van respectievelijk 95.568 € en 191.661 €.

8. spreiding van de huurvrije periodes  
die aan huurders worden toegekend
In	de	Belgische	normen worden huurvrije periodes die 
aan de huurders worden toegekend, geboekt in de 
periode waarin deze werden toegekend.

In	 IfRS worden huurvrije periodes, toegekend aan de 
huurders, gespreid vanaf de aanvang van het huurcontract 

en over de volle duur ervan, dus tot de eerste optie voor 
de huurder om de gehuurde oppervlakte te ontruimen.

in iFRS leidt deze spreiding dus in eerste instantie tot een 
verhoging van het eigen vermogen in de openingsbalans 
en een verhoging van het resultaat van het boekjaar. in 
een tweede fase zal de overlopende rekening die in de 
activa werd gevormd in het kader van de spreiding van 
deze huurvrijdommen, het voorwerp zijn van een waarde-
vermindering omdat ze toekomstige huurgelden omvat 
die reeds werden opgenomen in de waarde van de beleg-
gingsgebouwen. Deze waardevermindering wordt geboekt 
bij andere courante bedrijfskosten.

in het algemeen heeft de spreiding van de huurvrije peri-
odes dus geen invloed op het niveau van het eigen 
vermogen, en evenmin op het resultaat.

9. spreiding van de tegemoetkomingen  
aan de huurders 
In	de	Belgische	normen worden de tegemoetkomingen 
aan huurders (bijvoorbeeld plaatsing van tapijt of van 
wanden op kosten van de eigenaar) geboekt in de periode 
waarin deze kosten werden gemaakt.

In	 IfRS worden de tegemoetkomingen aan huurders 
gespreid vanaf de aanvang van het huurcontract en over 
de volle duur ervan, dus tot de eerste optie voor de 
huurder om de gehuurde oppervlakte te ontruimen.

De invloed van de spreiding van deze tegemoetkomingen 
is marginaal, zowel voor het eigen vermogen als voor het 
resultaat van boekjaar 2004/2005.

10. Integratie van de algemene kosten
Externe beheersmaatschappijen hebben in het kader van 
hun activiteit af te rekenen met een aantal kosten (energie, 
onderhoudskosten, …) om de gebouwen in perfecte staat 
van werking te houden. De beheerder factureert deze 
kosten door aan de huurders. indien deze in gebreke 
blijven, verhaalt de beheerder zich op de eigenaar om 
deze kosten te recupereren.

In	 de	 Belgische	 normen verschijnen deze kosten en 
baten die verbonden zijn met het onderhoud van het 
gebouw niet in de boekhouding van de eigenaar, maar 
wel in de boekhouding van de beheersmaatschappijen.

In	IfRS moet het kostenrisico van de eigenaar (tegenover 
het in gebreke blijven van de huurder) worden opgenomen 
in de resultatenrekening, net zoals de doorfacturering aan 
de huurders. De resultatenrekening toont dus een verho-
ging van de kosten en baten met betrekking tot algemene 
kosten waarmee de beheerder te maken krijgt, maar de 
invloed op het resultaat is verwaarloosbaar, aangezien al 
deze algemene kosten hoofdzakelijk bij de huurders 
worden gerecupereerd.
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Bedrijfsrevisoren BEFiMMO CVA
Lange Lozanastraat 270
B-2018 Antwerpen
Belgium
tel: (03) 8008800
Fax: (03) 8008801
http://www.deloitte.be

Aan de Raad van Bestuur,

Wij hebben een beperkt nazicht uitgevoerd van de bijgevoegde balans, winst- en verliesrekening, mutatieoverzicht van 
het eigen vermogen (gezamenlijk de “tussentijdse financiële informatie”) van Befimmo CVA voor de zes maanden eindi-
gend op 31 maart 2006. Deze tussentijdse financiële informatie is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de 
Raad van Bestuur.

