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1. Profi el

Aedifi ca, eind 2005 opgericht op initiatief van Bank 
Degroof en GVA Finance, is een vastgoedbevak 
(Beleggingsvennootschap met vast kapitaal in vastgoed) 
die zich richt op de Belgische residentiële markt. 

Op 31 december 2006 bedroeg de waarde van de 
vastgoedportefeuille van Aedifi ca 203,1 miljoen € in 
investeringswaarde of 197,9 miljoen € in reële waarde. 

De vastgoedportefeuille heeft voor 70% van de oppervlakte 
een residentiële bestemming; de rest bestaat voor 17% 
uit oppervlakten van diverse aard (kantoren, handelzaken, 
etc) en voor 13% uit 2 hotels. De onroerende goederen zijn 
vooral gelegen in Brussel (77%).

2. Strategie

De investeringsstrategie van Aedifi ca steunt op 3 pijlers 
van de Belgische residentiële markt: 
-  residentiële gebouwen in Belgische stadscentra, met 

onder meer huisvesting voor de middenklasse; 
-  gemeubelde appartementen in Brussel, gelegen in hoog 

gewaardeerde wijken van de hoofdstad van Europa 
en bestemd voor een internationale klantengroep. De 
huurovereenkomsten in dit segment zijn van kortere 
duur en leveren hogere rendementen op dan de klassieke, 
residentiële huurovereenkomsten;

-  huisvesting voor senioren, een sector die de 
volgende jaren een sterke groei zal kennen gezien 
de demografi sche ontwikkeling van de bevolking. 
Deze derde investeringspijler zal een uiterst stabiel 
basisinkomen opleveren voor Aedifi ca, aangezien de 
afgesloten huurovereenkomsten van lange duur zijn en 
het beheer volledig door professionele exploitanten wordt 
waargenomen.

Met deze investeringsstrategie wil Aedifi ca beantwoorden 
aan de verschillende behoeften van de bevolking inzake 
stedelijke huisvesting, en huldigt zij het principe om haar 
huurders te volgen in hun streven naar welzijn. Vandaar de 
keuze van het motto “Aedifi ca, the urban way to live”. 
 

3. Vastgoedportefeuille en het beheer ervan 

Op 31 december 2006 bestaat de vastgoedportefeuille 
van Aedifi ca uit 66 panden die 252 niet-gemeubelde 
appartementen, 183 gemeubelde appartementen en 
626 bedden in rusthuizen omvatten, voor een totale 
oppervlakte van 98.918m2. 

De bezettingsgraad bedraagt voor het eerste semester 
(van 1 juli 2006 tot 31 december 2006) 95,2% voor het 
geheel van de vastgoedportefeuille, zonder de gemeubelde 
appartementen, en 85,2% voor het gemeubelde gedeelte1.
De gemiddelde duur van de huurovereenkomsten over de 
hele portefeuille bedraagt 11 jaar.

I. Voorstelling van Aedifi ca

Vastgoedportefeuille 30 juni 2006 31 december 2006

Totale oppervlakte (m2) 50 127 98 918

                                                         Residentieel (%) 59% 70%

Aantal niet-gemeubelde appartementen 106 252

Aantal gemeubelde appartementen 183 183

Aantal bedden (rusthuizen) 0 626

1 Cfr. Hoofdstuk III – Punt 2.1.5 voor de berkeningswijze van de bezettingsgraden 
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Voorstelling van Aedifica
 Activiteitenverslag

Vastgoedverslag 
Financieel verslag

Geconsolideerde balans (IAS/IFRS) 31 december 2006

(x € 1 000) Per aandeel1

Vastgoedbeleggingen (reële waarde) 197 912 54,2

Andere activa 17 394 4,8

Totaal activa 215 306 58,9

Eigen vermogen 143 026 39,2

Schulden en verplichtingen opgenomen in de schuldratio 69 480 19,0

Andere verplichtingen 2 800 0,8

Totaal van het eigen vermogen en verplichtingen 215 306 58,9

     Schuldratio (%) 32,3%

Aantal aandelen op 31 december 20062

Aantal gewone aandelen in omloop3 3 653 205

Totaal aantal aandelen  3 656 205

2 Deling van het aantal aandelen door 25 beslist tijdens de buitengewone algemene vergadering van 17 augustus 2006   
3 Na aftrek van de 3.000 eigen aandelen    

