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Markante feiten
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Elke verwijzing naar de portefeuille, het vermogen, de cijfergegevens en de activiteiten
van Befimmo moet worden begrepen op geconsolideerde basis, met inbegrip van deze
van de dochterondernemingen, tenzij het tegendeel blijkt uit de context of uit een
uitdrukkelijke vermelding.

De Raad van Bestuur van de Vennootschap Befimmo NV, Zaakvoerder van de
Vastgoedbevak Befimmo, kwam op 22 augustus 2012 bijeen om de geconsolideerde
halfjaarlijkse financiële staten van de Vastgoedbevak Befimmo per 30 juni 2012
op te stellen.

SAMENVATTING
Befimmo sluit dit eerste halfjaar van het boekjaar 2012
af met sterke resultaten die aansluiten op de
vooruitzichten.
De bezettingsgraad steeg tot 95,5% op 30 juni 2012
onder meer dankzij de take-up van het gebouw
Wetenschap-Montoyer door het Europees Parlement
voor een duur van 21 jaar.
Op het einde van het eerste halfjaar van het boekjaar
hebben de huurovereenkomsten van de geconsolideerde portefeuille een gewogen gemiddelde duur van
9,62 jaar. Sinds 2006 blijft die looptijd dus boven de
9 jaar liggen.
De portefeuille, die een oppervlakte van meer dan
850.000 m2 omvat, heeft een waarde van
1.980,7 miljoen € op 30 juni 2012. Deze waarde daalde
in het eerste halfjaar maar lichtjes (-0,68%, buiten investeringen), wat spoort met de vooruitzichten.
Op 30 juni 2012 bedraagt de intrinsieke waarde –
groepsaandeel – 57,27 € per aandeel (ten opzichte van
57,17 € per aandeel op 31 december 2011).
De EPRA earnings – groepsaandeel – komt op het
einde van het eerste halfjaar van 2012 op 2,13 € per
aandeel en bleef dus stabiel ten opzichte van dezelfde
periode vorig jaar.
Uit deze resultaten blijkt dat Befimmo op koers blijft,
ondanks de uitdagende marktomstandigheden.
Dat is toe te schrijven aan het actieve beheer en aan de
kwaliteit van haar portefeuille. Zodoende kan de
Vennootschap het vooropgestelde dividend van
3,45 € bruto per aandeel voor het boekjaar 2012
bevestigen, als alles voor het overige ongewijzigd blijft.

4

Tussentijds beheersverslag

Belangrijkste
gebeurtenissen
van het halfjaar
Verhuringen
In het eerste halfjaar van het boekjaar 2012 tekende
Befimmo nieuwe huurovereenkomsten en verlengingen
van huurovereenkomsten voor een oppervlakte van
zowat 13.500 m². Het gaat om iets meer dan 12.000 m²
kantoren en nagenoeg 1.500 m² polyvalente ruimtes of
archieven. Voor het eerste halfjaar van vorig jaar (1) lag
dit op 26.000 m².
Verscheidene huurders, zoals Lukoil en Carl Zeiss, maar
ook Unamic, Electronic Partners en Krauss & Naimer
hebben hun huurovereenkomsten op de vervaldag ver
nieuwd voor een totale oppervlakte van zowat 4.000 m².
Dat bevestigt de kwaliteit van de portefeuille van de
Vennootschap.
In het eerste halfjaar van het boekjaar onthaalde
Befimmo ook nieuwe huurders, vooral in de Brusselse
rand, voor een totale oppervlakte van ongeveer 9.500 m².
Rekening houdend met deze nieuwe verhuringen en met
de huurovereenkomst van 25 jaar die met de Regie der
Gebouwen afgesloten werd voor het nieuwe gebouw
Paradis in Luik, komt de gewogen gemiddelde duur van
de huurovereenkomsten op 30 juni 2012 op 9,62 jaar,
tegenover 9,02 jaar in het begin van het boekjaar.

Het gebouw in kwestie werd in 2011 volledig vernieuwd
en was trouwens laureaat van de wedstrijd «BIM 2009 –
Groene Gebouwen». Het is het eerste in Europa dat de
BREEAM-certificatie Post Construction «Excellent» kreeg.

Nieuwe verhuring in het gebouw
Media
Daarnaast ondertekende Befimmo, na de halfjaarlijkse
afsluiting op 30 juni 2012, een nieuwe huurovereenkomst (6/9) met de vennootschap Goodman.
Deze firma huurt nu de helft van de oppervlaktes die
voordien door Samsung waren ingenomen en waarvoor
Befimmo een vervroegde ontbinding aanvaardde.
Voor het saldo van de oppervlaktes blijft Samsung
verbonden tot maart 2015.

Bouw- en
renovatieprojecten
Befimmo streeft op lange termijn naar de hoogst mogelijke bezettingsgraad van haar portefeuille. Met dat doel
voor ogen investeert ze in haar portefeuille om deze zo
op een hoog kwaliteitsniveau te handhaven.

Deze nieuwe huurovereenkomsten werden afgesloten
tegen voorwaarden die stroken met de hypothesen die
werden gehanteerd voor de vooruitzichten op drie jaar
die in het Jaarlijks Financieel Verslag 2010/2011 werden
gepubliceerd.

Befimmo voerde in dit eerste halfjaar investerings
werken in haar gebouwen uit voor een totaalbedrag
van ongeveer 23 miljoen €. Daarnaast werd er voor
een bedrag van 3 miljoen € aan onderhoudswerken,
herstellingen en opknappingswerken in haar
vastgoedportefeuille uitgevoerd.

Take-up van het gebouw
Wetenschap-Montoyer

De uitstekende bezettingsgraad in de portefeuille van
Befimmo bevestigt het nut van de investeringen die de
Vennootschap aangaat.

De transactie die in mei 2012 met het Europees Parlement
gesloten werd, is de belangrijkste van dit halfjaar.
Het betreft de verhuring voor een vaste duur van 21 jaar
van het gebouw Wetenschap-Montoyer (5.379 m²) in de
Brusselse Leopoldwijk. Deze verrichting genereert een
waardevermeerdering van ongeveer 1,6 miljoen € op
het gebouw.

(1)	Het boekjaar 2010/2011 telde uitzonderlijk 5 kwartalen en liep van september 2010 tot december 2011. De vergelijking wordt gemaakt
met de overeenkomstige periode van het jaar 2011.
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Belangrijkste gebeurtenissen
van het halfjaar

Bouw van het nieuw Financie
centrum, rue Paradis in Luik
Ter herinnering, in het kader van een openbare promotieopdracht, sloot de Regie der Gebouwen begin
2009 met Fedimmo, dochteronderneming voor 90%
van Befimmo, een huurovereenkomst voor een nog
op te trekken gebouw (39.000 m²) aan de rue Paradis
in Luik. Dit gebouw moet de nieuwe kantoren van de
Federale Overheidsdienst Financiën huisvesten en is
voor een vaste duur van 25 jaar verhuurd. Fedimmo
kreeg in 2011 een «unieke vergunning» voor de bouw
van dit pand, die na beroep bevestigd werd bij Ministerieel Besluit van 10 februari 2012. Tegen dit Ministerieel
Besluit werden een aantal vorderingen tot schorsing en
vernietiging ingesteld bij de Raad van State. Fedimmo
heeft tegen elke vordering een verzoek tot vrijwillige
tussenkomst ingediend. De hoorzitting van de Raad van
State is gepland voor eind september 2012. Fedimmo
behoudt een groot vertrouwen in de goede voltooiing
van het project.
De totale kostprijs van het project bedraagt zowat
95 miljoen €, voor een starthuurprijs van ongeveer
6 miljoen €.

Toren 3 van het World Trade Center
De eerste twee fasen in de renovatiewerken in Toren 3
van het WTC (75.800 m²) in Brussel zijn afgewerkt.
De derde en laatste fase loopt nog en zou tegen
eind 2012 moeten voltooid zijn. Het totale budget voor
de renovatie van deze Toren bedraagt 19,2 miljoen €.

Central Gate
Befimmo beëindigt haar renovatieprogramma voor het
gebouw Central Gate (32.500 m²) in Brussel.
Dit programma betreft de herstelling van de gevels en
de daken, de heraanleg van de parkeerruimte, de
herinrichting van de patio’s en het intern verkeer en
meer algemeen de renovatie van de gemeenschap
pelijke oppervlaktes van het gebouw.

In dit gebouw, dat ook gedurende de werken betrokken
blijft, zal in totaal 24,8 miljoen € geïnvesteerd zijn.
De werken begonnen in januari 2011 en lopen eind
augustus 2012 af.
Op het eind van het eerste halfjaar onthaalde Befimmo
in dit gebouw de firma Federal Express, die een oppervlakte van bijna 4.000 m² huurt.

Brederode 1
Befimmo sloot in 2011 een hernieuwde huurovereenkomst op lange termijn met het advocatenkantoor
Linklaters voor het historische gedeelte van het gebouw
aan de Brederodestraat 13 (13.400 m²), waar het
kantoor al bijna dertig jaar gevestigd is. In dat kader zal
dit prestigieuze gebouw, dat ideaal gelegen is in het
Brussels stadscentrum, een volledige renovatie
ondergaan voor een globaal bedrag van zowat
25,7 miljoen €. De werken zullen starten zodra alle
nodige vergunningen binnen zijn (Befimmo kreeg al de
stedenbouwkundige vergunning). De nieuwe
huurovereenkomst voor 15 jaar vast zal ingaan zodra
de renovatiewerken achter de rug zijn, wat voor midden
2014 gepland is. Linklaters huurt momenteel de
gebouwen aan de Brederodestraat 9 en de
Naamsestraat 48, om deze na de oplevering van het
nieuw gebouw vrij te maken, zodat ze in de loop
van 2015 weer beschikbaar zullen zijn voor verhuur.

Andere investeringen
Befimmo voerde in dit eerste halfjaar van het boekjaar
nog andere werken uit, zoals de inrichting van de
omgeving van het gebouw Fountain Plaza en de installatie
van airco in dat zelfde gebouw, en de renovatie van de
gebouwen 17 en 19 van het Ikaros Business Park.
Ook zette Befimmo haar meerjarig investerings
programma verder om de energieprestaties van haar
gebouwen in exploitatie te verbeteren.
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Vastgoedportefeuille

Variaties in de reële waarde (1)
Op 30 juni 2012 heeft de geconsolideerde portefeuille van Befimmo een reële waarde van 1.980,7 miljoen €, ten opzichte
van 1.971,3 miljoen € op 31 december 2011. Deze evolutie in de waarde is onder meer toe te schrijven aan de kosten
voor de renovaties in de portefeuille tijdens het voorbije halfjaar en ook aan de geboekte waardevariaties. Buiten investeringen is voor het eerste halfjaar van het boekjaar 2012 een daling in de reële waarde van de portefeuille van
13,5 miljoen € (of -0,68%) vast te stellen.

Variaties in de reële waarde						
KANTOREN

Vastgoed beschikbaar voor verhuring
Brussel Central Business District (CBD)
Brussel gedecentraliseerd
Brussel rand

Variaties over

Aandeel in de
portefeuille (3)

Reële waarde

Reële waarde

Reële waarde

het halfjaar  (2)

(30.06.2012)

(30.06.2012)

(31.12.2011)

(30.06.2011)

(in %)

(in %)

-1,22

97,7

1 934,6

1 939,7

1 910,8

(in miljoen €)

0,80

57,9

1 147,7

1 124,9

1 100,3

-12,36

5,7

112,0

127,3

127,9

-8,39

7,5

148,0

156,3

156,4

Wallonië

0,37

4,3

85,6

85,3

83,9

Vlaanderen

-1,39

18,1

359,4

364,6

361,2

Luxemburg stad

1,34

4,1

82,0

81,4

81,2

28,92

2,3

46,1

31,5

45,7

Vastgoed gebouwd of ontwikkeld voor eigen
rekening, met het oog op verhuring
VASTGOEDBELEGGINGEN

-0,68

100,0

1 980,7

1 971,3

1 956,5

TOTAAL

-0,68

100,0

1 980,7

1 971,3

1 956,5

(1)	Deze waarden zijn opgesteld in toepassing van de IAS 40-norm, die voor vastgoedbeleggingen een boeking in «reële waarde» vereist. Deze reële waarde wordt
verkregen door van de «investeringswaarde» een gemiddelde van de transactiekosten opgesteld door onafhankelijke vastgoedexperts af te trekken. Dit komt
overeen met (i) 2,5% voor gebouwen met een waarde van meer dan 2,5 miljoen € en met (ii) 10% (Vlaanderen) of 12,5% (Wallonië en Brussel) voor gebouwen met
een waarde van minder dan 2,5 miljoen €.
(2) De variatie over het halfjaar komt overeen met de variatie in de reële waarde tussen 1 januari 2012 en 30 juni 2012 (buiten investeringen en desinvesteringen).
(3) Het aandeel in de portefeuille wordt berekend op basis van de reële waarde van de portefeuille op 30 juni 2012.
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Ter herinnering, in toepassing van de bepalingen van het Koninklijk Besluit betreffende Vastgoedbevaks van
7 december 2010 werden, gezien de mandaten van de twee experts Jones Lang LaSalle en DTZ - Winssinger
& Vennoten op 31 december 2011 afliepen, op 1 januari 2012 nieuwe expertisemandaten voor drie jaar toevertrouwd
aan Jones Lang LaSalle, DTZ - Winssinger & Vennoten en Price Waterhouse Coopers, die als volgt verdeeld zijn:

Opdracht

Tot 31 december 2011

Vanaf 1 januari 2012

Vastgoedportefeuille van Fedimmo

Jones Lang LaSalle

DTZ - Winssinger & Vennoten

 astgoedportefeuille van Befimmo, gebouwen
V
verhuurd aan openbare instellingen (1)

Jones Lang LaSalle

Price Waterhouse Coopers

 astgoedportefeuille van Befimmo, gebouwen
V
verhuurd aan huurders uit de privé-sector

DTZ - Winssinger & Vennoten

Jones Lang LaSalle

Na deze rotatie van de experts in de geconsolideerde portefeuille van Befimmo, werd de algemene waardebepaling van
de portefeuille bevestigd en de waarde werd vastgelegd op 1.980,7 miljoen € op 30 juni 2012 (-0,68% ten opzichte van
31 december 2011, of -0,76% voor het eerste kwartaal en +0,07% voor het tweede kwartaal van het boekjaar).
Op het einde van het eerste kwartaal van het boekjaar 2012 werden voor bepaalde gebouwen grote waardevariaties
genoteerd, zowel naar boven als naar beneden. Deze waren vooral het gevolg van de schatting op basis van de
belangrijkste waardeparameters die eigen zijn aan elke vastgoedexpert en van hun benadering van de verschillende
submarkten.
In het tweede kwartaal van het boekjaar 2012 hielden de waarden van de verschillende subportefeuilles echter goed
stand, met een lichte waardestijging van +0,07%. Deze vloeide grotendeels voort uit meerwaarden die in de
portefeuille genoteerd werden, voornamelijk in verband met de afsluiting van de vruchtgebruikovereenkomst van
21 jaar met het Europees Parlement voor het gebouw Wetenschap-Montoyer, en met de ondertekening van nieuwe
huurovereenkomsten en verlengingen van huurovereenkomsten. Deze meerwaarden werden deels aangetast door
minderwaarden op bepaalde gebouwen waarvan de vervaldag van de huurovereenkomsten nadert.
Behalve bij onvoorziene gebeurtenissen blijven de vooruitzichten voor de evolutie van de waarden (-1,44%) over het
hele boekjaar 2012, gepubliceerd in het Jaarlijks Financieel Verslag 2010/2011, gelden.