De volgende jaarrekening van Befimmo CVA zal opgesteld worden in overeenstemming met international Financial 
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese unie. Het tussentijds financieel verslag is opgesteld in over-
eenstemming met de opname- en waarderingsgrondslagen die de Raad van Bestuur verwacht te zullen toepassen in 
het opstellen van de eerste jaarrekening voor het jaar dat afsluit op 30 september 2006 opgesteld overeenkomstig de 
international Financial Reporting Standards zoals goedgekeurd binnen de Europese unie. 

Ons beperkt nazicht werd verricht overeenkomstig de controleaanbevelingen van het Belgisch instituut der 
Bedrijfsrevisoren i.v.m. het beperkt nazicht. Een beperkt nazicht bestaat voornamelijk in de ontleding, analytisch onder-
zoek en de bespreking van de financiële informatie met het management. Een beperkt nazicht is dan ook minder diep-
gaand dan een volkomen controle van de jaarrekening in overeenstemming met de algemeen aanvaarde 
controlenormen van het Belgische instituut der Bedrijfsrevisoren i.v.m. de jaarrekening. Dienovereenkomstig verstrekken 
wij geen controleverslag.

Op basis van ons beperkt nazicht kwamen er geen elementen of feiten aan onze aandacht welke ons doen geloven dat 
de tussentijdse financiële informatie voor de zes maanden eindigend op 31 maart 2006 niet is opgesteld overeenkom-
stig de wettelijke en bestuursrechterlijke voorschriften en de opname- en waarderingsgrondslagen van de international 
Financial Reporting Standards zoals goedgekeurd binnen de Europese unie. 

15 mei 2006

De	Erkende	Commissaris
DELOITTE	Bedrijfsrevisoren 
BV o.v.v.e. CVBA 
Vertegenwoordigd door

Jos Vlaminckx Jurgen Kesselaers

Verslag van het beperkte nazicht van de halfjaar cijfers voor de zes maanden 
eindigend op 31 maart 2006

Verslag van de Commissaris
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Marktanalyse
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De Brusselse kantoormarkt(1)

De verhuur
nieuwe hoop op de moeilijke huurmarkt!

De Brusselse kantoormarkt registreerde voor het eerste 
kwartaal 2006 een take-up in de orde van 165.000 m2, of 
een stijging met 21% in vergelijking met dezelfde periode 
van vorig jaar. De privé-sector beleeft een herstel en dat is 
voelbaar. Dit geldt met name in de gedecentraliseerde 
wijken en in de Rand, maar ook in het CBD waar de 
consultancysector en de advocatenkantoren hun plaats 
weer opeisen. Ondanks deze activiteit blijft de algemene 
leegstandsgraad relatief hoog (10,4%). Voorzichtigheid blijft 
overigens geboden bij de analyse van deze cijfers: in de 
twee komende jaren wordt meer dan 900.000 m2 aan 
kantoorruimte opgeleverd, waarvan de helft speculatief. Het 
is interessant deze cijfers meer gedetailleerd per wijk te 
analyseren.

in het CBD	 –	 “Central	 Business	 District” is de leeg-
standsgraad licht gedaald. Hij blijft relatief laag in vergelij-
king met de andere zones (7%); dit is grotendeels te 
danken aan de vraag van de Europese instellingen en de 
Vlaamse Gemeenschap. De komst van vele speculatieve 
ontwikkelingen in deze centrale zones zou de toestand op 
korte termijn echter kunnen veranderen. Bijna alle specu-
latieve projecten bevinden zich in het CBD, vooral in de 
Leopoldwijk en de Ruimte noord. De huurprijzen in het 
centrum van Brussel houden stand en blijven tussen 
180 en 220 €/m2.

in de gedecentraliseerde	 wijken en de Rand is de 
toestand verbeterd. Wij zien verschillende redenen hier-
voor. ten eerste is er de grotere opname van oppervlakten 
(bijna 35.000 m2 in elk van deze zones), vooral in de privé-
sector; vervolgens is er de stilstand in speculatieve vast-
goedontwikkelingen en tot slot zijn er de aantrekkelijke 
huurprijzen. De leegstandsgraad stabiliseert er om en 
rond de 14%, respectievelijk 19%.