1 Aantal aandelen in omloop 

Geconsolideerde resultaten (IAS/IFRS) 31 december 2006

(x € 1 000) Per aandeel1

Huurinkomsten 5 674 1,5

Nettohuurresultaat  5 652 1,5

Vastgoedresultaat  5 464 1,5

Operationeel resultaat van de gebouwen 4 304 1,2

     Operationele marge (%) 75,9%

Operationeel resultaat voor het resultaat op de portefeuille 2 923 0,8

Resultaat op portefeuille 769 0,2

Financieel resultaat + belastingen -1 617 -0,4

Nettoresultaat 2 076 0,6

Nettoresultaat (deel van de groep) 2 076 0,6

1 Aantal aandelen in omloop 

1

Beheer van de portefeuille 

•  Residentiële gebouwen met niet-gemeubelde 
appartementen 

Aedifi ca besteedt momenteel het beheer van haar 
portefeuille gebouwen met niet-gemeubelde 
appartementen uit aan gereputeerde derden/
tussenpersonen op de markt van huurbeheer in België. De 
vergoeding van deze externe beheerders gebeurt op basis 
van percentages van de huurovereenkomsten.
Aedifi ca waarborgt niettemin intern de coördinatie 
en de kwaliteitscontrole van de prestaties van 
deze tussenpersonen. Een commercieel en 
marketingverantwoordelijke verzekert trouwens intern 
de verhuur van de portefeuille, onder meer om een 
rechtstreekse contact met de huurders te ontwikkelen.

• Gemeubelde appartementen 
Aedifi ca heeft bij de aankoop van portefeuilles van 
gemeubelde appartementen beslist de professionele en 
hooggekwalifi ceerde beheerteams van deze portefeuilles 
over te nemen om de kwaliteit van de huisvesting en de 
diensten maar ook de toegevoegde waarde van een nauwe 

relatie met de huurders te behouden, met als motto “A New 
Lifestyle” of “Een nieuwe levensstijl”.
Deze fi losofi e, gericht op het welzijn van de klant en de 
kwaliteit van het aangeboden product, leidt uiteraard tot 
een getrouwheidsproces.
Van alle klanten die in 2006 vertrouwen stelden
in Aedifi ca had 49% vroeger al geproefd van haar 
“Nieuwe levensstijl”. Aedifi ca heeft een nieuwe
website met een zoekmotor ontwikkeld voor de verhuur
van haar gemeubelde appartementen: 
www.aedifi ca-furnished-apartments.com. 
Deze innovatie in de sector van gemeubelde verhuur 
zorgt ervoor dat klanten hun appartement on line kunnen 
reserveren.

• Huisvesting voor senioren
Aedifi ca investeert in deze sector in het kader van 
langetermijncontracten (vastgoedleasing of erfpacht) met 
professionele en gespecialiseerde uitbaters. Afhankelijk 
van de bepalingen van de huurovereenkomsten nemen 
ze ook het onderhoud van de gebouwen op zich. Er is dus 
strikt genomen geen intern op te volgen beheer voor deze 
gebouwen.

I. Voorstelling van Aedifi ca

4. Kerncijfers 

Waarde van de onroerende goederen
(x € 1 000)

Residentiële 
en gemengde 

gebouwen

Gemeubelde 
apparte-
menten

Huisvesting 
voor

senioren

Andere Totaal

Investeringswaarde 83 143 40 574 48 349 31 055 203 121

40,9% 20,0% 23,8% 15,3% 100,0%

Reële waarde  80 988 39 449 47 170 30 305 197 912

Jaarlijkse contractuele huurgelden1 4 488 3 706 2 908 1 972 13 074

Brutorendement  (%) 5,4% 9,1%2 6,0% 6,4% 6,4%

Brutorendement indien 100% verhuurd (%)3 6,0% 9,1% 6,0% 6,4% 6,7%

1   De bedragen voor de gemeubelde appartementen komen overeen met de omzet van het 1e semester ZBTW en geprojecteerd op jaarbasis. 
2   8,3% als men de goodwill en het meubilair toevoegt aan de investeringwaarde      
3   behalve voor de gemeubelde appartementen     
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Naam Functie binnen de raad van bestuur

Jean-Louis Duplat Voorzitter - Onafhankelijk bestuurder

Stefaan Gielens Gedelegeerd bestuurder - C.E.O.