(1)	Waaraan de gebouwen Meir (Antwerpen) en Vital (Leuven), die op lange termijn voornamelijk aan BNP Paribas Fortis verhuurd zijn, werden
toegevoegd.
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Vastgoedportefeuille

Samenvatting van de vastgoedgegevens van de portefeuille van Befimmo (op 30.06.2012)
Huuroppervlakte

Aandeel in de
portefeuille (1)

Lopende huur (2)

Bezettingsgraad

(in m²)

(in %)

(in duizend €)

(in %)

Brussel centrum
10 gebouwen

111 431

18,6

25 069

97,3

Brussel Leopoldwijk
10 gebouwen

96 057

14,1

18 987

95,9

187 506

24,4

32 806

98,9

394 994

57,1

76 862

97,6

60 366

6,0

8 062

84,0

106 470

8,5

11 437

83,1

561 830

71,6

96 362

94,4

Wallonië
20 gebouwen

95 601

8,7

11 695

100

Vlaanderen
33 gebouwen

180 563

16,3

21 896

100

13 447

3,4

4 650

88,2

Vastgoed beschikbaar voor verhuring

851 441

100

134 602

95,5

VASTGOEDBELEGGINGEN

851 441

100

134 602

95,5

TOTAAL

851 441

100

134 602

95,5

Brussel Noordwijk
3 gebouwen
Brussel Central Business District (CBD)
23 gebouwen
Brussel gedecentraliseerd
7 gebouwen
Brussel rand
7 gebouwen en kantoorparken
Totaal Brussel
37 gebouwen

Luxemburg stad
1 gebouw

(1)	Het aandeel in de portefeuille wordt berekend op basis van de lopende jaarlijkse huur op 30 juni 2012.
(2)	Lopende jaarlijkse huur op de datum van de afsluiting, vermeerderd met de toekomstige huur op contracten die op 30 juni 2012 waren getekend.
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Bezettingsgraad en gewogen gemiddelde
duur van de huurovereenkomsten
De bezettingsgraad (1) van de gebouwen die beschikbaar zijn voor verhuring (dit wil zeggen de vastgoedbeleggingen
buiten vastgoed gebouwd of ontwikkeld voor eigen rekening, met het oog op verhuring) is dezelfde als voor het totaal
van de vastgoedbeleggingen, en ligt op 95,5% op 30 juni 2012, tegen 94,3% in het begin van het boekjaar.
De hogere bezettingsgraad heeft vooral te maken met de afsluiting van de vruchtgebruikovereenkomst van 21 jaar met
het Europees Parlement voor het gebouw Wetenschap-Montoyer.
Rekening houdend met de verhuringen en met de huurovereenkomst voor 25 jaar die met de Regie der Gebouwen
werd afgesloten voor het nieuwe gebouw Paradis in Luik, komt de gewogen gemiddelde duur van de huurovereen
komsten op 30 juni 2012 op 9,62 jaar, tegen 9,02 jaar in het begin van het boekjaar.
HUURDERS (op 30.06.2012)
Gewogen gemiddelde duur (2)

57,5

1. Openbare sector (federaal & regionaal) (4)
2. Europese Instellingen & vertegenwoordigingen (5)
OPENBARE SECTOR

Percentage van de lopende huur (3) (in %)

9,8
11,6 jaar

67,3

3. BNP Paribas Fortis en verbonden vennootschappen

4,6

4. Linklaters

3,1

5. BGL BNP Paribas en verbonden
vennootschappen

2,4

6. Levi Strauss

2,3

7. Citibank Belgium (6)

2,1

8. Sheraton Management LLC

1,4

9. General Electric

0,9

10. Federal Express

0,7

Acht volgende huurders

7,7 jaar

17,5

Tien volgende huurders

3,6 jaar

4,2

10,4 jaar

89,0

3,1 jaar

11,0

9,62 jaar

100,0

Grootste twintig huurders

± 160 huurders

TOTAAL

(1)	Bezettingsgraad: lopende huur (inclusief van de al verhuurde oppervlaktes waarvoor de huurovereenkomst nog niet is ingegaan) / (lopende huur + geschatte
huurwaarde voor de leegstaande oppervlaktes).
(2)	De gewogen gemiddelde duur van de huurovereenkomsten is de som van (de lopende jaarlijkse huurinkomsten van elke huurovereenkomst, vermenigvuldigd met
de resterende duur tot de eerste vervaldag van die overeenkomst) gedeeld door de totale lopende huur van de portefeuille.
(3)	Lopende jaarlijkse huur op de datum van de afsluiting, vermeerderd met de toekomstige huur op contracten die op 30 juni 2012 waren getekend.
(4) Openbare sector: Belgische Openbare Instellingen: Federaal (49,6%), Vlaams Gewest (6,9%), Waals Gewest (1,0%).
(5) Europese Instellingen en vertegenwoordigingen: Europese Commissie (6,1%), Europees Parlement (3,3%) en vertegenwoordigingen (0,4%).
(6) Citibank Belgium werd op 1 mei 2012 overgenomen door Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE).
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Vastgoedportefeuille

Huurders (1)

Duur van de huurovereenkomsten (3)

1,5%
2,7%

0,9%

3,1%
4,4%

67,3%

4,7%
5,3%

10,2%

Openbare sector (2)
	Financieel
	Industrie
	Consulting,
Communicatie,
Advocaten
	Chemie, Petroleum,
Farma, Gas,
Elektriciteit
Diensten
IT, Telecom
Handel
	Andere

6%
18 jaar en meer

28%
15 jaar en meer

6%
22%

3 jaar en 3 tot 6 jaar
6 tot 9 jaar
9 tot 15 jaar
15 tot 18 jaar
18 jaar en meer

23%

10%

76%
3 jaar en meer

24%
14%

52%
9 jaar en meer

66%
6 jaar en meer

Geografische spreiding (4)

5,4%

4,1%
18,2%

18,1%

20,3%
7,5%
72,3%

5,7%
20,6%
Brussel (5)
Vlaanderen
Wallonië
	Luxemburg stad

(1)	De verhoudingen zijn uitgedrukt op basis van de lopende huur op 30 juni 2012.
(2)	Openbare sector: Belgische Openbare Instellingen (federaal en regionaal), Europese Instellingen en vertegenwoordigingen.
(3)	De verhoudingen zijn uitgedrukt op basis van de lopende huur op 30 juni 2012.
(4)	De verhoudingen zijn uitgedrukt op basis van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen op 30 juni 2012.
(5)	Brussel: het gaat om Brussel en zijn Economisch Hinterland, namelijk het CBD, de gedecetraliseerde zone en de rand.

	Brussel centrum
	Brussel Leopoldwijk
Brussel Noordwijk
Brussel gedecentraliseerd
Brussel rand
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Percentage van de contractueel verzekerde huurinkomsten, op basis van de
resterende duur van de huurovereenkomsten van de geconsolideerde portefeuille (1)
(op grond van de lopende en reeds ondertekende toekomstige huurovereenkomsten) (in %)
% van de contractueel
verzekerde huurinkomsten
op basis van de laatste
vervaldag van de
huurovereenkomsten.

100%
90%
80%
70%

% van de contractueel
verzekerde huurinkomsten
op basis van de eerste
vervaldag van de
huurovereenkomsten.

60%
50%
40%
30%
20%

Tot en met 2035

10%
0%
30/06/12

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Initieel rendement
Het globaal huurrendement op lopende huur (initieel rendement), met betrekking tot het vastgoed beschikbaar voor
verhuring, bedraagt 6,78% op 30 juni 2012, vergeleken met 6,61% in het begin van het boekjaar.
Nog op 30 juni 2012 komt het globaal huurrendement op lopende huur, vermeerderd met de geraamde huurwaarde
op leegstaande lokalen (potentieel rendement), met betrekking tot het vastgoed beschikbaar voor verhuring, op 7,10%,
tegen 7,01% op 31 december 2011.
Rekening houdend met het vastgoed gebouwd of ontwikkeld voor eigen rekening, met het oog op verhuring, liggen de
rendementen op 30 juni 2012 respectievelijk op 6,63% en 6,94%.

(1)	De huurinkomsten van de toekomstige jaren, berekend op basis van de huidige situatie, rekening houdend met het gegeven dat elke
huurder op de eerste vervaldag vertrekt en dat geen enkele andere verhuring gebeurde ten opzichte van de lopende huur op 30 juni 2012.
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Maatschappelijk
Verantwoord
Ondernemen
Befimmo blijft verder haar missie inzake Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen ter harte nemen, onder meer
met het milieubeleid (1) dat ze uitstippelde om de impact
van haar vastgoedportefeuille op het milieu te beperken.
Haar programma ter zake zal uitgebreid toegelicht
worden in het Jaarlijks Financieel Verslag 2012.
Dit hoofdstuk stipt de belangrijkste realisaties in het
eerste halfjaar van dit boekjaar 2012 aan.

Breeam-certificaties
Ter herinnering, in januari 2012 kreeg Befimmo als
eerste vastgoedonderneming in Europa het niveau
«Excellent» voor het BREEAM (2)-certificaat Post
Construction voor haar gebouw Wetenschap-Montoyer.
Daarnaast kreeg het renovatieprogramma van de
gebouwen 17 en 19 van het Ikaros Business Park in
mei 2012 een BREEAM-certificatie «Very Good» in de
fase Design toegekend. Het is de bedoeling om
eveneens de certificatie «Very Good» in de fase Post
Construction te bekomen.
Deze bekroningen gelden als bewijs dat de duurzame
milieuprestaties van de projecten van Befimmo extern
erkenning krijgen.

Externe betrokken
partijen vragenlijsten
Befimmo werkte mee aan de rapportering over de
koolstofuitstoot die aan haar activiteiten verbonden is
en beantwoordde, voor de tweede keer, de vragenlijst
van het «Carbon Disclosure Project (3)». Dit project is
bedoeld om een wereldwijde gegevensbank aan te
leggen over de uitstoot van broeikasgassen door
bedrijven. Deze organisatie treedt op in naam van
655 investeerders die meer dan 78 triljoen $
vertegenwoordigen.
Bovendien beantwoordde Befimmo de vragenlijst van
de «Global Real Estate Sustainability Benchmark (4)».
De GRESB is een initiatief dat de sociale en
milieuprestaties van vastgoedfondsen en vastgoedmaatschappijen beoordeelt, ongeacht of het om beursgenoteerde dan wel om private bedrijven gaat.
De bekomen benchmark is dan het vertrekpunt voor
de verbetering van deze prestaties en voor een
gezamenlijke inspanning om de hele vastgoedindustrie
duurzamer te maken.

(1)	Meer informatie is te vinden in het Jaarlijks Financieel Verslag 2010/2011 en op de website van de Vennootschap via volgende link:
http://www.befimmo.be/nl/milieuprogramma.
(2)	BREEAM is de eerste methode voor de milieubeoordeling van gebouwen. Het betreft een referentiekader voor de beste werkwijzen in
duurzaam ontwerpen. Dit referentiekader is nu de meest gebruikte maatstaf voor de beschrijving van de milieuprestaties van een
gebouw.
(3) http://www.cdproject.net/
(4) http://www.gresb.com/
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Brusselse
(1)
vastgoedmarkt
De Brusselse vastgoedmarkt kreeg in dit eerste halfjaar
van 2012 weer wat kleur. Vooral de huurmarkt veerde
weer op. De vraag ging vooral uit van Europese
Instellingen.
Wat nieuwe kantoren betreft, blijft het aantal ontwik
kelingsprojecten vrij beperkt. De enkele projecten die
in de Brusselse Leopoldwijk op stapel werden gezet
(en waarvoor blijkbaar al huurders gevonden zijn),
zijn een uitzondering.
De dalende trend in de huurleegstand blijft dus aanhouden en ligt op 30 juni 2012 op 11,2%, tegen 11,9% op
30 juni 2011 en 11,5% op 31 december 2011. Volgens
sommigen zal er in de komende jaren een tekort aan
«prime» gebouwen ontstaan.

Het klimaat van onzekerheid waar de economie zowel
nationaal als internationaal momenteel in werkt,
verklaart echter de terughoudendheid van de bedrijven
uit de privé-sector, die momenteel vooral voorzichtig
willen zijn met hun kosten. De vraag uit de privé-sector
gaat vooral uit van kleine en middelgrote bedrijven die
hun voordeel willen doen met gunstige marktvoorwaarden. De grotere huurders hebben eerder meer
aandacht voor de flexibiliteit van de oppervlaktes en de
prestatie op het gebied van duurzame ontwikkeling.
Zij heronderhandelen liever hun contracten om hun
huurkosten te drukken in ruil voor een verbintenis op
langere termijn ten opzichte van de eigenaar.

Ontwikkeling

Op de markt van de investeringen in kantoorgebouwen
was de activiteit nogal luw. De «prime» gebouwen
blijven het meest in trek, in een markt waarop de
concurrentie bepaald sterk is.

In het eerste halfjaar van het boekjaar werden geen
kantoren opgeleverd op de Brusselse vastgoedmarkt.
Ongeveer 64.000 m² kantoren worden tegen het einde
van het jaar verwacht. Daarvan is 71% al voorverhuurd,
vooral aan Europese Instellingen.

De Brusselse
huurmarkt

Toch zetten bepaalde ontwikkelaars selectief
ontwikkelingsprojecten op de sporen in de
Leopoldwijk, momenteel de bedrijvigste submarkt wat
bouw betreft. In 2013 zou er zowat 203.000 m² op de
Brusselse vastgoedmarkt komen. Voor 52% is er nu al
een huurverbintenis.

Vraag
De vraag op de Brusselse kantoorvastgoedmarkt
steeg in het eerste halfjaar van 2012 naar 253.190 m²,
vergeleken met 111.161 m² in de loop van de eerste
zes maanden van 2011. Zoals al eerder aangestipt, is
49% van deze take-up voor rekening van de openbare
sector, en meer bepaald de Europese Instellingen.
Het Europees Parlement neemt niet alleen zijn intrek
in het gebouw Wetenschap-Montoyer van Fedimmo
(5.379 m² in de Leopoldwijk) met een huurovereenkomst van 21 jaar, maar verbond zich ook tot de
aankoop van het Trebel-project (32.000 m² ook in de
Leopoldwijk). De Europese Commissie huurde van haar
kant 19.494 m² in het gebouw Covent Garden, dat in
de Noordwijk gelegen is, en nog eens 24.463 m² in het
gebouw Espace Orban, ook weer in de Leopoldwijk.

(1) Bron: CBRE – 30 juni 2012 (www.cbre.com).

Algemeen blijft het aantal opleveringen op de Brusselse
vastgoedmarkt verminderen omdat de ontwikkelaars
zich niet meteen willen wagen aan nieuwe speculatieve
projecten zonder verbintenis vooraf van een huurder.
Momenteel blijft het op de markt van de nieuwe
gebouwen dus vaak om ‘maatwerk’ gaan.
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Brusselse
vastgoedmarkt

Huurleegstand
De huurleegstand blijft slinken, namelijk van 11,9%
op 30 juni 2011 naar 11,5% op 31 december 2011
tot 11,2% op 30 juni 2012. Op 30 juni 2012 is dit het
laagste percentage sinds het derde kwartaal van 2009.
Deze dalende tendens is tegelijk te verklaren door de
hogere take-up, het gering aantal opleveringen van
nieuwe projecten op de markt en de ombouw van lege
kantoren tot woonruimte, hotels of rusthuizen.
Gezien de economische context kunnen er in de
komende maanden echter nog nieuwe oppervlaktes vrij
komen, onder meer omdat financiële instellingen hun
huisvesting willen rationaliseren.

Huurwaarden
De prime rent bleef in de voorbije zes maanden stabiel
en houdt stand op 285 €/m² in de Leopoldwijk.
De huurprijzen voor tweederangsgebouwen
(op basis van de ligging en de kenmerken) staan nog
altijd onder druk.