De belegging
De beleggingsmarkt blijft het goed doen en trekt nog 
geregeld omvangrijke kapitaalmassa’s aan. Onder andere 
de ierse en Duitse investeerders blijven grote spelers op 
de markt die profiteert van het voordeel van de aanwezig-
heid van de Europese unie. Voor de goed verhuurde 
kwaliteitsgebouwen wordt de concurrentie alsmaar feller. 
Dit weegt op de rendementen en duwt de waarden fors 
de hoogte in. in 2005 heeft het investeringsvolume een 
totaal van 1.030,7 miljoen € bereikt.

Het Befimmo-aandeel
Het Befimmo-aandeel heeft goed gepresteerd in de 
besproken periode, met een premie ten opzichte van zijn 
intrinsieke waarde. De liquiditeit van het Befimmo-aandeel 
is in 2005 nog gestegen in vergelijking met vorig jaar. Het 
gemiddelde dagelijkse volume bedroeg ongeveer 10.000 
effecten. Dit is goed nieuws voor de aandeelhouders.
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Statutaire benoemingen

Raad van Bestuur
Voorzitter
-  Alain Devos, voorzitter van het Directiecomité van Fortis 

Real Estate nV [bestuurder, verbonden met de Promotor]

Gedelegeerd bestuurder  
Vast vertegenwoordiger
-  Benoît De Blieck

Bestuurders
-  Marc Blanpain, erevoorzitter van de Raad van Bestuur 

van de Belgolaise Bank [onafhankelijk bestuurder]

-  Gustaaf Buelens, gedelegeerd bestuurder van de nV 
Buelens Real Estate [onafhankelijk bestuurder]

-  Benoît Godts, gedelegeerd bestuurder van Fortis Real 
Estate Asset Management nV [bestuurder, verbonden 
met de Promotor]

-  Philippe Gosse, voorzitter van Burco SA [bestuurder, niet 
verbonden met de Promotor]

-  Gaëtan Piret, bestuurder van de nV immobiliën-
vennootschap van België [onafhankelijk bestuurder]

-  Roude BVBA – vertegenwoordigd door de permanente 
vertegenwoordiger, Jacques Rousseaux [onafhankelijk 
bestuurder]

-  Arcade Consult BVBA – vertegenwoordigd door de perma-
nente vertegenwoordiger, André Sougné [bestuurder, niet 
verbonden met de Promotor]

-  Luc Vandewalle, voorzitter van het Directiecomité van 
inG Bank België [onafhankelijk bestuurder]

-  Marc Van Heddeghem, gedelegeerd bestuurder van 
Redevco Belgium [onafhankelijk bestuurder]

Auditcomité
Het Auditcomité bestaat uit de heer Benoît Godts 
[bestuurder, verbonden met de Promotor], de heer Gaëtan 
Piret [onafhankelijk bestuurder] en de BVBA Roude, verte-
genwoordigd door de heer Jacques Rousseaux [onafhan-
kelijk bestuurder]. 

Aandeelhouderschap
Het kapitaal van Befimmo is in handen van talrijke aandeelhouders. De volgende tabel steunt op de laatste ontvangen 
transparantieverklaringen die een stemrecht van meer dan 5% aantonen (wet van 2 maart 1989 en Koninklijk Besluit 
van 10 mei 1989).

(1)  Percentage van het kapitaal van een Vennootschap in handen van het publiek. Dit zijn alle aandeelhouders met minder dan 5% van het totale aantal aandelen.

AANDEELHOUDERSCHAP (op 31.03.06)

	 AANTAL	VERKLAARDE	 	
	 STEMRECHTEN	 	
	 OP	DE	DATUM	 DATUM	VAN	
AANGEVERS	 VAN	DE	VERKLARING	 DE	VERKLARING	 %

Fortis AG en verbonden Vennootschappen 1 590 434 10.02.2005 16,24
Free Float(1) 8 203 793  83,76
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Commanditaire Vennootschap op Aandelen

Maatschappelijke zetel 
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