Marc Charles 1 Bestuurder - Oprichter

Adeline Simont Bestuurder - Oprichter

Pierre Iserbyt 2 Onafhankelijk bestuurder

Brigitte Gouder de Beauregard 3 Onafhankelijk bestuurder

Jacques Blanpain 4 Bestuurder die de aandeelhouders vertegenwoordigt

Galila Barzilaï Hollander Bestuurder die de aandeelhouders vertegenwoordigt

André Masset Bestuurder die de aandeelhouders vertegenwoordigt

De raad van bestuur heeft in haar midden twee 
gespecialiseerde comités opgericht: het auditcomité en 
het benoemings- en bezoldigingscomité, met als opdracht 

de raad bij te staan en te adviseren in hun respectievelijke 
domeinen.

Voorstelling van Aedifica
 Activiteitenverslag

Vastgoedverslag 
Financieel verslag

1 als vaste vertegenwoordiger van GVA Finance SCA
2 als vaste vertegenwoordiger van Serdiser SCA
3 als vaste vertegenwoordiger van Reinvest SA
4 als vaste vertegenwoordiger van Services et Promotion de Lasne SA

1

5. Dividend

De realisatie van de vooruitzichten voor het einde 
van het lopende boekjaar, zoals bekendgemaakt bij 
de beursintroductie (IPO), zal vooral afhangen van de 
activiteitenontwikkeling van Aedifi ca in het tweede 
semester, dat zal worden afgesloten op 30 juni 2007:
-  de vastgoedportefeuille, zoals op 31 december 2006, 

zal tijdens dit tweede semester – voor de eerste keer – 
huurgelden opbrengen voor een complete periode van 6 
maanden; 

-  Aedifi ca vertrouwt erop het investeringsprogramma van 
45 miljoen €, bepaald in het businessplan, te realiseren in 
het tweede semester.

Op het ogenblik van dit verslag heeft Aedifi ca voldoende 
potentiële investeringdossiers in de 3 strategische pijlers 
om te beantwoorden aan het investeringsprogramma van 
het businessplan. Sommige daarvan hebben trouwens al 
geleid tot principeakkoorden (infra).

De impact van deze lopende investeringen op de 
jaarrekening, die wordt afgesloten op 30 juni 2007, 
zal vooral afhangen van de timing van de uitvoering, 
de acquisitiekosten, de structuur van de operaties, het 
rendement, enz, die geval per geval zouden kunnen 
verschillen van de algemene hypothesen van het 
businessplan. 

De raad van bestuur van Aedifi ca vertrouwt erop dat zij 
aan de aandeelhouders de uitkering van een dividend in 
lijn met de vooruitzichten, bekendgemaakt bij de IPO, zal 
kunnen voorstellen. 

6. Groeivooruitzichten

Zoals reeds meegedeeld, blijft Aedifi ca verder actief 
investeren in gebouwen die in haar strategie passen 
en die de realisatie van haar businessplan mogelijk 
maken. Aedifi ca heeft namelijk de ambitie haar 
vastgoedportefeuille verder uit te breiden, met als doel een 
waarde van 300 miljoen € te bereiken in juni 2008.

7. Corporate governance

Aedifi ca wordt beheerd door een raad van bestuur, 
bestaande uit 9 leden waarvan er 3 onafhankelijk zijn, zoals 
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en in bijlage 
A van de Belgische Code inzake corporate governance. 

De raad van bestuur heeft met spijt een einde gesteld aan 
het mandaat van de CFO, de heer Guy Servotte, gezien zijn 
langdurige afwezigheid om medische redenen. 
Het uitvoerend management bestaat momenteel uit de 
CEO, de heer Stefaan Gielens, gedelegeerd bestuurder. 
Er is een rekruteringprocedure opgestart om de CFO te 
vervangen.

Om de vereiste van artikel 38 van de wet van 20 juli 
2004, m.n. dat de effectieve leiding aan twee natuurlijke 
personen moet worden toevertrouwd, na te leven, werd een 
ander lid van de Raad van Bestuur van de vastgoedbevak 
tijdelijk aangeduid om de CEO, de heer Stefaan Gielens, bij 
te staan in de effectieve leiding van Aedifi ca.  