Brusselse
beleggingsmarkt
In het eerste halfjaar van 2012 werd 167 miljoen €
geïnvesteerd in kantoorgebouwen in Brussel.
Dat volume is niet erg groot als we het vergelijken met
de 213 miljoen € die voor het eerste halfjaar van het
boekjaar 2011 werd geregistreerd. Het is grotendeels
te wijten aan een gebrek aan producten van eerste
kwaliteit.
Dergelijke activa zijn schaars door de felle concurrentie
tussen beleggers voor dit type vastgoed, en dus blijven
de waarden hoog. De rendementen voor de klassieke
huurovereenkomsten (3/6/9) in dit type gebouw nemen
af tot zowat 6,25%. De return op goederen van
hetzelfde type die op langere termijn verhuurd zijn,
schommelt rond de 5%.
Beleggers willen nu meer diversifiëren en laten ook hun
oog vallen op kantoren die op kortere termijn verhuurd
zijn. Dat kan het liquiditeitsgebrek waar dit
marktsegment mee kampt, ietwat opvangen.

Tussentijds beheersverslag

Conclusies
van de vastgoedexpert
Aan de Raad van Bestuur van Befimmo NV
Zaakvoerder van Befimmo CommVA
Parc Goemaere • Waversesteenweg 1945 • 1160 Brussel

Geachte Heren,
Betreft: Waardebepaling van de vastgoedportefeuille
van Befimmo op 30 juni 2012

Achtergrond
Conform Hoofdstuk IV, Sectie 4 van het Koninklijk Besluit van
7 december 2010, betreffende de Bevaks dient Befimmo
haar vastgoedpatrimonium op 30 juni 2012 door een onafhankelijke expert te laten waarderen. Wij werden aangesteld
voor het deel van de vastgoedportefeuille van Befimmo
waarvan de meerderheid verhuurd is aan vennootschappen
van de private sector terwijl Winssinger & Vennoten nv en
Price Waterhouse Coopers Enterprise Advisory cvba respectievelijk werden aangesteld voor de Fedimmo-portefeuille en
de Befimmo-portefeuille, beiden grotendeels verhuurd aan
Openbare Instellingen. Verder hebben wij de resultaten van
de waardebepaling geconsolideerd waarvan de conclusies
hieronder besproken zijn.
Jones Lang LaSalle is in België actief sinds 1965 en heeft
een lange staat van dienst wat betreft het waarderen van
professioneel vastgoed. Winssinger & Vennoten nv en
Price Waterhouse Coopers Enterprise Advisory cvba geven
eveneens aan over voldoende kennis van de vastgoedmarkten
waarin Befimmo actief is te beschikken, alsook over de
vereiste en erkende beroepskennis om deze waardering
uit te voeren. De opdracht is door de experts in volledige
onafhankelijkheid 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 risico
factoren en laat daarom voor de aankoop van elk gebouw een
technisch en juridisch due diligence onderzoek uitvoeren.

Opinie
De investeringswaarde wordt gedefinieerd als de meest
waarschijnlijke waarde die redelijkerwijs gehaald kan worden,
op datum van de waardebepaling, onder normale verkoopsvoorwaarden tussen welwillende en goed geïnformeerde partijen,
vóór aftrek van de transactiekosten.
Wij hebben gebruik gemaakt van een statische kapitalisatiemethode voor het uitvoeren van onze waardebepalingen. Als controle
hebben wij eveneens de prijs per m² geanalyseerd.
De statische kapitalisatie gebeurt onder de vorm van een “Term
& Reversion”. De waardebepaling is in twee delen onderverdeeld:
het huidig inkomen, gebaseerd op de contractuele huur, wordt
gekapitaliseerd tot de eerstvolgende opzegmogelijkheid van het
huurcontract, de markthuurwaarde wordt vervolgens in perpetuïteit
gekapitaliseerd en verdisconteerd.Deze methode van waarderen
gebruikt een multiplicator voor de huidige en toekomstige huur
die gebaseerd is op analyses van vergelijkbare verkopen.
De multiplicator varieert afhankelijk van het vereist rendement van
een investeerder voor een vergelijkbaar gebouw op een vergelijkbare locatie. Dit rendement weerspiegelt de risico’s eigen aan
de sector (toekomstige leegstand, kredietrisico, onderhoudskosten,
etc). In het geval er uitzonderlijk factoren zijn, eigen aan het
gebouw, wordt hier een correctie voor gemaakt.
Voorbeelden hiervan zijn:
• geen recuperatie van de kosten en de taksen door de eigenaar
terwijl dit normaalgezien door de huurder wordt gedragen;
• renovatie- en herstellingswerken die op de datum van waardering nodig zijn om de markthuurwaarde te garanderen;
• uitzonderlijke kosten.
De methode van “kapitalisatie” die wij hier toepassen is te
onderscheiden van de “geactualiseerde cashflow” methode.
Bij deze laatste methode worden toekomstige groei en indexatie
wel expliciet opgenomen. Dit onderscheid heeft als gevolg dat de
gebruikte rendementen in een waardepaling met geactualiseerde
cashflows (DCF) hoger liggen dan die bij de statische kapitalisatie
methode.
De gebruikte rendementen zijn gebaseerd op het oordeel van de
schatter na andere gerealiseerde verkopen te hebben vergeleken.
De factoren die de markt beïnvloeden zijn talrijk en afhankelijk van
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het type koper. Meestal worden volgende criteria in acht
genomen: de kwaliteit van de huurder en de duurtijd van het
huurcontract, de locatie van het gebouw, de staat en de
architecturale kwaliteit van het gebouw, de ouderdom en staat
van onderhoud van het gebouw en de efficiëntie van het gebouw
(verhouding tussen de bruto en netto oppervlakte, parking ratio).

Op deze basis bedraagt het globaal rendement van de
vastgoedportefeuille beschikbaar voor verhuring op de huidige
huuropbrengst 6,78 %. Het globaal rendement inclusief de
geschatte markthuurwaarde voor de leegstand bedraagt 7,10 %
voor dezelfde portefeuille. De bezettingsgraad van de vastgoedportefeuille beschikbaar voor verhuring bedraagt 95,49%.

Uiteindelijk is het het spel van vraag en aanbod op de
investeringsmarkt dat bepalend is.

Voor de totale portefeuille van vastgoedbeleggingen bedraagt de
bezettingsgraad eveneens 95,49%

Conform de IAS/IFRS normen wordt er voor de boekhoudkundige rapportering van een Bevak gebruik gemaakt van de reële
waarde (“Fair Value”). Volgend op een perscommuniqué van de
Belgische Associatie van Asset Managers (BEAMA)
dd. 8 februari 2006 kan de reële waarde verkregen worden door
2,5% transactiekosten af te trekken van gebouwen met een
investeringswaarde groter dan 2.500.000 €. Voor gebouwen met
een investeringswaarde kleiner dan 2.500.000 € worden
registratierechten ten bedrage van 10% of 12,5% afgetrokken,
afhankelijk van de regio waar het vastgoed gelegen is.

De huidige huur voor de totale vastgoedportfolio ligt gemiddeld
±10,66% hoger dan de normale geschatte huurwaarde.

Op basis van de opmerkingen uit de vorige paragrafen, bevestigen
we dat de investeringswaarde van het vastgoedpatrimonium van
Befimmo op 30 juni 2012

2.031.497.060 €
(TWEE MILJARD EEN EN DERTIG
MILJOEN VIER HONDERD ZEVEN EN
NEGENTIG DUIZEND ZESTIG EURO);
bedraagt, inclusief de gebouwen die geschat zijn door
Winssinger & Vennoten NV en Price Waterhouse Coopers
Enterprise Advisory cvba.
De verkoopwaarde van het vastgoedpatrimonium van
Befimmo op 30 juni 2012 in overeenstemming met de reële
waarde (“Fair Value”) van het vastgoedpatrimonium van
Befimmo bedraagt

Het patrimonium bestaat uit:
Kantoren

« Fair Value »
(in miljoen €)

(in %)

Vastgoedbeleggingen

1 980,7

100

Vastgoed beschikbaar voor verhuring

1 934,6

97,7

1 147,7

57,9

Brussel gedecentraliseerd

112,0

5,7

Brussel rand

148,0

7,5

Brussel centrum (CBD)

Wallonië
Vlaanderen
Luxemburg stad
Vastgoed gebouwd of ontwikkeld voor eigen
rekening, met het oog op verhuring
Vastgoed bestemd voor verkoop
TOTAAL

Met de meeste hoogachting.
Brussel, 20 juli 2012

1.980.710.278 €
(EEN MILJARD NEGEN HONDRED
TACHTIG MILJOEN ZEVEN HONDERD EN
TIEN DUIZEND TWEE HONDERD acht
en zeventig EURO);
inclusief de gebouwen die geschat zijn door Winssinger &
Vennoten NV en Price Waterhouse Coopers Enterprise
Advisory cvba.

R.P. Scrivener M.R.I.C.S.
National Director Head of Valuations and Consulting
Voor Jones Lang LaSalle

85,6

4,3

359,4

18,1

82,0

4,1

46,1

2,3

-

-

1 980,7

100
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Informatie over
de belangrijkste
risico’s
De informatie in dit hoofdstuk is een update van de
informatie die in dat verband gepubliceerd werd in het
Jaarlijks Financieel Verslag 2010/2011.
De huidige economische en financiële situatie kan
bepaalde risico’s, die aan de activiteiten van Befimmo
verbonden zijn, vergroten. Het gaat voornamelijk om
risico’s als de neerwaartse evolutie van de reële waarde
van het patrimonium, insolventie van de huurders,
mogelijke leegstand, risico’s in verband met de evolutie
van de rentevoeten en liquiditeitsrisico’s. Deze risico’s
worden hierna uiteengezet.
De lijst met risico’s in dit hoofdstuk is niet volledig. Deze
lijst is gebaseerd op de informatie die bekend is op het
ogenblik van de opmaak van huidig Verslag. Er kunnen
nog andere onbekende en onwaarschijnlijke risico’s
bestaan of risico’s waarvan aangenomen wordt dat ze
geen belangrijk ongunstig effect zullen hebben op de
Vennootschap, haar activiteiten en haar financiële situatie.

Belangrijkste risico’s
verbonden aan
Befimmo en haar
activiteiten
Huurmarktrisico
De Brusselse vastgoedmarkt wordt vandaag gekenmerkt
door een aanbod dat hoger is dan de vraag. De sector
gebonden concentratie van haar portefeuille op de
kantoorvastgoedmarkt en de geografische concentratie
in Brussel maken de Vennootschap gevoelig voor de
evolutie van de Brusselse kantoorvastgoedmarkt.
Hierdoor krijgt de Vennootschap te maken met het risico
verbonden aan de bezettingsgraad van haar gebouwen.

weinig gediversifieerd op sectoraal en geografisch vlak
(kantoorgebouwen die hoofdzakelijk in Brussel en in zijn
Economisch Hinterland gelegen zijn, of 72,3% op
30 juni 2012). Ook commercieel is de diversifiëring
niet groot (de huur die de Belgische Staat als huurder
betaalt, vertegenwoordigt 57,5% van de totale huurinkomsten op 30 juni 2012). De portefeuille omvat ook
een gebouw in Luxemburg (Axento). Dit actief werd
verworven in het kader van een beperkte internationale
diversifiëring die, in voorkomend geval, kan verruimd
worden tot de Franse markt.

Risico’s in verband met de
huurders
De Vennootschap staat bloot aan de risico’s inzake het
vertrek of het financieel onvermogen van haar huurders,
en aan het risico op leegstand. Befimmo is tevens
blootgesteld aan de impact van beleidsbeslissingen van
overheidsinstanties om hun behoeften aan kantooroppervlaktes optimaal te beheren.
Om deze risico's te verkleinen, verzorgt de Vennootschap actief de relatie met haar klanten. Hiermee wil
Befimmo maximaal vermijden dat gebouwen uit haar
vastgoedportefeuille leeg komen te staan.
De bezettingsgraad van de vastgoedportefeuille ligt
op 30 juni 2012 op 95,5%. De bezettingsgraad blijft
echter gevoelig voor de conjunctuur, vooral in de
gedecentraliseerde zone en in de rand. Op jaarbasis
zou een schommeling van 1% in de bezettingsgraad
van de portefeuille van de Vennootschap een weerslag
van zowat 1,2 miljoen € op het operationeel vastgoed
resultaat kunnen hebben.

Dichtheidrisico

Zoals op de markt gebruikelijk is, wordt van de huurders
in de privé-sector meestal een huurwaarborg van zes
maanden huur gevraagd. Huurders uit de overheids
sector (Belgische Staat, Vlaams Gewest, Waals Gewest
en Europese Instellingen), die een groot aandeel in de
portefeuille van de Vennootschap vertegenwoordigen
(67,3% op 30 juni 2012), geven echter geen huurwaarborg.

Elke investering, zelfs in onroerende goederen, houdt
bepaalde risico’s in. De portefeuille van Befimmo is

Het behoud van de cashflows van Befimmo hangt voornamelijk af van het op lange termijn veilig stellen van haar

17

18

Tussentijds beheersverslag

Informatie over
de belangrijkste
risico’s
huurinkomsten. De Vennootschap tracht dus een groot
deel van haar vastgoedportefeuille op lange termijn te
verhuren. Op 30 juni 2012 hadden de huurovereen
komsten die Befimmo had afgesloten een gewogen
gemiddelde duur van 9,62 (1) jaar. Deze strategie
kreeg onlangs nog concreet vorm met:
•	de ondertekening van een vruchtgebruikovereenkomst van 15 jaar met het Europees Parlement, met
betrekking tot het gebouw Wiertz;
•	de gunning van de opdracht voor de terbeschikkingstelling van kantoren voor de huisvesting van de
Federale Overheidsdienst Financiën in Luik, voor een
vaste duur van 25 jaar (project Paradis). Fedimmo
kreeg een «unieke vergunning», die in beroep werd
bevestigd bij Ministerieel Besluit van 10 februari
2012. Tegen dit Ministerieel Besluit werden een aantal
vorderingen tot schorsing of vernietiging ingesteld
bij de Raad van State. Dit project wordt uitgebreider
besproken in het hoofdstuk «Belangrijkste gebeurtenissen van het halfjaar» op pagina 5 van dit Verslag;
•	de onderhandeling, tijdens de boekjaren 2009/2010
en 2010/2011, van contractverlengingen met enkele
jaren in de gebouwen Schuman 3, La Plaine en
Brederode 1 in Brussel;
•	de verwerving in februari 2011 van de aandelen van
Ringcenter NV, eigenaar van het complex Pavilion,
waarvoor de Europese Commissie het vruchtgebruik
op het hele complex heeft voor een resterende duur
van bijna 14 jaar;
•	de ondertekening, in mei 2012, van een vrucht
gebruikovereenkomst van 21 jaar met het Europees
Parlement voor het gebouw Wetenschap-Montoyer.

Risico inzake de reële waarde van
de gebouwen
De Vennootschap is blootgesteld aan het risico van
negatieve schommelingen in de reële waarde van haar
portefeuille, die uit driemaandelijkse onafhankelijke
expertises blijkt. Dit heeft een effect op het nettoresultaat
en op de schuldratio van de Vennootschap. Op basis
van de gegevens per 30 juni 2012 zou een waarde
variatie van 1% in het vastgoedpatrimonium een impact
van zowat 20 miljoen € op het nettoresultaat en van
zowat 0,45% op de schuldratio (2) hebben.

Risico verbonden aan een
ontoereikende verzekeringsdekking
Voor de Vennootschap bestaat het risico op ernstige
schadegevallen in haar gebouwen. Om dit risico af te
zwakken, zijn de gebouwen van de hele geconsolideerde portefeuille van Befimmo gedekt door verschillende verzekeringspolissen (die onder meer de risico’s
op brand, storm, waterschade, enz. dekken).
Op 30 juni 2012 zijn de gebouwen gedekt voor een
totale waarde (nieuwbouwwaarde, zonder de grond)
van nagenoeg 1.696,2 miljoen €.

