BEGRIPPENLIJST VAN DE ALTERNATIVE PERFORMANCE MEASURES
Alternative Performance Measure

Definitie

Nut

Nettovastgoedkosten

De som van de diverse vastgoedkosten netto, rekening
houdend met de recuperatie van de bedragen die
invorderbaar zijn bij de huurders (komt overeen met de
som van de rubrieken IV tot XIII van de geconsolideerde
staat van het volledige resultaat).
Rubriek XV ‘Andere operationele opbrengsten en kosten’
waarvan de eventuele waardeverminderingen van de
goodwill worden afgetrokken (afboeking).

Maakt een samenvattend overzicht
van alle mogelijke
nettovastgoedkosten.

Andere operationele
opbrengsten en kosten
(buiten goodwill afboeking)

Operationele marge

Het ‘Operationeel resultaat vóór het resultaat op de
portefeuille’, gedeeld door het ‘Nettohuurresultaat’.

Nettovastgoedresultaat

Het ‘Operationeel resultaat vóór het resultaat op
portefeuille’, waaraan de rubriek XVI ‘Resultaat verkoop
vastgoedbeleggingen’ wordt toegevoegd.

Financieel resultaat (buiten
variaties in de reële waarde van
de financiële activa en
verplichtingen en close-out costs)

Het ‘Financieel resultaat’ waarvan de rubriek XXIII
‘Variaties in de reële waarde van financiële activa en
verplichtingen’ en de eventuele geboekte meer- of
minderwaarden op de financiële activa en verplichtingen
wordt afgetrokken (d.w.z. close-out costs).
Nettoresultaat vóór variaties in
Het ‘Nettoresultaat’ waarvan de rubriek XVIII ‘Variaties in
de reële waarde van de vastgoed- de reële waarde van vastgoedbeleggingen’ en de rubriek
beleggingen en de financiële
XXIII ‘Variaties in de reële waarde van de financiële activa
activa en verplichtingen
en passiva’ afgetrokken worden.
“Like-for-Like”
Het nettohuurresultaat van het vastgoed beschikbaar voor
nettohuurresultaat
verhuring bij gelijkblijvende perimeter gedurende twee
opeenvolgende periodes. De perimeter van de “Like-forLike” wordt berekend op basis van de definitie van de
EPRA.
Loan-to-value (“ LTV “)
De nominale financiële schulden min de balansrubriek II.F.
‘Kas en kasequivalenten’, gedeeld door de som van de
balansrubrieken I.C. ‘Vastgoedbeleggingen’ en II.A. ‘Activa
bestemd voor de verkoop’. De nominale financiële schulden
zijn de boekhoudkundige financiële schulden buiten IFRSaanpassingen, dit wil zeggen buiten de herwaardering tegen
de reële waarde van de financiële activa en verplichtingen
en de spreiding van de kosten bij uitgifte van leningen.
Gemiddelde (geannualiseerde)
De betaalde intresten, met inbegrip van de kredietmarge,
financieringskost1
de kost van de indekkingsinstrumenten en de
liquiditeitskost, gedeeld door de gemiddelde nominale
financiële schuld over de periode in kwestie.
Return op eigen vermogen
Het rendement dat een belegger behaalt over een periode
(in € per aandeel)
van 12 maanden, die eindigt bij de afsluiting van de
periode, rekening houdend met de herbelegging van het
dividend en de deelname aan de verrichtingen om het
eigen vermogen van de Vennootschap te versterken. Deze
berekening is gebaseerd op het gemiddeld aantal
aandelen dat niet in handen is van de groep over een
periode van 12 maanden.
Return op eigen vermogen
Intern rentabiliteitspercentage dat een belegger krijgt over
(in %)
een periode van 12 maanden die eindigt bij de afsluiting
van de periode, rekening houdend met de herbelegging
van het dividend en met de deelname aan de
verrichtingen om het eigen vermogen van de groep te
versterken.

1

Berekend op de laatste 12 maanden voorafgaand aan de afsluiting.

Maakt mogelijk om in de rubriek XV
‘Andere operationele opbrengsten en
kosten’ de vergelijking te maken
tussen de vooruitzichten en de
gerealiseerde cijfers. De eventuele
waardeverminderingen van de
goodwill worden immers niet begroot.
Maakt mogelijk om de operationele
prestatie van de Vennootschap te
beoordelen.
Maakt de bepaling mogelijk van het
operationeel resultaat vóór de
variaties in de reële waarde van de
vastgoedbeleggingen.
Maakt mogelijk om voor het financieel
resultaat de vergelijking te maken
tussen de vooruitzichten en de
gerealiseerde cijfers.
Maakt mogelijk om het nettoresultaat te
kennen, vóór variaties in de reële waarde
van de vastgoedbeleggingen en de
financiële activa en verplichtingen.
Maakt mogelijk om de evolutie van de
huurinkomsten van het vastgoed
beschikbaar voor verhuring te meten,
bij gelijkblijvende perimeter gedurende
twee opeenvolgende periodes.
Toont de schuldgraad berekend op
basis van de reële waarde van de
vastgoedportefeuille.

Maakt mogelijk om de gemiddelde
kostprijs van de financiële schuld van
de Vennootschap te meten.
Maakt mogelijk om de rentabiliteit op
12 maanden (in € per aandeel) te
berekenen van de belegging van de
aandeelhouder op basis van de
waarde van het eigen vermogen.

Maakt mogelijk om de rentabiliteit op
12 maanden (in %) te berekenen van
de belegging van de aandeelhouder op
basis van de waarde van het eigen
vermogen.