I. Voorstelling van Aedifi ca

“Résidence
Grange des
Champs” 
rue Grange 
des Champs 14
1420 
Braine-l’Alleud
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Vastgoedverslag 
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9. Aandeelhouders

1  Percentage van het kapitaal van een vennootschap in handen van het publiek. Het betreft alle aandeelhouders met minder dan 5% van het totaal aantal 
aandelen  

  

Aandeelhouders Aantal aandelen In % van het kapitaal

Totaal aantal aandelen  3 656 205 100,0%

Services et Promotion de Lasne NV (familie Blanpain inclusief) 320 850 8,8%

Stichting AK TIKVA & OCHER 287 275 7,9%

ISIS SICAV 279 567 7,6%

Free Float1 2 768 513 75,7%

1 Behoudens andere beslissing van de algemene vergadering 

10. Financiële kalender

1

I. Voorstelling van Aedifi ca

8. Notering 

Het aandeel van Aedifi ca is sinds 23 oktober 2006 
genoteerd op de continumarkt van Euronext Brussel. 
Aedifi ca is opgenomen in de BEL Small index1 voor een 
weging van 3,65% en in de BEL Real Estate.

Bij de beursintroductie van Aedifi ca en haar 
kapitaalverhoging werd het aandeel aangeboden ter 

verkoop/inschrijving tegen 41,0 € (alle kosten inclusief).
Bij de opening van haar eerste notering op 23 oktober 2006 
liet het aandeel een openingskoers van 44,0 € optekenen, 
of een stijging van 7,3% tegenover de introductieprijs. 

De koers van het aandeel van Aedifi ca is sindsdien goed 
geëvolueerd en sloot af op 45,1 € op 31 december 2006 
en op 46,5 € op 28 februari 2007, hetzij een stijging van 
respectievelijk 3,2% en 6,3%2.

43

44

45

46

47

48

49

Aandeel Aedifi ca 31 december 2006

Beurskoers bij de afsluiting 45,1

Beurskapitalisatie (X € 1.000) 164 760

Free fl oat1 75,7%

Aantal aandelen in omloop 3 653 205

Gemiddeld dagelijks volume2 10 457

Velocity3 73,0%

Rendement van het aandeel van Aedifi ca4 3,2%

1 Het betreft alle aandeelhouders met minder dan 5% van het totaal aantal aandelen 
2 Sinds de beursintroductie van Aedifi ca (IPO) 
3 Geannualiseerd gemiddeld dagelijks volume gedeeld door het aantal aandelen in omloop  
4 Het betreft de evolutie van de beurskoers sinds de beursintroductie van Aedifi ca (IPO) 

1    Zoals voor de BEL 20 en de BEL Mid indexen, gebeurt de selectie voor de BEL Small index op basis van de liquiditeit en free fl oat marktkapitalisatie. De index is samen-

gesteld uit aandelen waarvan de free fl oat marktkapitalisatie ligt tussen het niveau van de BEL20 index vermenigvuldigd met 5 000 € en de BEL20 vermenigvuldigd 

met 50 000 €. De omloopsnelheid op free fl oat moet minstens 10% bedragen en het gewicht van de individuele aandelen is beperkt tot 10%

2  Ten opzichte van de slotkoers van 23 oktober 2006, die 43,7 € bedroeg

Oude burg 5
8000 Brugge

23/10/06 23/11/06 23/12/06 23/01/07 23/02/07

€

IPO
Trading update per 31 maart 2007 16 mei 2007

Jaarresultaten per 30 juni 2007 30 augustus 2007
Jaarverslag 2007 (op de website ) 20 september 2007

Gewone Algemene vergadering 2007 09 oktober 2007

Betaling van het dividend1 23 oktober 2007

Trading update per 30 september 2007 16 november 2007 
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14 december 2006  

Aankoop van de aandelen van de vennootschap Palace 
62 NV, eigenaar van het gebouw “Résidence Palace 
Blok E” gelegen Etterbeeksesteenweg 62 te 1040 
Brussel, op basis van een aanschaffi ngswaarde1 van het 
gebouw van 13,0 miljoen €. Er werd een fusievoorstel 
neergelegd op 15 februari 2007 en er zal een 
buitengewone algemene vergadering worden gehouden 
op 30 maart (of op 17 april 2007 als het quorum niet 
wordt bereikt op de vergadering van 30 maart 2007) om 
de fusie goed te keuren met de vennootschap Palace 
62 NV.
Ondertekening van de verkoopcompromis voor het 
gebouw gelegen Jourdanplein 35 te 1040 Brussel voor 
een bedrag van 420.000 € (authentieke akte verleden 
op 1 februari 2007).