Risico op waardevermindering van
de gebouwen
De Vennootschap is blootgesteld aan het risico op
waardevermindering van haar gebouwen door de
slijtage als gevolg van hun gebruik. Bovendien bestaat
het risico dat de gebouwen niet meer voldoen aan de
toenemende (wettelijke of maatschappelijke) vereisten
op het gebied van duurzame ontwikkeling (energieprestatie, enz.). Befimmo doet al het mogelijke om haar
gebouwen in een goede staat van werking te houden
en om hun duurzame prestatie te waarborgen.
Daarvoor maakt de Vennootschap een inventaris op
van de nodige preventieve en corrigerende maintenancewerken en werkt ze programma’s van werkzaamheden uit, die in samenwerking met de property manager
(AG Real Estate Property Management) worden
uitgevoerd. Befimmo dekt ook een groot deel van haar
gebouwen met onderhoudscontracten van het type
«totale waarborg». Op 30 juni 2012 is zo 72% van de
geconsolideerde portefeuille door een contract van het
type «totale waarborg» gedekt.

Risico’s in verband met de
uitvoering van grote werken
De Vennootschap is blootgesteld aan de risico’s op
vertraging, budgetoverschrijding en organisatorische
problemen bij de uitvoering van grootscheepse werken
in de gebouwen uit haar portefeuille. Er werd een gedetailleerde opvolging van de technische aspecten, het

(1)	Deze duur houdt rekening met de huurovereenkomst van 25 jaar die met de Regie der Gebouwen werd afgesloten voor het nieuw
gebouw Paradis in Luik.
(2) De schuldratio wordt berekend overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 7 december 2010.
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budget en de planning ingevoerd om de risico’s verbonden aan de uitvoering van deze werken te beheersen.
Bovendien voorzien de contracten met de aannemers
meestal maatregelen om deze risico’s te beperken
(boete bij laattijdige uitvoering, maximumprijs, enz.).

Inflatie- en deflatierisico’s
De Vennootschap staat bloot aan het risico dat de kosten
die ze moet dragen (vastgoedlasten), geïndexeerd worden
op een basis die sneller evolueert dan de gezondheids
index (de basis voor de indexering van de huurprijzen).
De impact van de aanpassingen van de huurprijzen aan
de inflatie kan op jaarbasis op 1,3 miljoen € geraamd
worden, per percent variatie van de gezondheidsindex.
Wat het deflatierisico betreft, is 84,61% (1) van de huurovereenkomsten van de geconsolideerde portefeuille
van Befimmo ingedekt tegen een eventuele negatieve
indexering (voor 46,37% is een bodem bepaald die
overeenkomt met de basishuurprijs en 38,24% bevat
een beding dat het niveau op de laatst betaalde huurprijs legt). Voor het saldo van de huurovereenkomsten,
namelijk 15,39%, is geen bodem voorzien.

Risico’s in verband met de
medecontractanten
Naast het risico van het financieel onvermogen van de
huurders, is de Vennootschap ook blootgesteld aan het
risico dat haar andere medecontractanten in gebreke
blijven (beheerders van gebouwen, aannemers, enz.).

Risico’s verbonden aan fusie-,
splitsing- of overnameverrichtingen
Een groot aantal gebouwen dat deel uitmaakt van de
vastgoedportefeuille van Befimmo werd verworven in
het kader van een fusie, een splitsing of een overname
van vennootschappen.
Ook al nam de Vennootschap de voorzorgen die gebruikelijk zijn bij dergelijke verrichtingen, onder meer met een

(1) Op basis van de lopende huur op 30 juni 2012.

due diligence onderzoek van de ingebrachte activa en
van de overgenomen of verworven vennootschappen,
toch valt niet uit te sluiten dat er bij deze verrichtingen
verborgen passiva overgaan naar de Vennootschap.

Specifieke risico’s bij mogelijke
transacties buiten België of
Luxemburg
De Vennootschap heeft minder ervaring en is ook niet
zo vertrouwd met de buitenlandse markten en met de
eventuele contractpartijen.

Risico’s in verband met regelgeving
De Vennootschap is blootgesteld aan het risico op
niet-naleving van de alsmaar complexere reglementaire
vereisten, onder meer op vlak van milieu en brandveiligheid. Bovendien wordt de Vennootschap in dit kader
geconfronteerd met de milieurisico’s verbonden aan de
verwerving of de eigendom van de gebouwen en aan het
risico dat stedenbouwkundige, milieu- of andere vergunningen niet worden bekomen of worden ingetrokken.
Regelgeving kan evolueren, met name op fiscaal vlak
(bijvoorbeeld de budgettaire maatregelen die de regering
heeft genomen of aankondigde op onder meer het gebied
van de roerende voorheffing, notionele intrest en antimisbruikbepalingen), en ook inzake milieu, stedenbouw,
mobiliteit en duurzame ontwikkeling. De Vennootschap
en/of haar dochterondernemingen kunnen in de toekomst
misschien ook rekening moeten houden met nieuwe
beperkingen in verband met de verhuur van gebouwen
en de vernieuwing van bepaalde vergunningen. Dit kan
allemaal een impact hebben op de rentabiliteit van de
Vennootschap en op de waarde van haar portefeuille.
De Vennootschap zou ook invloed kunnen ondergaan
van de omzetting in Belgisch recht van de Europese
richtlijnen OPCVM IV (Richtlijn tot coördinatie van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende
bepaalde instellingen voor collectieve belegging in
effecten), en AIFM (Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen), de Europese verordening
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EMIR (European Market Infrastructure Regulation) en de
modaliteiten voor hun tenuitvoerlegging. De bijkomende
vereisten die deze nieuwe regelgeving voorschrijft, onder
meer inzake systemen voor het administratief beheer,
de interne audit, het beheer van belangenconflicten en
het risicobeheer, zouden voor de Vennootschap kunnen
inhouden dat ze haar organisatie, haar normen of haar
interne procedures moet aanpassen. Dat zou dan weer
het hele beheer zwaarder maken en bijkomende middelen
vergen om deze nieuwe bepalingen in te voeren.
Door de eventuele toepassing van de EMIR-Verordening
zou de Vennootschap potentieel blootstaan aan
margestortingen op haar indekkingsinstrumenten.

Risico in verband met het verloop
van het personeel
Gezien haar team vrij klein is (46 mensen op 30 juni 2012),
is de Vennootschap blootgesteld aan een zeker risico
dat de organisatie verstoord wordt wanneer bepaalde
kernmedewerkers weggaan.

Risico van een rechtszaak
De Vennootschap is in rechtszaken verwikkeld en kan
dat ook in de toekomst nog zijn. Momenteel is Befimmo
als eiseres of verweerster betrokken bij enkele gerechtelijke procedures die globaal geen grote impact kunnen
hebben op Befimmo. Het is inderdaad maar zeer weinig
waarschijnlijk dat de activa of verplichtingen die eruit
kunnen voortvloeien, gerealiseerd worden, en/of het
gaat om onaanzienlijke bedragen.

Belangrijkste
financiële risico’s
Risico’s in verband met de
financieringskosten
De Vennootschap financiert zich tegen vaste of vastgelegde rentevoeten (IRS) en tegen variabele rentevoeten.

Het gebruik van variabele rentevoeten heeft tot doel om
financiële lasten tegen vaststaande vrij hoge rentevoeten
te vermijden, terwijl de inkomsten zouden kunnen
slinken door de druk op de huurprijzen.
Deze samenstelling van financieringen veroorzaakt evenwel een situatie waarin het resultaat gevoelig blijft voor de
evolutie van de rentevoeten. Een verhoging van de financiële lasten van de Vennootschap zou ook een impact
op haar rating kunnen hebben, momenteel BBB/stabiel
vooruitzicht op lange termijn en A-2 voor de kortlopende
schulden (financiële rating door Standard & Poor’s).
De renterisico’s die aan variabele rentevoeten verbonden
zijn, worden echter beperkt door een beleid van indekking tegen het renterisico op een horizon van vijf tot tien
jaar, waardoor een afnemend deel van de volledige schuld
gedekt is. De bedoeling is bescherming te bieden tegen
een forse rentestijging en tegelijk de mogelijkheid behouden
dat de Vennootschap, althans gedeeltelijk, haar voordeel
kan halen uit rentedalingen. Zo wordt, op basis van de
schuld op 30 juni 2012, een deel van de schuld, namelijk
555 miljoen € (62% van de totale schuld), gefinancierd
tegen vaste rentevoeten (conventionele vaste rentevoeten
of IRS). Voor de rest van de schuld, 339 miljoen €, zijn de
rentevoeten variabel. Deze blijven wel beperkt (naar boven)
via optionele instrumenten (CAP).
Op 30 juni 2012 ligt de dekkingsratio op 97,9% (1).
De keuze van de instrumenten en van hun niveau is
gegrond op een analyse van de rentevooruitzichten van
een aantal geraadpleegde banken. Bovendien werd een
afweging gemaakt tussen de kostprijs van het instrument
tegenover het niveau en het type van bescherming.
De keuze is tevens gebaseerd op een raming van het
niveau EPRA earnings dat nodig is om het vooropgestelde
dividend te kunnen uitbetalen en op de doelstelling om
de schommelingen in de financiële lasten in het kader
van de bestaande covenants te beperken.
Als er geen indekking is, wordt, op basis van de situatie (die verondersteld wordt dezelfde te blijven over
een periode van 12 maanden) van de schuld en van de
Euribor-tarieven op 30 juni 2012 (buiten de impact van
de indekkingsinstrumenten), de blootstelling aan het
renterisico op 0,895 miljoen € geraamd (jaarbasis) voor
elke variatie in het marktpercentage van 0,25%.

(1) Dekkingsratio: (vastrentende schuld + notioneel bedrag van de IRS en CAP) / totale schuld.
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Op grond van de bestaande indekking, van de schuld
en van de Euribor-tarieven op 30 juni 2012 (die allemaal
verondersteld zijn dezelfde te blijven over een periode
van 12 maanden), zou een stijging of daling van de
marktrente met 0,25% de financiële lasten met een
geraamde 0,698 miljoen € doen stijgen of dalen op
jaarbasis.
De financieringskosten van de Vennootschap worden,
onder meer, beïnvloed door de rating die Standard &
Poor’s toekent, en deze hangt onder andere af van het
schuldniveau van de Vennootschap. De bedoeling van
de Vennootschap is haar schuldratio rond de 50% te
behouden. Indien de schuldratio aanzienlijk en langdurig
boven deze doelstelling zou gaan, zou dit onder meer
tot gevolg kunnen hebben dat de rating van Befimmo
de status credit watch krijgt en dat deze rating op
BBB- teruggebracht wordt. Een dergelijke neerwaartse
herziening van de rating zou het moeilijker maken om
aan nieuwe financieringen te komen, een bijkomende
financiële kost van ongeveer 0,821 miljoen € meebrengen en een negatieve impact kunnen hebben op het
imago van de Vennootschap bij de investeerders.
De financieringskosten van de Vennootschap hangen
ook af van de marges die op de financiële markten
worden gehanteerd. Als gevolg van de financiële crisis
van 2008, waarop recenter de crisis van de overheidsschuld volgde, gingen de financieringsmarges fors de
hoogte in, wat een invloed heeft op de kosten voor de
bijkomende financieringen of eventuele vernieuwingen.
In 2011 deed Befimmo twee uitgiftes van obligaties
(voor bedragen van respectievelijk 162 en 110 miljoen €)
en rondde vervolgens in de loop van het eerste halfjaar
van 2012 een private obligatieplaatsing in de Verenigde
Staten af (US Private Placement «USPP»), die in drie
schijven werd opgedeeld: 22 miljoen £ en 75 miljoen $
obligaties voor een duur van 7 jaar en 90 miljoen $
obligaties voor een duur van 8 jaar. Befimmo dekte
het wisselrisico in door tegelijk Cross Currency
Swaps (CSS) af te sluiten. Deze drie uitgiftes vormen
een etappe in de diversifiëring van de financieringsbronnen van de Vennootschap en kaderen in haar
herfinancieringsprogramma dat tegen juni 2013 moet
uitgevoerd zijn.

Risico verbonden aan de variatie
in de reële waarde van de
indekkingsinstrumenten
De schommeling in de vooruitzichten voor de evolutie
van de rentevoeten op korte termijn zou een variatie in de
waarde van de indekkingsinstrumenten kunnen genereren.
Op basis van de reële waarde van de indekkingsinstrumenten op 30 juni 2012 kan worden aangenomen dat als
de rentecurve op 30 juni 2012 met 0,5% onder de curve
van de referentiewaarden had gelegen, de bijkomende
variatie in reële waarde van de indekkingsinstrumenten
-6,75 miljoen € zou hebben bedragen. Omgekeerd zou de
variatie +7,26 miljoen € belopen hebben. De variatie in de
wisselkoersen Euro-US Dollar en Euro-Pond Sterling kan
een aanzienlijke invloed hebben op de reële waarde van
de Cross Currency Swaps die werden afgesloten bij de
financiering van de USPP.
Deze variaties worden echter gecompenseerd door een
variatie in omgekeerde richting van de schuld in valuta,
die ook op haar reële waarde wordt bepaald.

Liquiditeitsrisico
Befimmo is blootgesteld aan een liquiditeitsrisico
wanneer haar financieringscontracten niet zouden
vernieuwd worden of zouden worden opgezegd. Om dit
risico te beperken, zette Befimmo begin 2011 een
proces in voor de diversifiëring van haar financieringsbronnen. Op 30 juni 2012 is 53% van haar schuld
afkomstig uit bankfinancieringen, terwijl dit percentage
begin 2011 nog 100% bedroeg.
Op 30 juni 2012 heeft de Vennootschap een schuldratio (1)
van 46,3%, tegenover 45,8% op 31 december 2011
(de Loan-to-value (2) («LTV») bedraagt 45,5%
op 30 juni 2012 en 44,2% op 31 december 2011).
Het liquiditeitsrisico op korte termijn wordt gedekt door
het opzetten van lijnen op middellange/lange termijn als
back-up van het programma gebaseerd op handelspapier (maximaal 400 miljoen €).
Op 30 juni 2012 hebben de financieringen een gewogen
gemiddelde duur van 5,06 jaar.

(1)	Schuldratio: [verplichtingen – voorzieningen – andere financiële verplichtingen (toegestane indekkingsinstrumenten) – uitgestelde belastingverplichtingen – overlopende rekeningen/balanstotaal]. Deze ratio wordt berekend overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 7 december 2010.
(2)	
Loan-to-value («LTV»): (financiële schulden – kasstroom) / reële waarde van de portefeuille.
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De eerstvolgende vervaldata voor de vernieuwing van
de financieringen van de Vennootschap zijn maart en
juni 2013 en betreffen twee gesyndiceerde kredieten
voor een totaalbedrag van 520 miljoen €. Een deel
van deze herfinancieringsbehoefte is al gedekt door de
invoering, in december 2011, van een obligatielening
van 4 jaar voor een bedrag van 110 miljoen €,
en de afsluiting in mei 2012, van een private
obligatieplaatsing (in US Dollar en in Pond Sterling),
ter waarde van zowat 150 miljoen €.
Op 30 juni 2012 beschikt de Vennootschap over ongeveer 415 miljoen € aan ongebruikte lijnen, kasgelden
inbegrepen maar zonder de kredietlijn op korte termijn
voor een bedrag van 50 miljoen €. De omvang van de
ongebruikte lijnen is te verklaren door de beslissing om
deels vooruit te lopen op de vervaldagen voor herfinanciering in 2013.

Risico verbonden aan de bancaire
tegenpartijen
Bij een financiële instelling een financiering aangaan
of in een indekkingsinstrument beleggen, houdt een
tegenpartijrisico in wanneer deze instelling in gebreke
zou blijven.
Bijgevolg ziet Befimmo erop toe om haar bankrelaties
te diversifiëren. De Vennootschap heeft momenteel
zakenrelaties met 9 banken:
•	de belangrijkste banken die de Vennootschap financiering verschaffen zijn, in volgorde van belang van
hun engagement ten opzichte van Befimmo, Fortis
Bank, ING, Belfius, KBC en BECM (groep CM-CIC).
Deze banken kenden samen een financiering toe van
769 miljoen € op het bedrag van 933 miljoen € aan
beschikbare lijnen voor Befimmo op 30 juni 2012;
•	de bancaire tegenpartijen wat de indekkingsinstrumenten betreft, zijn Fortis Bank, ING, Belfius, KBC
en RBS.
Het financieel model van Befimmo is op een structurele
schuld gestoeld. Daarom is haar positie in contanten
bij financiële instellingen structureel zeer beperkt. Deze
bedroeg 3,4 miljoen € op 30 juni 2012 en 4,2 miljoen €
op 31 december 2011.

Risico met betrekking
tot de covenants bij de
financieringscontracten
De Vennootschap is blootgesteld aan het risico dat haar
financieringscontracten zouden worden geannuleerd,
heronderhandeld, opgezegd of een verplichting inhouden om vervroegd terug te betalen. Dit kan het geval
zijn wanneer verbintenissen tot bepaalde ratio’s, aangegaan bij de ondertekening van het contract (covenants),
niet zouden worden nagekomen.

Wisselkoersrisico
Befimmo investeert uitsluitend in de eurozone en is niet
van plan om wisselkoersrisico’s te nemen voor haar
vastgoedbeleggingen.
Wanneer de Vennootschap financieringen buiten de
eurozone aangaat, zoals in mei 2012, dekt ze het
wisselkoersrisico af met de verwerving van
wisselkoerscontracten (wisselkoers-swaps).

Risico in verband met het statuut
van Vastgoedbevak
In het geval van verlies van de vergunning als Vastgoedbevak, zou de Vennootschap niet langer het
gunstig fiscaal stelsel voor Vastgoedbevaks genieten.
Daarnaast wordt het verlies van deze erkenning meestal
beschouwd als een geval voor vervroegde terugbetaling, door verval van de termijnbepaling (acceleration)
van de kredieten die de Vennootschap aanging.
De Vennootschap is bovendien onderhevig aan het
risico van toekomstige ongunstige wijzigingen in het
Vastgoedbevak-stelsel, die bijvoorbeeld de resultaten
of de intrinsieke waarde naar beneden zouden kunnen
duwen (bijvoorbeeld gewoon door de toepassing van
nieuwe boekhoudregels), de maximale schuldratio doen
krimpen of de mate waarin een Vastgoedbevak
dividenden moet uitkeren aan de aandeelhouders
kunnen aantasten.
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Hoofdkenmerken
van de financiële
structuur

Befimmo zet haar globaal programma voor de
vernieuwing van haar financieringen voort en blijft
bijzondere aandacht besteden aan de diversifiëring van
haar financieringsbronnen. Vandaag financiert Befimmo
zich niet enkel bij banken maar in vrij grote mate ook
rechtstreeks op de financiële markten bij institutionele
beleggers en particulieren. Op 30 juni 2012
vertegenwoordigen bankfinancieringen bijgevolg
nog maar 53% van haar schuld, tegenover 100%
begin 2011.

Op 30 juni 2012 heeft de financiële structuur van
Befimmo volgende hoofdkenmerken:

Het programma voor de vernieuwing van de financieringen dat tot juni 2013 loopt, heeft betrekking op een
bedrag van 450 miljoen € waarvan Befimmo al
150 miljoen € herfinancierde op de publicatiedatum
van dit Verslag. De Vennootschap sloot in mei 2012
een private obligatieplaatsing af in de Verenigde Staten
(USPP) die in drie schijven wordt onderverdeeld:
22 miljoen £ en 75 miljoen $ aan obligaties voor een
looptijd van 7 jaar, en 90 miljoen $ aan obligaties voor
een looptijd van 8 jaar. In euro komt dit neer op een
bedrag van zowat 150 miljoen. Befimmo dekte het
wisselkoersrisico door ondertussen Cross Currency
Swaps af te sluiten. Deze financiering draagt bij tot de
dekking van de vervaldagen van de gesyndiceerde
kredieten in maart 2013 (220 miljoen €) en in juni 2013
(300 miljoen €), of een totaalbedrag van 520 miljoen €.
De volgende etappes in dit programma zouden
concreet vorm moeten krijgen met onder meer
bankfinancieringen waarvan sommige momenteel in
onderhandeling zijn.

• bevestigde financieringen voor een totaalbedrag van
1.305 miljoen €, waarvan 894 miljoen € benut werd;
•	een schuldratio van 46,32% (1), een LTV-ratio
(Loan-to-value) van 45,52%(2);
•	een gewogen gemiddelde duur van de schuld die
toenam tot 5,06 jaar;
•	schulden met vaste rentevoet (IRS inbegrepen) voor
62% van de totale schuld;
•	een gemiddelde financieringskost (marge en
indekkingskosten inbegrepen) van 3,46% over het
eerste halfjaar van het boekjaar, vergeleken met
3,55% voor 2011.
Op 30 juni 2012 beschikt de Vennootschap over
415 miljoen € aan ongebruikte kredietlijnen, de
kasstromen inbegrepen, maar zonder een kredietlijn
op korte termijn van 50 miljoen €. De omvang van de
ongebruikte lijnen is te verklaren door de beslissing om
deels vooruit te lopen op de vervaldagen voor
herfinanciering van 2013.
Het ratingbureau Standard & Poor’s bevestigde op
30 maart 2012 de rating BBB/stabiel vooruitzicht voor
de langetermijnschuld van Befimmo, en de rating A-2
voor de kortetermijnschuld.

(1)	De schuldratio wordt berekend overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 7 december 2010.
(2)	
Loan-to-value («LTV»): (financiële schulden – kasstroom) / reële waarde van de portefeuille.
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Schuldstructuur op 30 juni 2012
De Vennootschap ziet erop toe om tijdig de nodige financieringen aan te gaan en streeft naar het evenwicht tussen
kostprijs, duur en diversifiëring van haar financieringsbronnen.

financieringen

Eindvervaldag
(in miljoen €)

Benutting op

Totaal
van de
bevestigde
lijnen
(notioneel
bedrag)

31.12.2011

31.12.2011

	Gesyndiceerd krediet 2006

2012 - 2013 (1)

210

350

	Gesyndiceerd krediet 2008

2013

-

	Bilaterale kredietlijnen

2017

-

	Vastrentende leningen (2)
	Obligatie-uitgiftes

Schuld die
vervalt
in de loop
van
2012

Totaal
van de
bevestigde
lijnen
(notioneel
bedrag)

Schuld die
vervalt
in de loop
van
2013

31.12.2012

31.12.2013

220

-220

300

300

-300

250

250

2021 - 2025 - 2027

115

115

2015 - 2017

272

272

-130

-7

108

Totaal
van de
bevestigde
lijnen
(notioneel
bedrag)
250

-7

101

272

272

150

150

1 287

1 300

773

877

914

978

300

300

1 287

1 600

1 073

Schuldenlast (vooruitzicht bij
gelijkblijvende perimeter) (4)

877

914

978

Tijdelijk overschot

411

686

95

USPP (3)

2019 - 2020

	Handelspapier

-

262

	Bilaterale kredietlijn (korte
termijn)

-

17

Totale financiering
Schuldenlast (vooruitzicht bij
gelijkblijvende perimeter) (4)

877

Doelstelling
	Nieuwe financiering in
2012/2013
Totale financiering

Om de kosten van haar financieringen te drukken, zette Befimmo een handelspapierprogramma op voor een
maximumbedrag van 400 miljoen €. Dit programma was op 30 juni 2012 voor 251,38 miljoen € aangewend.
Het programma beschikt over back-uplijnen die uit de verschillende bestaande financieringslijnen samengesteld zijn.

(1)	Gesyndiceerd krediet verlengd met één extra jaar, voor 220 miljoen € (2013).
(2) Deze vastrentende leningen stemmen overeen met overdrachten van toekomstige huurvorderingen (buiten indexering).
(3)	Financiering op 30 mei 2012.
(4) Zoals gepubliceerd in het Jaarlijks Financieel Verslag 2010/2011 (pagina's 44-45).
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Indekking tegen
het rente- en
het wisselkoersrisico
Het beleid van indekking tegen het renterisico heeft tot
doel om een afnemend deel van de schuldenlast in te
dekken op een horizon van 5 tot 10 jaar. De doelstellingen en de hantering van dit beleid worden geregeld
onder de loep genomen. De keuze van de instrumenten en van hun niveau is gegrond op een analyse van
de rentevooruitzichten van een aantal geraadpleegde
banken en op een afweging tussen de kostprijs van het
instrument, het niveau en het type bescherming. Bovendien
stelt de Vennootschap zich met haar indekkingsbeleid
tot doel om de schommelingen in de financiële lasten te
beperken, in het kader van de bestaande covenants, en
om het niveau EPRA earnings te vrijwaren dat nodig is
voor de uitbetaling van het vooropgestelde dividend.
In de voorbije maanden vulde Befimmo haar portefeuille
aan indekkingsinstrumenten aan en verlengde meteen

ook de duur ervan. Samen brengen de instrumenten
die momenteel voorhanden zijn, de dekkingsratio van
de Vennootschap op 30 juni 2012 op 97,9% (1). Deze
ratio gaat nog tot het derde kwartaal van 2013 boven
de 96%, tot het derde kwartaal van 2014 boven de 85%
en tot het derde kwartaal van 2016 boven de 47%.
In het kader van dit indekkingsbeleid heeft de Vennoot
schap een aantal IRS (Interest Rate Swaps) van de
hand gedaan voor een notioneel bedrag van
125 miljoen €. Deze IRS werden overbodig door de
financiering met vaste rentevoet (USPP) die in de
periode werd aangegaan. Vorig boekjaar werden er ook
al IRS van de hand gedaan, voor een notioneel bedrag
van 110 miljoen €, in het kader van de obligatielening in
december 2011.
Bovendien heeft de Vennootschap, in het kader van de
afronding van de private obligatieplaatsing in de
Verenigde Staten (USPP), onmiddellijk valutaswap
contracten gesloten (Euro-US Dollar en Euro-Pond
Sterling) om het wisselkoersrisico dat aan deze
financiering verbonden is, af te dekken.

Evolutie van de portefeuille aan indekkingsinstrumenten tegen het renterisico
en de vastrentende financieringen ten opzichte van de schuldraming
(uitgezonderd Floors)
(in duizend €)
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Dekkingsratio / Totale schuld (in %)

97,9 108,3 99,7 101,5 96,9 98,8 87,6 89,8 86,6 85,2 55,7 51,9 51,9 51,7 47,9 47,6 47,6 47,4 45,1 44,8 38,5 38,3 27,8 27,6 27,6 27,3 27,0 15,3 15,3 15,0 14,7 7,6

7,6

7,3

6,9

6,6

6,6

3,9 3,5 3,3 3,3 3,1 2,8

Vastrentende schulden (incl. IRS) /
Totale schuld (in %)

62,1 67,5 60,9 61,9 59,2 60,2 53,9 55,1 53,1 50,7 48,1 44,3 44,3 44,1 42,8 42,6 42,6 42,3 42,0 41,8 35,5 35,2 24,8 24,5 24,5 24,3 24,0 15,3 15,3 15,0 14,7 7,6

7,6

7,3

6,9

6,6

6,6

3,9

(1) Dekkingsratio: (vastrentende schulden + notioneel bedrag van de IRS en CAP) / totale schuld.

3,5

3,3

3,3

3,1

2,8
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Financiële
resultaten
GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS
30.06.2012

31.12.2011

30.06.2011

(6 maanden)

(12 maanden)

(6 maanden)

herwerkte periodes
Aantal uitgegeven aandelen

18 175 440

18 175 440

17 427 474

Aantal aandelen in omloop

17 517 150

17 538 069

16 790 103

17 536 525

16 822 216

16 790 103

57,27

57,17

60,40

1,07

3,69

2,53

(1)

Gemiddeld aantal aandelen in omloop gedurende de periode
Gegevens per aandeel (groepsaandeel)
Intrinsieke waarde (€)
Nettoresultaat (€)
EPRA earnings (€)

2,13

4,18

2,13

Return op eigen vermogen (€) (2)

2,51

3,95

4,36

Return op eigen vermogen (%) (2)

4,34

6,85

7,52

44,91

50,28

61,31

-

-

-

7,68

-

-

-18,94

-11,16

16,82

1 003,2

1 002,6

1 014,1

46,32

45,80

45,00

45,52

44,18

43,41

Slotkoers (€)
Brutodividend (€)
Brutorendement op dividend (%)
Return op koers (%)

(3)

(2)

Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders (in miljoen €)
Schuldratio (%)
Loan-to-value (%)

(4)

Intrinsieke
waarde op
30 juni 2012
Op 30 juni 2012 heeft het totale netto-actief
van Befimmo – groepsaandeel – een totale
waarde van 1.003 miljoen €. De intrinsieke
waarde – groepsaandeel – ligt dus op
57,27 € per aandeel.

Intrinsieke waarde
in duizend €

€/aandeel

Intrinsieke waarde op 31 december 2011

1 002 628

57,17

Dividendsaldo over het boekjaar afgesloten
op 31 december 2011

-17 316

Inkoop eigen aandelen

-932

Nettoresultaat per 30 juni 2012
Intrinsieke waarde op 30 juni 2012

18 773
1 003 153

57,27

EPRA
30.06.2012
EPRA NAV (€/aandeel)

56,67

EPRA NNNAV (€/aandeel)

56,78

(1)	Het aantal aandelen in omloop houdt geen rekening met het aantal aandelen in handen van Befimmo of haar dochterondernemingen.
(2) Berekend voor de aandeelhouder die in Befimmo belegde gedurende de 12 voorafgaande maanden.
(3) Brutodividend gedeeld door de slotkoers op 30 juni 2012.
(4)	
Loan-to-value («LTV»): (financiële schulden – kasstroom) / reële waarde van de portefeuille).
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Evolutie
van de resultaten
Gebeurtenissen die de perimeter
van de Vennootschap wijzigen
De vastgoedperimeter van de Vennootschap onderging
in de eerste zes maanden van het boekjaar geen enkele
wijziging. De vergelijking tussen het eerste halfjaar van
het boekjaar 2012 met de herwerkte periode van zes
maanden tot 30 juni 2011(1) wordt echter beïnvloed door
de impact van de verwerving, in februari 2011, van
Ringcenter NV, eigenaar van het Pavilion-complex.