Voorstelling van Aedifica
Activiteitenverslag

Vastgoedverslag 
Financieel verslag

30 augustus 2006  

Overeenkomst met de groep JM 
Construction inzake de aankoop 
van 100% van de aandelen van de 
vennootschap Palace 62 NV, eigenaar 
van een gebouw in renovatiefase, 
“Résidence Palace Blok E” gelegen 
Etterbeeksesteenweg 62 te 1040 Brussel

26 september 2006

Inbreng in natura van
•  Een residentieel gebouw gelegen Hoogstraat 39-51 te 1000 Brussel
•  Klooster Hotel Leuven gelegen Predikherenstraat 22-23 en Onze-Lieve-Vrouwstraat 24 te 

3000 Leuven (40 kamers) 

De totale aanschaffi ngswaarde voor deze gebouwen bedroeg 11,3 miljoen €.

2

II. Activiteitenverslag

11. Verrichtingen gebeurd vóór de afsluiting op 31 december 2006

17 augustus 2006

•  Inbreng in natura van twee residentiële gebouwen gelegen 
Lakenstraat 119 en 123-125 te 1000 Brussel; 

• Overname via splitsing van een deel van het vastgoed van 
de vennootschap Financière Wavrienne NV. Hierdoor is een 
residentieel gebouw gelegen Zaterdagplein 6-10
te 1000 Brussel aan Aedifi ca overgedragen; > 1

•  Overdracht middels een gemengde splitsing van een deel 
van het patrimonium van Château Chenois NV. Het betreft 
volgende rusthuizen: 

 -  Rusthuis “Château Chenois” gelegen
Chemin des Postes 260 te 1410 Waterloo; > 2

 -  Rusthuis “New Philip” gelegen Monte-Carlolaan 178
te 1190 Brussel; > 3

 -  Rusthuis “Jardins de Provence” gelegen Sylvain 
Dupuislaan 94-96 te 1070 Brussel; > 4

 -  Rusthuis “Bel Air” gelegen Lambermontlaan 227
te 1030 Brussel; > 5

•  Fusie door opslorping van Medimmo NV, die eigenaar is 
van een rusthuis “Résidence Augustin” gelegen op de hoek 
van de Alsembergsesteenweg 311-313
en de Sint-Augustinuslaan 44 te 1190 Brussel; > 6

•  Fusie door opslorping van Cledixa SA, die eigenaar is van 
een rusthuis “Résidence Grange des Champs” gelegen rue 
Grange des Champs 140 te 1420 Braine-L’Alleud; 

•  Fusie door opslorping van de vennootschap “Société de 
Transport et du Commerce en Afrique”, die eigenaar is van 
een residentieel gebouw gelegen aan de Broquevillelaan, 8 
te 1150 Brussel; 

•  Overname via gemengde splitsing van een deel van het 
patrimonium van de vennootschap Hotel Central & Café 
Central NV. Het betreft de volgende gebouwen:

 -  Residentieel gebouw gelegen op de hoek van de 
Legerstraat 3 en Tervurenlaan 103 te 1040 Brussel; > 7

 -  Residentieel gebouw gelegen Batavierenstraat 71
te 1040 Brussel; 

 -  Residentieel gebouw gelegen Louis Hapstraat 128
te 1040 Brussel; > 8

 -  Residentieel gebouw gelegen Waterkrachtstraat 48
te 1210 Brussel; 

 -  Residentieel gebouw gelegen Jourdanplein 35
te 1040 Brussel; > 9

 -  Residentieel gebouw gelegen Eredienststraat 26
te 1000 Brussel; > 10

 -  Gemengd gebouw gelegen Koningsstraat 35
te 1000 Brussel;

 -  Residentieel gebouw gelegen Waterloosesteenweg 1360
te 1180 Brussel. 

 

De totale aanschaffi ngswaarde voor al deze gebouwen bedroeg 64,4 miljoen €.