Analyse van het resultaat
Het nettohuurresultaat dikte aan met 2,4 miljoen €,
of +4%. Die stijging is vooral te danken aan de
indexering van de huurprijzen, de betere bezetting van
verschillende gebouwen (Axento, Central Gate, enz.)
en de impact, over een volledig jaar, van de opname
van het Pavilion-complex in de portefeuille. Al deze
positieve effecten worden echter deels gecounterd
door de heronderhandeling van bepaalde huurovereen
komsten, het vertrek van een aantal huurders en de
impact van de spreiding van de huurvrije periodes,
overeenkomstig de IFRS (2)-normen.
De nettovastgoedkosten stegen met 0,8 miljoen €.
De verklaring is te zoeken bij niet-recurrente inkomsten
in 2011 (vergoedingen naar aanleiding van de oplossing
van handelsgeschillen), de verhoging van de commerciële kosten in 2012 (als gevolg van de verhuringen)
en hogere huurkosten en belastingen op onverhuurde
gebouwen in 2012.
Het operationeel vastgoedresultaat ligt 1,7 miljoen €
hoger (+2,9%).
De algemene kosten daalden ten opzichte van vorig
jaar (-0,3 miljoen €, -3,9%). Deze evolutie komt voort

uit de lagere vergoeding van de Zaakvoerder en lagere
kosten voor studies in verband met financiële en
vastgoedprojecten, daarentegen gingen de personeelskosten en de werkingskosten dan weer de hoogte in.
De andere exploitatiekosten en -inkomsten bedragen
+0,7 miljoen € en hebben betrekking op geïnde vergoedingen voor de coördinatie van de eerste installatiewerken
voor rekening van de Belgische Staat in het kader van
de huurovereenkomst voor Toren 3 van het WTC in
Brussel, en voor de herwerking volgens de IFRS van de
huurvrije periodes die in de inkomsten opgenomen zijn.
Tijdens het halfjaar werd geen enkel gebouw verkocht.
Het gerealiseerde financieel resultaat (buiten variaties in de reële waarde van financiële activa en
verplichtingen) gaat van -13,3 miljoen € in het eerste
halfjaar van 2011 naar -15,1 miljoen € in het eerste
halfjaar van 2012. Deze evolutie houdt verband met het
globaal grotere schuldvolume (+28 miljoen €), in
combinatie met de hogere gemiddelde financieringskosten (hogere marges en meer financiering met vaste
rentevoet). Op jaarbasis leidt dit tot een gemiddelde
financieringskost van 3,46% over het halfjaar,
vergeleken met 3,38% voor de vergelijkbare periode
van vorig boekjaar.
De variatie in de reële waarde van vastgoedbeleggingen (buiten investeringen) beloopt -13,5 miljoen €
(of -0,68%) tegen -15,1 miljoen € over de eerste zes
maanden van 2011.
De variatie in de reële waarde van de financiële
activa en verplichtingen komt uit op -4,5 miljoen €,
tegen +7 miljoen € over de eerste zes maanden van
2011. Deze daling is het gevolg van het effect van de
dalende rentevoetcurve sinds begin 2012 op de
waardering van de financiële instrumenten voor het
indekken van rentevoeten.
Uit al deze elementen samen blijkt een nettoresultaat
(groepsaandeel) van +18,8 miljoen €, vergeleken met
een nettoresultaat van +42,4 miljoen € voor de eerste
zes maanden van 2011. Deze daling valt te verklaren

(1)	Het boekjaar 2010/2011 telde uitzonderlijk 5 kwartalen en liep van september 2010 tot december 2011.
(2) Deze bedragen hebben een neutraal effect op het nettoresultaat van de Vennootschap.
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door het feit dat er in het eerste halfjaar van 2012 geen
gebouwen verkocht werden (een meerwaarde van
15 miljoen € op overdracht van activa werd gerealiseerd in het eerste halfjaar van 2011) en het negatieve
niet-gerealiseerde verschil in de waardevariaties van de
indekkingsinstrumenten (voor 11,5 miljoen €).
De EPRA earnings (groepsaandeel) komt uit op
37,3 miljoen €, tegenover 35,8 miljoen € in de vergelijkbare periode van vorig boekjaar. Dit is dus een stijging
van 4,3%.
Daarnaast blijft de EPRA earnings per aandeel
(groepsaandeel) stabiel op 2,13 € per aandeel, door het
licht verwaterend effect van de verhoging van het aantal
aandelen die in het kader van de dividenduitbetaling in
aandelen werden uitgegeven.

Vooruitzichten
Als alles voor het overige hetzelfde blijft, en in dit
stadium van het boekjaar, bevestigt de Zaakvoerder het
dividendvooruitzicht over het boekjaar (3,45 € bruto per
aandeel). De Zaakvoerder is van plan om een voorschot
op dividend over het boekjaar uit te keren dat
betaalbaar zal zijn vanaf 20 december 2012.
Dit voorschot op dividend zou 2,59 € bruto
per aandeel moeten bedragen, terwijl op de agenda
van de Gewone Vergadering van Aandeelhouders
van april 2013, waaraan de rekeningen over
het boekjaar 2012 ter goedkeuring zullen worden
voorgelegd, de beslissing zou kunnen genoteerd
worden om een dividendsaldo van 0,86 € bruto per
aandeel over het boekjaar 2012 toe te kennen.

Meir
Antwerpen
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Samenvattende geconsolideerde resultatenrekening
(in duizend €)

30.06.2012

30.06.2011

Variaties

(6 maanden)

(6 maanden)

(in %)

herwerkte periode

COURANT NETTORESULTAAT
Nettohuurresultaat

63 582

61 141

4,0

Nettovastgoedkosten

-3 398

-2 646

28,4

Operationeel vastgoedresultaat

60 184

58 496

2,9

Algemene kosten van de Vennootschap

-6 980

-7 264

-3,9

680

-52

-1 414,6

-

14 992

-100,0

Nettovastgoedresultaat

53 884

66 171

-18,6

Financieel resultaat
(zonder variaties in de reële waarde van de financiële activa en passiva)

-15 114

-13 329

13,4

Andere operationele opbrengsten en kosten
Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen

Belastingen op het courant nettoresultaat

-360

-343

5,0

Courant nettoresultaat

38 410

52 500

-26,8

Variaties in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen

-13 530

-15 058

-10,2

-4 541

7 008

-164,8

Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen
& de financiële activa en passiva

-18 071

-8 051

124,5

NETTORESULTAAT

20 339

44 449

-54,2

NETTORESULTAAT (groepsaandeel)

18 773

42 411

-55,7

1 565

2 038

-23,2

18 773

42 411

-55,7

13 530

15 058

-10,2

4 541

-7 008

-164,8

Variaties in de reële waarde van de financiële activa en passiva

MINDERHEIDSBELANGEN
NETTORESULTAAT (groepsaandeel)
Variaties in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen
Variaties in de reële waarde van de financiële activa en passiva
		 Close-out costs op financiële activa en passiva
Minderheidsbelangen
COURANT NETTORESULTAAT (groepsaandeel)
Waarvan: - EPRA earnings (groepsaandeel)

741

-

-

-277

48

-675,1

37 308

50 510

-26,1

37 308

35 757

4,3

		

- Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen

-

14 992

-100,0

		

- Minderheidsbelangen
(resultaat verkoop vastgoedbeleggingen)

-

-239

-100,0

Nettoresultaat (€/aandeel) (groepsaandeel)

1,07

2,53

EPRA earnings (€/aandeel) (groepsaandeel)

2,13

2,13

Brutodividend per aandeel voorzien voor het boekjaar 2012 (€/aandeel)

3,45
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Befimmo
op de beurs
Programma
voor de inkoop van
eigen aandelen

Befimmo
op nyse euronext
brussels

In het eerste halfjaar van het boekjaar zette Befimmo
een programma op voor de inkoop van eigen aandelen
voor maximaal 4,5 miljoen €, gedurende een periode
die inging op 21 mei om te eindigen op
20 augustus 2012. Dit programma kadert binnen de
huidige woelige economische omgeving, die onder
meer gekenmerkt wordt door sterk dalende beurs
koersen. Het vertaalt het vertrouwen van Befimmo in
haar eigen strategie en de vaststelling dat haar beurskoers een niveau had bereikt dat een stuk onder haar
intrinsieke waarde lag.

De beurskoers van het Befimmo-aandeel bereikte zijn
laagste niveau van het halfjaar op 18 mei 2012, toen
het sloot op 42,71 €. Daarna veerde de beurskoers
weer op tot 44,91 € op het einde van het eerste halfjaar
van het boekjaar. Sinds de halfjaarlijkse afsluiting ging
de beurskoers geregeld over dit niveau.

Op 30 juni 2012 had Befimmo 20.919 aandelen ingekocht
op NYSE Euronext Brussels voor een gemiddelde prijs
van 44,53 € per aandeel. Na de halfjaarlijkse afsluiting
en tot aan het einde van het programma ligt het totaal
aantal ingekochte aandelen in het kader van dit
programma op 25.127 aandelen voor een gemiddelde
prijs van 44,57 € per aandeel.

Op 30 juni 2012 bedroeg de beurskapitalisatie
816,3 miljoen €. Het gemiddeld dagelijks verhandelingsvolume bleef stabiel en ligt op ongeveer
24.000 aandelen.

(1)	Brutodividend gedeeld door de slotkoers op 30 juni 2012.

Voor een beurskoers van 44,91 € levert Befimmo een
brutorendement van 7,68% (1) op en het aandeel wordt
verhandeld met een disagio van -21,6% op de
intrinsieke waarde.

De grafieken hierna illustreren de tendensen die in dit
hoofdstuk worden beschreven.
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Befimmo op de beurs

EVOLUTIE VAN DE BEURSKOERS VAN BEFIMMO TEN OPZICHTE VAN DE BEL 20
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Informatie aan
de aandeelhouders
Structuur van het aandeelhouderschap
De Vennootschap voorziet een statutaire aangiftedrempel van 3% voor de toepassing van de wettelijke regels in
verband met de bekendmaking van de belangrijkste deelnemingen in de emittenten waarvan de aandelen toegelaten
zijn voor verhandeling op een gereglementeerde markt.
Volgens de ontvangen transparantieverklaringen ziet de structuur van het aandeelhouderschap van Befimmo CommVA
er als volgt uit:
AANDEELHOUDERSCHAP (op 30.06.2012)
Aantal aangegeven aandelen
op datum van de verklaring

(in %)

Aantal aangegeven
stemrechten op datum van de
verklaring

(in %)

3 156 080

17,4 (1)

3 156 080

18,0 (1)

25 127

0,14

-

424 914

2,3

-

Aangevers
AG Insurance en verbonden vennootschappen
Eigen aandelen
Befimmo CommVA(2)
Dochterondernemingen van Befimmo
Meirfree NV

212 457

1,2

-

Vlottend

Vitalfree NV

14 356 862

79,0

14 356 862

82

Aantal aandelen

18 175 440

100

17 512 942

100

Befimmo werd niet op de hoogte gebracht van het bestaan van overeenkomsten tussen aandeelhouders.

(1)	Op basis van de transparantieverklaring die op 15 oktober 2008 werd ontvangen en de voorafgaande verbintenis om in te schrijven op de kapitaalverhoging van
juni 2009 ten belope van alle rechten die ze bezaten.
(2)	De eigen aandelen van Befimmo CommVA werden ingekocht in het kader van het programma voor de inkoop van eigen aandelen dat op 21 mei 2012
aangekondigd werd.
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de aandeelhouders

Agenda van de aandeelhouder 2012
Agenda van de aandeelhouder 2012
Tussentijdse verklaring - publicatie van de intrinsieke waarde op 30 september 2012

donderdag 15 november 2012 (1)

Uitkering van het voorschot op dividend van het boekjaar 2012 op vertoon van coupon nr. 23
(2)

maandag 17 december 2012

- Ex-date

woensdag 19 december 2012

- Record date

vanaf donderdag 20 december 2012

- Uitbetaling
Publicatie van de jaarresultaten en de intrinsieke waarde op 31 december 2012

dinsdag 19 februari 2013 (1)

Publicatie van het Jaarlijks Financieel Verslag 2012 op de website van Befimmo

maandag 25 maart 2013

Gewone Algemene Vergadering van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012

woensdag 24 april 2013

Uitkering van het dividendsaldo (2) van het boekjaar 2012 op op vertoon van coupon nr. 24
- Ex-date

maandag 29 april 2013

- Record date

donderdag 2 mei 2013
vanaf vrijdag 3 mei 2013

- Uitbetaling

Wetenschap-Montoyer
Brussel Leopoldwijk

(1)	Publicatie na sluiting van de beurs.
(2) Onder voorbehoud van de goedkeuring door de gepaste organen.
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Geconsolideerd verkort
Geconsolideerd overzicht
van het volledige
overzicht
van het
resultaat
totaalresultaat
(in duizend €)
(in duizend )
30.06.12
(6 maanden)

30.06.11
(6 maanden)

31.03.11
(6 maanden)

herwerkte periode
I.
(+) Huurinkomsten
III.
(+/-) Met verhuur verbonden kosten
NETTOHUURRESULTAAT
IV.
(+) Recuperatie van vastgoedkosten
V.
(+) Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal
gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen
VII.
(-) Huurlasten en belastingen normaal gedragen door
de huurder op verhuurde gebouwen
VIII. (+/-) Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven
VASTGOEDRESULTAAT
IX.
(-) Technische kosten
X.
(-) Commerciële kosten
XI.
(-) Kosten en taksen van niet-verhuurde gebouwen
XII.
(-) Beheerkosten vastgoed
XIII. (-) Andere vastgoedkosten
(+/-) Vastgoedkosten
OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT
XIV. (-) Algemene kosten van de Vennootschap
XV.
(+/-) Andere operationele opbrengsten en kosten
OPERATIONEEL RESULTAAT VÓÓR HET RESULTAAT
OP DE PORTEFEUILLE
XVI. (+/-) Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen
XVIII. (+/-) Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen
OPERATIONEEL RESULTAAT
XX.
(+) Financiële inkomsten
XXI. (-) Netto interestkosten
XXII. (-) Andere financiële kosten
XXIII. (+/-) Variaties in de reële waarde van financiële activa
en passiva
(+/-) Financieel resultaat
RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN
XXV. (-) Vennootschapsbelasting
XXVI. (-) Exit taks
(+/-) Belastingen
NETTORESULTAAT
NETTORESULTAAT (groepsaandeel)
MINDERHEIDSBELANGEN
GEWOON EN VERWATERD NETTORESULTAAT ( /aandeel)
(groepsaandeel)
Overige onderdelen van het totaalresultaat
TOTAALRESULTAAT
TOTAALRESULTAAT (groepsaandeel)
MINDERHEIDSBELANGEN

63 793
- 211
63 582
2 472

61 207
- 66
61 141
2 994

61 114
- 115
60 999
4 085

14 485

13 353

13 627

-14 204
20
66 356
-3 402
- 540
-1 444
- 766
- 20
-6 172
60 184
-6 980
680

-13 070
347
64 766
-4 029
- 350
-1 148
- 740
-4
-6 270
58 496
-7 264
- 52

-13 119
252
65 844
-4 314
- 424
-1 302
- 766
- 24
-6 831
59 013
-7 530
363

53 884
-13 530
40 354
44
-13 114
-2 043

51 180
14 992
-15 058
51 113
73
-11 958
-1 444

51 846
14 746
-13 070
53 523
45
-10 627
-1 181

-4 541
-19 655
20 699
- 360
- 360
20 339
18 773
1 565

7 008
-6 321
44 792
- 343
- 343
44 449
42 411
2 038

17 364
5 601
59 124
- 330
9
- 321
58 803
56 679
2 124

1,07

2,53

3,38

-

-

-

20 339
18 773
1 565

44 449
42 411
2 038

58 803
56 679
2 124
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Geconsolideerde
Geconsolideerde
balans
verkorte
balans
(in duizend €)
(in duizend )
ACTIVA
I. Vaste activa
A. Goodwill
C. Vastgoedbeleggingen
D. Andere materiële vaste activa
E. Financiële vaste activa
F. Vorderingen financiële leasing
II. Vlottende activa
B. Financiële vlottende activa
C. Vorderingen financiële leasing
D. Handelsvorderingen
E. Belastingvorderingen en andere vlottende activa
F. Kas en kasequivalenten
G. Overlopende rekeningen
TOTAAL ACTIVA
EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN
TOTAAL EIGEN VERMOGEN
I. Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedervennootschap
A. Kapitaal
B. Uitgiftepremies
C. Reserves
D. Nettoresultaat van het boekjaar
II. Minderheidsbelangen
VERPLICHTINGEN
I. Langlopende verplichtingen
B. Langlopende financiële schulden
a. Kredietinstellingen
c. Andere
Obligatie-uitgiftes
Handelspapier
USPP
Verkregen waarborgen
C. Andere langlopende financiële verplichtingen
II. Kortlopende verplichtingen
A. Voorzieningen
B. Kortlopende financiële schulden
a. Kredietinstellingen
c. Andere
C. Andere kortlopende financiële verplichtingen
D. Handelsschulden en andere kortlopende schulden
E. Andere kortlopende verplichtingen
F. Overlopende rekeningen
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

30.06.12

31.12.11

2 017 797
15 774
1 980 710
741
18 488
2 083
34 459
126
121
21 188
7 116
3 360
2 548
2 052 255

1 998 258
15 774
1 971 282
978
8 080
2 144
29 591
221
120
15 670
6 800
4 179
2 601
2 027 849

30.06.12

31.12.11

1 071 175
1 003 153
254 111
516 194
214 074
18 773
68 022
981 080
800 674
792 925
105 497
687 429
271 806
251 380
162 177
2 066
7 748
180 407
2 021
114 045
114 045
88
42 867
728
20 657
2 052 255

1 070 459
1 002 628
254 111
516 194
216 639
15 683
67 830
957 390
866 242
855 831
319 746
536 085
271 791
262 280
2 014
10 411
91 148
2 383
21 405
21 317
88
1 239
47 318
4 272
14 532
2 027 849
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Geconsolideerd verkort
Geconsolideerde kasstroomoverzicht
kasstroomoverzicht
(in duizend )
(in duizend €)

30.06.12

31.03.11

KAS EN KASEQUIVALENTEN IN HET BEGIN VAN HET BOEKJAAR
Nettoresultaat van het boekjaar
Operationeel resultaat
Betaalde rente
Ontvangen rente
Ontvangen dividenden
Betaalde belastingen
In het resultaat opgenomen variatie van de reële waarde van langlopende financiële
activa/verplichtingen (+/-)
Andere resultaten
Aan het resultaat te onttrekken elementen zonder kaseffecten
Verlies (terugneming) van waarde op handelsvorderingen (+/-)
Afschrijving / Verlies (terugneming) van waarde op materiële vaste activa (+/-)
Variatie in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen (+/-)
In het resultaat opgenomen variatie van de reële waarde van langlopende
financiële activa/verplichtingen (+/-)
Netto gelopen, maar niet vervallen interestkosten (+/-)
Andere elementen
Aan het operationeel resultaat te onttrekken elementen met kaseffecten
Meerwaarde van realisatie op overdracht van vastgoedbelegging
Netto gerealiseerde minderwaarden op verkoop afdekkingsinstrumenten
NETTO-KASSTROMEN VAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN
VÓÓR WIJZIGING IN WERKKAPITAAL

4 179
20 339
40 354
-12 840
3 125
- 180

3 492
58 803
53 523
-9 484
41
8
- 150

-4 541
-5 579
22 071
60
182
13 530

17 364
-2 500
-2 087
- 15
145
13 070

4 541
2 992
766
741
741

-17 364
874
1 204
-14 752
-14 752
-

43 150

41 963

Wijziging in werkkapitaal
Beweging van rubrieken in activa
Beweging van rubrieken in verplichtingen
KASSTROMEN VAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Investeringen (-) / Desinvesteringen (+)
Overname Ringcenter
Vastgoedbeleggingen
Investeringen
Overdrachten
Andere materiële vaste activa
Afdekkingsinstrumenten en andere financiële activa
KASSTROMEN VAN INVESTERINGSACTIVITEITEN
KASSTROMEN VÓÓR FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Financiering (+/-)
Stijging (+) / Daling (-) van de financiële schulden
Schuld USPP
Andere financiële schulden
Inkoop eigen aandelen (-)
Dividend van het vorig boekjaar (-)
KASSTROMEN VAN FINANCIERINGSACTIVITEITEN
NETTOWIJZIGING VAN KAS EN KASEQUIVALENTEN
KAS EN KASEQUIVALENTEN OP HET EINDE VAN HET BOEKJAAR

-21 352
-5 629
-15 723
21 799

-14 652
4 023
-18 674
27 312

-

-54 756

-13 224
55
-6 742
-19 911
1 888

-10 610
62 998
- 95
-1
-2 464
24 847

149 358
-132 442
- 932
-18 690
-2 707
- 819
3 360

43 826
-67 421
-23 595
1 252
4 744
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Geconsolideerd verkort
Geconsolideerde variatieoverzicht
vanhet
het
variatieoverzicht
van
eigen vermogen
eigen
(in duizend ) vermogen (in duizend €)
Eigen
vermogen:
groepsaandeel

Minderheidsbelangen

Totaal
eigen
vermogen

Kapitaal

Uitgiftepremies

Reserves

Netto
resultaat
van het
boekjaar

EIGEN VERMOGEN OP 30.09.10
Bestemming van het resultaat
Uitgekeerd dividend
Dividend 2010 Befimmo
Dividend 2010 Fedimmo aan
de minderheidsaandeelhouders
Totaalresultaat periode (6 maanden)

233 985
-

485 340
-

251 462
46 659
-65 580
-65 580

46 659
-46 659
-

1 017 445
-65 580
-65 580

64 439
-1 841
-

1 081 884
-67 421
-65 580

-

-

-

56 679

56 679

-1 841
2 124

-1 841
58 803

EIGEN VERMOGEN OP 31.03.11

233 985

485 340

232 541

56 679

1 008 544

64 722

1 073 267

Kapitaalverhoging - fusie Ringcenter
Kapitaalverhoging - keuzedividend
Voorschot op dividend 2011 Befimmo
Totaalresultaat periode (9 maanden)

9 260
10 867
-

6 642
24 213
-

-15 902
-

-66 173
25 177

35 080
-66 173
25 177

3 108

35 080
-66 173
28 285

EIGEN VERMOGEN OP 31.12.11
Bestemming van het resultaat
Uitgekeerd dividend
Saldo dividend Befimmo 2011
Dividend 2011 Fedimmo aan
de minderheidsaandeelhouders
Inkoop eigen aandelen
Totaalresultaat periode (6 maanden)

254 111
-

516 194
-

216 639
15 683
-17 316
-17 316

15 683
-15 683
-

1 002 628
-17 316
-17 316

67 830
-1 374
-

1 070 459
-18 690
-17 316

-

-

-932
-

18 773

-932
18 773

-1 374
1 565

-1 374
-932
20 339

EIGEN VERMOGEN OP 30.06.12

254 111

516 194

214 074

18 773

1 003 153

68 022

1 071 175
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Toelichtingen bij de
samengevatte
geconsoliToelichting bij de samengevatte
deerde
financiële
staten
geconsolideerde
financiële staten
1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP
Befimmo («de Vennootschap») is een Vastgoedbeleggingsvennootschap met Vast Kapitaal (Vastgoedbevak)
naar Belgisch recht. Ze heeft de vorm van een «Commanditaire Vennootschap op Aandelen». Haar
maatschappelijke zetel is gelegen aan de Waversesteenweg 1945 te 1160 Brussel (België).
Naar aanleiding van de goedkeuring van de wijziging van het maatschappelijk boekjaar van Befimmo door de
Algemene Vergadering van aandeelhouders van 22 juni 2011 worden de boekjaren van de Vennootschap nu
op 31 december van elk jaar afgesloten.
Tijdens het boekjaar 2006/2007 verwierf Befimmo een meerderheidsparticipatie van 90% in de Naamloze
Vennootschap naar Belgisch recht Fedimmo, die haar boekjaren ook op 31 december afsluit. In juni 2008
richtte Befimmo de Naamloze Vennootschappen Meirfree en Vitalfree op, waarvan ze aandeelhouder is. Ook
deze vennootschappen sluiten hun maatschappelijk boekjaar af op 31 december. In 2009 verwierf Befimmo
alle aandelen van de Luxemburgse vennootschap Axento SA, die eveneens haar rekeningen op
31 december afsluit.
De Vennootschap legt samengevatte geconsolideerde financiële staten voor per 30 juni. De Raad van
Bestuur van de Zaakvoerder Befimmo NV heeft de samengevatte geconsolideerde financiële staten
afgesloten en hun bekendmaking goedgekeurd op 22 augustus 2012.
De activiteiten van de Vennootschap zijn uitsluitend gericht op de verwerving en het beheer van een
vastgoedportefeuille. Op 30 juni 2012 bestond de portefeuille vooral uit kantoorgebouwen in Brussel,
grotendeels verhuurd aan overheidsdiensten en in mindere mate aan privé-bedrijven. Daarnaast omvat de
portefeuille van Befimmo kantoorgebouwen in Vlaanderen en in Wallonië, die op lange termijn verhuurd zijn
aan overheidsdiensten, en uit een gebouw in Luxemburg stad.
De Vennootschap is genoteerd op NYSE Euronext Brussels en is opgenomen in de BEL 20.

2. VOORNAAMSTE BOEKHOUDPRINCIPES
De samengevatte geconsolideerde financiële staten werden opgesteld conform het IFRS-referentiesysteem
(International Financial Reporting Standards), zoals goedgekeurd binnen de Europese Unie.
De voornaamste boekhoudprincipes zijn dezelfde als deze die opgenomen zijn in het Jaarlijks Financieel
Verslag 2010/2011 (pagina’s 185 tot 196) dat te vinden is op de website van de Vennootschap
(www.befimmo.be).
De aanpassingen aan de normen IFRS 7 en IAS 24 en de verbeteringen aan bepaalde bestaande normen
die tijdens dit boekjaar van kracht worden, hadden geen impact op de samengevatte geconsolideerde
financiële staten.

3. SIGNIFICANTE BOEKHOUDKUNDIGE BEOORDELINGEN EN
BELANGRIJKSTE BRONNEN VAN SCHATTINGSONZEKERHEIDEN
De significante boekhoudkundige beoordelingen en belangrijkste bronnen van schattingsonzekerheden zijn
dezelfde als deze die opgenomen zijn in het Jaarlijks Financieel Verslag 2010/2011 (pagina 196) dat
beschikbaar is op de website van de Vennootschap (www.befimmo.be).
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4. SECTORINFORMATIE
4. SECTORINFORMATIE
Brussel centrum

Brussel
Brussel
gedecentraliseerd

Brussel
centrum
(CBD)
(CBD)
(in duizend )

(in duizend )
RESULTATENREKENING
A. Huurinkomsten
RESULTATENREKENING
B. Operationeel vastgoedresultaat
A. Huurinkomsten
C. Variatie in de reële waarde van de gebouwen
B. Operationeel
vastgoedresultaat
D. Resultaat
uit de overdracht van gebouwen
C. VariatieE.inRESULTAAT
de reële waarde
vanSEGMENT
de gebouwen
VAN HET
(=B+C+D)
Percentage
per segmentvan gebouwen
D. Resultaat
uit de overdracht
de Vennootschap
F. Algemene
E. RESULTAAT
VANkosten
HET van
SEGMENT
(=B+C+D)
G. Andere operationele opbrengsten en kosten
Percentage
per segment
F. Financieel resultaat
F. Algemene kosten van de Vennootschap
I. Belastingen
G. AndereNETTORESULTAAT
operationele opbrengsten
en kosten
(=E+F+G+H+I)
F. Financieel
resultaat
Groepsaandeel
Minderheidsbelangen
I. Belastingen

NETTORESULTAAT (=E+F+G+H+I)
(in duizend )
Groepsaandeel
Minderheidsbelangen
BALANS
Activa
Goodwill
(in duizend )
Vastgoedbeleggingen
BALANS waarvan investering van het jaar
Activa Overige activa
TOTAAL ACTIVA
Goodwill
Percentage per segment
Vastgoedbeleggingen
TOTAAL VERPLICHTINGEN
waarvanTotaal
investering
van het jaar
eigen vermogen
Groepsaandeel
Overige activa
TOTAAL Minderheidsbelangen
ACTIVA
TOTAAL VERPLICHTINGEN
Percentage
per segment
EN EIGEN VERMOGEN

TOTAAL VERPLICHTINGEN
Totaal eigen vermogen
Groepsaandeel
Minderheidsbelangen
TOTAAL VERPLICHTINGEN
EN EIGEN VERMOGEN

30.06.12
(6 maanden)
30.06.12

gedecentraliseerd

(6 maanden)

35 949
34 564
35 949
7 845
34 5647 845
42
409
90,9%-

33 382
32 467
33 382
- 3 001
32
467
12 329
- 3795
001
41
68,9%
12 329

3 975
3 283
3 975
- 15 799
3- 283
15 799
- 12-516
-26,8%
-

42 409
90,9%

41 795
68,9%

- 12 516
-26,8%

30.06.12

7 391

30.06.12
1 172 300
13 602
1 179 691
7 391
57,5%
1 172 300-

13 602
1 179 691
57,5%
-

rand

30.06.12
31.03.11
30.06.12
31.03.11
31.03.11
(6 maanden)
(6 maanden) 30.06.12
(6 maanden)
(6 maanden)
30.06.12
31.03.11
31.03.11 (6 maanden)

(6 maanden)

(6 maanden)

Brussel
rand Brussel

31.12.11

7 391
31.12.11
1 150 853
105 813
1 158 244
7 391
57,1%
1 150 853
-

105 813
1 158 244
57,1%
-

30.06.12

(6 maanden)

(6 maanden)

31.03.11
(6 maanden)

4 156
4 898
5 105
4 109
4 069
4 409
4 156
4 898
- 1 652
- 13 550
- 4 228
140 4 109
- 4 069
2 597- 1 652- 9 482 - 13 550 181
4,3% 140-20,3%
-0,3%

2 597
4,3%

31.12.11

30.06.12

- 9 482
-20,3%

5 105
4 409
- 4 228
181
0,3%

31.12.11

30.06.12 127 275
31.12.11147 98130.06.12
31.12.11
111 975
156 323
498
3 306
5 209
5 398
111 975
127 275
147 981
156 323
5,5%
6,3%
7,2%
7,7%
111- 975
127
- 275
- 147 981
- 156 323

498
111 975
5,5%
-

3 306
127 275
6,3%
-

5 209
147 981
7,2%
-

5 398
156 323
7,7%
-
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Wallonië

Luxemburg
stad

Vlaanderen

Niet-bestede
bedragen

Totaal

30.06.12
(6 maanden)

31.03.11
(6 maanden)

30.06.12
(6 maanden)

31.03.11
(6 maanden)

30.06.12
(6 maanden)

31.03.11
(6 maanden)

30.06.12
(6 maanden)

31.03.11
(6 maanden)

30.06.12
(6 maanden)

31.03.11
(6 maanden)

10 885
5 572
11 964
17 536
37,6%

5 604
5 362
- 2 699
2 663
4,4%

5 847
10 564
- 5 077
5 487
11,8%

10 638
10 395
158
2 278
12 831
21,1%

2 239
2 133
1 087
3 220
6,9%

2 229
2 270
- 1 647
623
1,0%

- 6 980
680
- 19 655
- 360

- 7 530
363
5 601
- 321

63 793
60 184
- 13 530
46 654
100%
- 6 980
680
- 19 655
- 360
20 339
18 773
1 565

61 114
59 013
- 13 070
14 746
60 690
100%
- 7 530
363
5 601
- 321
58 803
56 679
2 124

30.06.12

31.12.11

30.06.12

31.12.11

30.06.12

31.12.11

30.06.12

31.12.11

30.06.12

31.12.11

2 673
107 027
4 237
2 205
111 904
5,5%
-

2 673
90 826
2 431
2 264
95 763
4,7%
-

5 710
359 444
- 70
365 154
17,8%
-

5 710
364 590
1 224
370 300
18,3%
-

81 983
- 518
81 983
4,0%
-

81 415
- 158
81 415
4,0%
-

53 566
53 566
2,6%
981 080
1 071 175
1 003 153
68 022

38 529
38 529
1,9%
957 390
1 070 459
1 002 628
67 830

15 774
1 980 710
22 958
55 771
2 052 255
100%
981 080
1 071 175
1 003 153
68 022

15 774
1 971 282
118 014
40 793
2 027 849
100%
957 390
1 070 459
1 002 628
67 830

2 052 255

2 027 849

2 052 255

2 027 849
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5. FINANCIEEL
RESULTAAT
5. FINANCIEEL
RESULTAAT
(in duizend )

(in duizend )

5. FINANCIEEL RESULTAAT

(+)
(+)
(+)
(+/-)
(-)
(-)
(-)
(+)

(-)

(-)
(-)
(-)
(+/-)
(+/-)

(+/-)
(+/-)

30.06.12
(6 maanden)
30.06.12

(6 maanden)

30.06.11
31.03.11
(6 maanden)
(6 maanden) 31.03.11
30.06.11

(6 maanden)

herwerkte periode

(6 maanden)

herwerkte73periode
(+) XX. Financiële inkomsten
44
45
0
(+) Geïnde interesten en dividenden
9
40
12
0
XX. Financiële
inkomsten
44
73
45
0
(+) Vergoeding financiële leasing en soortgelijken
35
33
33
0
0
Geïnde
interesten
en
dividenden
9
40
12
30.06.11
31.03.11
30.06.12
(+/-) XXI. Netto interestkosten
-13 114
-11 958
-10 627
0
(6 maanden)0
)
(6 maanden) 35
(in duizend
Vergoeding
financiële
leasing op
enleningen
soortgelijken
33(6 maanden)
33
(-) Nominale
interestlasten
-11 303
-7 820
-5 924
0
0
Wedersamenstelling
- -13
370 114
- 324-11 958
- 305 -10 627
XXI. (-)
Netto
interestkosten van het nominaal bedrag van financiële schulden
herwerkte periode 0
(-) Andere
interestkosten
- 24 303
- 17 -7 8200
- 19
Nominale
interestlasten
op leningen
-11
-5 924
0
(+) Inkomsten
XX. Financiële
inkomsten
44
730
45
0
(+)
uit
toegelaten
afdekkingsinstrumenten
2
207
528
Wedersamenstelling van het nominaal bedrag van financiële schulden
- 370
- 305
0 - 324
(+) Toegelaten
Geïnde interesten
en dividenden
9
40
12
afdekkingsinstrumenten
die niet onderworpen zijn
0
0
Andere
- 24
- 17
- 19
(+)interestkosten
Vergoeding
financiële
leasing
en
soortgelijken
35
33
33
aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS
2 207
528
0
0
Inkomsten
uit toegelaten
afdekkingsinstrumenten
2 207
XXI.
Netto
interestkosten
-13
114
-11
9580 528
-10
627
(-)(+/-)Kosten
van toegelaten
indekkingsinstrumenten
-3 624
-4 324
-4 380
0
(-) Toegelaten
Nominale
interestlasten
op leningen
-11 303
-7 820
-5 924
Toegelaten
afdekkingsinstrumenten
die die
nietniet
onderworpen
afdekkingsinstrumenten
onderworpen zijn
zijn
0
Wedersamenstelling
van het zoals
nominaal
bedrag
van financiële
370
324 528
305
aan (-)
een aan
afdekkingsboekhouding
gedefinieerd
ininIFRS
2 207
een afdekkingsboekhouding
zoals
gedefinieerd
IFRS schulden
-3-624
-4-324
-4- 380
0
0
(-)
Andere
interestkosten
24
17
- 19
(-) van
XXII.
Andere financiële
kosten
-2 043
-1 444 -4 3240
-1 181
Kosten
toegelaten
indekkingsinstrumenten
-3 624
-4
380
0
Inkomsten en
uit toegelaten
afdekkingsinstrumenten
207
5280
(-)(+) Bankkosten
andere commissies
-12302
-1 444
-1 181Toegelaten
afdekkingsinstrumenten
die niet
onderworpen
zijn
0
Toegelaten
afdekkingsinstrumenten
die
niet
onderworpen
zijn
(-) Netto gerealiseerde minderwaarden op verkoop financiële activa
- 741
aan een afdekkingsboekhouding
zoals gedefinieerd
in in
IFRS
-3 624
-4 380
aanVariaties
een afdekkingsboekhouding
gedefinieerd
IFRS
207
5280 -4 324
(+/-) XXIII.
in de reële waarde zoals
van financiële
activa
en passiva
-42541
7 008
17 3640
0
0 -1 444
XXII.(+/-)
Andere
financiële
kosten
-2
043
-1 181
(-) Toegelaten
Kosten
vanafdekkingsinstrumenten
toegelaten
indekkingsinstrumenten
-3
624
-4
324
-4
380
-4 598
7 007
17 363
0
Toegelaten
afdekkingsinstrumenten
dieniet
nietonderworpen
onderworpenzijn
zijn
Bankkosten
en andere
commissies
-1 302
-1 444
-1 181
Toegelaten
afdekkingsinstrumenten
die
0
aaneen
eenafdekkingsboekhouding
afdekkingsboekhouding
zoals
gedefinieerd
IFRS
-3598
624
-4
324
-4 363
380
Netto gerealiseerde
minderwaarden opzoals
verkoop
financiële
activa
- 741
aan
gedefinieerd
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overnameprijs (inclusief transactiekosten) en het aandeel van Befimmo in de reële waarde van het verworven
netto-actief. De methode voor de boeking van deze goodwill wordt beschreven in het Jaarlijks Financieel
Verslag 2010/2011 (pagina’s 211 en 212).

6. GOODWILL
6. GOODWILL

De verwerving van Fedimmo genereerde voor Befimmo een goodwill uit het positieve verschil tussen de

De verwerving
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Op 30 juni 2012 onderging de goodwill een waardeverminderingstest, overeenkomstig de methode die in het
Verslag 2010/2011 (pagina’s 211 en 212).
Jaarlijks Financieel Verslag 2010/2011 (pagina 212) beschreven wordt. Uit het resultaat van deze test blijkt
dat
geen enkele waardevermindering moet geboekt worden.
Waardeverminderingstest

Waardeverminderingstest
Op 30 juni 2012 onderging de goodwill een waardeverminderingstest, overeenkomstig de methode die in het
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Het financieel resultaat (buiten variaties in de reële waarde van de financiële
activa en
verplichtingen)
gaat
Samengevatte
financiële
staten
van -13,3 miljoen in het eerste halfjaar 2011 naar -15,1 miljoen in het eerste halfjaar 2012. Deze evolutie
houdt verband met het groter globaal schuldvolume (+28 miljoen ), in combinatie met de stijging van de
gemiddelde financieringskosten (hogere marges en een groter aandeel van de schuld dat tegen een vaste
rente wordt gefinancierd), die de gemiddelde financieringskosten op jaarbasis op 3,46% brengen over het
halfjaar 2012, vergeleken met 3,38% voor de overeenstemmende periode van vorig boekjaar.
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De verwerving van Fedimmo genereerde voor Befimmo een goodwill uit het positieve verschil tussen de
overnameprijs (inclusief transactiekosten) en het aandeel van Befimmo in de reële waarde van het verworven
netto-actief. De methode voor de boeking van deze goodwill wordt beschreven in het Jaarlijks Financieel
Verslag 2010/2011 (pagina’s 211 en 212).

Waardeverminderingstest
Op 30 juni 2012 onderging de goodwill een waardeverminderingstest, overeenkomstig de methode die in het
Jaarlijks Financieel Verslag 2010/2011 (pagina 212) beschreven wordt. Uit het resultaat van deze test blijkt
dat geen enkele waardevermindering moet geboekt worden.

7. VASTGOEDBELEGGINGEN

7. VASTGOEDBELEGGINGEN

(in duizend )

(in duizend )

Boekwaarde
per 30.09.2010
1 922 611
7.
VASTGOEDBELEGGINGEN
Boekwaarde
per 30.09.2010
1 922 611
waarvan: -waarvan:
Vastgoedbeleggingen
- Vastgoedbeleggingen
1 884 9641 884 964
- Activa bestemd
voor verkoop
37 647
- Activa bestemd
voor verkoop
37 647
Overnames
77
951
Overnames
77
951
(in duizend )
Andere investeringen
12 046
Andere investeringen
12
046
Boekwaarde per 30.09.2010
1 922 611
Desinvesteringen
- 42 384
Desinvesteringen
waarvan: - Vastgoedbeleggingen
1 884 964 - 42 384
Variatie in de reële waarde
- 13 070
Variatie in Boekwaarde
de reële waarde
- Activa bestemd voor verkoop
37 647 - 13 070
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Pavilion, voor een bedrag van 55,3 miljoen . Het complex Pavilion heeft een investeringswaarde
- Activa bestemd voor verkoop

-
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In de loop van het eerste halfjaar 2012 vond geen enkele verwerving of overdracht plaats.
In de loop
van het eerste halfjaar 2012 vond geen enkele verwerving of overdracht plaats.
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8. FINANCIËLE VERPLICHTINGEN
In het kader van een aantal financieringscontracten van de Vennootschap moeten bepaalde financiële ratio’s
8. FINANCIËLE VERPLICHTINGEN
nageleefd worden (covenants). Op 30 juni 2012 zijn deze allemaal gehaald.
In het kader van een aantal financieringscontracten van de Vennootschap moeten bepaalde financiële ratio’s
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Staten (USPP), in het kader van haar programma voor de vernieuwing van haar financieringen.
De Vennootschap heeft een private obligatieplaatsing tegen een vaste rentevoet gedaan in de Verenigde
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nageleefd worden (covenants). Op 30 juni 2012 zijn deze allemaal gehaald.
Verslag.Gedetailleerde informatie hierover is te vinden in het hoofdstuk «Financiële structuur» op pagina 23 van dit
De Vennootschap heeft een private obligatieplaatsing tegen een vaste rentevoet gedaan in de Verenigde
Verslag.

Om de Staten
risico’s(USPP),
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met de evolutie van de rentevoeten te beperken, verwerft de Vennootschap
in het kader van haar programma voor de vernieuwing van haar financieringen.
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indekkingsinstrumenten. Op 30 juni 2012 ligt de dekkingsratio op 97,9%. Onderstaande tabel geeft een
overzichtVerslag.
van alle indekkingsinstrumenten waarover de Vennootschap op 30 juni 2012 beschikt.
overzicht van alle indekkingsinstrumenten waarover de Vennootschap op 30 juni 2012 beschikt.
Om de risico’s in verband met de evolutie van de rentevoeten te beperken, verwerft de Vennootschap
indekkingsinstrumenten. Op 30 juni 2012 ligt de dekkingsratio op 97,9%. Onderstaande tabel geeft een
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Verslag van
de Commissaris
Befimmo Comm. VA
DELOITTE
Bedrijfsrevisoren
Berkenlaan 8b
1831 Diegem
België

Verslag van het beperkte nazicht van de
geconsolideerde tussentijdse financiële informatie
voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2012

Aan de statutaire zaakvoerder,
Wij hebben een beperkt nazicht uitgevoerd van de bijgevoegde geconsolideerde verkorte balans, verkorte winst- en
verliesrekening, verkort overzicht van het totaalresultaat, verkort kasstroomoverzicht, verkort mutatieoverzicht van het
eigen vermogen en selectieve toelichtingen 1 tot 8 (gezamenlijk de «tussentijdse financiële informatie») van
Befimmo Comm. VA («de vennootschap») en haar dochterondernemingen (samen «de groep») voor de zes maanden
eindigend op 30 juni 2012.
De statutaire zaakvoerder is verantwoordelijk voor het opstellen en het getrouw beeld van deze tussentijdse financiële
informatie. Onze verantwoordelijkheid is een oordeel uit te brengen over deze tussentijdse financiële informatie op
basis van ons beperkte nazicht.
De tussentijdse financiële informatie is opgesteld in overeenstemming met de internationale standaard voor
jaarrekeningen IAS 34 – Tussentijdse financiële verslaggeving zoals aanvaard door de Europese Unie.
Ons beperkte nazicht van de tussentijdse financiële informatie werd verricht overeenkomstig de internationale
standaard ISRE 2410 – Beoordeling van tussentijds financiële informatie, uitgevoerd door de onafhankelijke auditor
van de entiteit. Een beperkt nazicht bestaat voornamelijk uit de bespreking van de financiële informatie met het
management en analytisch onderzoek en andere ontledingen van de tussentijdse financiële informatie en onderliggende financiële data. Een beperkt nazicht is minder diepgaand dan een volkomen controle van de geconsolideerde
jaarrekening in overeenstemming met de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing).
Dienovereenkomstig verstrekken wij geen controleverslag over de tussentijdse financiële informatie.
Op basis van ons beperkte nazicht, kwamen er geen feiten aan onze aandacht welke ons doen geloven dat de tussentijdse financiële informatie voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2012 niet, in alle materiële opzichten, is opgesteld
overeenkomstig IAS 34 – Tussentijdse financiële verslaggeving zoals aanvaard door de Europese Unie.
Diegem, 22 augustus 2012
DELOITTE Bedrijfsrevisoren
BV o.v.v.e. CVBA
Vertegenwoordigd door
De commissaris

Rik Neckebroeck

Kathleen De Brabander

Deloitte Bedrijfsrevisoren
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 Limited
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Verklaring

Verklaring van verantwoordelijke personen
Befimmo NV, statutair Zaakvoerder van de Vennootschap, vertegenwoordigd door haar Vaste Vertegenwoordiger de
heer Benoît De Blieck, en de heer Laurent Carlier, Financieel Directeur van de Vennootschap, verklaren in naam en voor
rekening van Befimmo CommVA, dat bij hun weten:
a)	de samengevatte financiële staten, die opgesteld zijn volgens de toepasbare boekhoudnormen, een getrouw beeld
schetsen van het patrimonium, van de financiële toestand en van de resultaten van de Vennootschap en van de
ondernemingen die in de consolidatiekring opgenomen zijn;
b)	het tussentijds beheersverslag een waarheidsgetrouwe uiteenzetting bevat over de evolutie van de zaken,
de resultaten en de situatie van de Vennootschap en van de ondernemingen die tot de consolidatiekring behoren,
evenals een beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden waar ze mee te maken hebben.
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Profiel
Profiel
Befimmo is een Vastgoedbevak die gespecialiseerd is in beleggingen
in kantoorgebouwen, hoofdzakelijk gelegen in stadscentra, in het
bijzonder Brussel. Haar portefeuille op 30 juni 2012 omvat een
honderdtal kantoorgebouwen, voor een totale oppervlakte van
851.441 m², waarvan een groot deel op lange termijn verhuurd is aan
openbare instellingen. Op 30 juni 2012 wordt de portefeuillewaarde op
1.980,7 miljoen € geraamd.

Befimmo, genoteerd op NYSE
Euronext Brussels en opgenomen
in de BEL 20, hanteert een
gezonde en doordachte strategie
gericht op het optimaliseren van
haar resultaten op lange termijn.
Ze biedt aan de meerderheid
van haar aandeelhouders een
bevredigende liquiditeit.

De Vennootschap is overwegend
actief in Brussel en zijn
Economisch Hinterland (waar zich
ongeveer 72,3% van Befimmo’s
portefeuille bevindt), alsook in
Vlaanderen (18,1%), in Wallonië
(5,4%) en in het Groothertogdom
Luxemburg (4,1%) (situatie op
30 juni 2012).

fiscale transparantie van de
Vastgoedbevaks garandeert, en
meer bepaald in steden waar de
markt voldoende liquide is en
diepgang heeft. In dit stadium
lijken volgens Befimmo enkel
de Franse en Luxemburgse
markten aan deze criteria te
beantwoorden.

In haar strategische
denkoefeningen houdt de
Vennootschap heel sterk
rekening met de impact van
Duurzame Ontwikkeling, en in
haar dagelijkse werking staat de
naleving van de regels inzake
maatschappelijk verantwoord
ondernemen steeds centraal.

De voorrang blijft naar de
Belgische markt gaan. Niettemin
kan Befimmo nieuwe beleggingen
over de grenzen bekijken, zoals
eerder in Luxemburg. Deze
moeten dan wel te vinden zijn in
andere landen van de eurozone
met mooie groeimogelijkheden en
een wetgeving die de specifieke

Befimmo wil haar
aandeelhouders een stabiel
dividend bieden dat in evenwicht
staat met het risicoprofiel van de
Vennootschap. Gesterkt door
haar ervaring zal Befimmo blijven
werken in dezelfde filosofie van
waardecreatie op lange termijn
voor de investeerders.

Aanvullende inlichtingen:
Befimmo CommVA - Waversesteenweg 1945 - 1160 Brussel
Tel.: 02/679.38.60 - Fax: 02/679.38.66
www.befimmo.be - Email: contact@befimmo.be
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