3

7 5

8

4

10

96

21

1   Wegens de zeer gunstige vooruitzichten in verband met de ontwikkeling van de wijk werd door Aedifi ca met het oog op de bepaling van de prijs van de aandelen van de 

vennootschap Palace 62 NV een aanschaffi ngswaarde aanvaard die hoger is (+/- 8%) dan de waardering door de vastgoeddeskundige van de vastgoedbevak. 
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14 februari 2007    

Principeakkoord onder voorwaarden met betrekking tot de overname van residentiële gebouwen, gelegen 
Oudergemselaan te 1040 Brussel voor een aanschaffi ngswaarde van 3,5 miljoen € en voor een totale 
oppervlakte van 2.200 mm2 (deels via inbreng en deels via acquisitie van aandelen van de BVBA dHDb).
Er werd een fusievoorstel neergelegd op 15 februari 2007 en er zal een buitengewone algemene vergadering 
worden gehouden op 30 maart (of op 17 april 2007 als het quorum niet wordt bereikt op de vergadering van 
30 maart 2007) om zich uit te spreken over de fusie met de BVBA dHDb, eigenaar van bepaalde gebouwen in de 
Oudergemselaan.

Principeakkoord onder voorwaarden voor de inbreng van een gebouw van 22 appartementen gelegen Winston 
Churchilllaan te 1180 Brussel voor een aanschaffi ngswaarde van 4 miljoen € en voor een totale oppervlakte 
van 2.200 m2 > 2.

Voorstelling van Aedifica
Activiteitenverslag

Vastgoedverslag 
Financieel verslag

2

II. Activiteitenverslag

8 januari 2007

Akkoordprotocol inzake de aankoop van 77,5% van de aandelen, gevolgd door de fusie door opslorping van de 
vennootschap Legrand CPI NV, die eigenaar is van een vastgoedportefeuille met meer dan 60% residentieel 
vastgoed, voor een aanschaffi ngswaarde van 13,1 miljoen € en voor een totale oppervlakte van 9.400 m2. Deze 
vastgoedportefeuille bestaat uit 7 gebouwen, vooral gelegen te Namen:
•  Residenties Verlaine, Rimbaud & Baudelaire, avenue Sergent Vrithoff 131-143 te 5000 Namen; > 1
• Residentie Musset, rue Henri Bless 140 te 5000 Namen; > 2
• Residentie Edison, avenue Sergent Vrithoff 125 te 5000 Namen; > 3
• Residentie Giono & Hugo, rue Capitaine Jomouton 30-32 te 5100 Jambes; > 4
• Residentie Ionesco, avenue Meusel 80 te 5100 Jambes; > 5
•  Gemengd gebouw (kantoren en polyvalente ruimtes), Barastraat 124-126 te 1070 Brussel.

Er werd een fusievoorstel neergelegd op 15 februari 2007 en er zal een buitengewone algemene vergadering 
worden gehouden op 30 maart (of op 17 april 2007 als het quorum niet wordt bereikt op de vergadering van 30 
maart 2007 ) om zich uit te spreken over de fusie.

12. Verrichtingen gebeurd na de afsluiting op 31 december 2006

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

5

4

11 12
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3

1. Geconsolideerde vastgoedportefeuille1 

III. Vastgoedverslag 

Naam Adres Totale oppervlakte/m2 Residentiële
oppervlakte/m2

Aantal residentiële 
eenheden

Contractuele
huurgelden3

Contractuele
huurgelden + GHW op 

leegstand4 

Geraamde huurwaarde 
(GHW)5

% portefeuille in
investeringswaarde

Investeringswaarde6

Oppertstraat2 Opperstraat - 1050 Brussel 11 416 11 416 107 2 211 879 2 211 879 1 389 730 12,0%  24 440 000

Hotel Martin’s Brugge Oude burg 5- 8000 Brugge 10 159 0 0 1 309 445 1 309 445 998 405 10,0%  20 340 000

Tervuren 13 A/B Tervurenlaan 13 A/B - Keltenstraat 4-10 - 1040 Brussel 4 628 621 3 620 420 731 080 635 325 4,1%  8 290 000

Bodenbroeck - Ruysbroeck Bodenbroekstraat 22 & 24 - Ruisbroekstraat 65 & 67 - 1000 Brussel 4 655 3 342 30 894 731 1 003 571 908 308 9,4%  19 160 000

Louiza 130 Louizalaan 130 - 1050 Brussel 1 091 613 9 175 556 175 556 149 920 1,2%  2 526 100

Louiza 135 (+ 2 parkings Louizalaan 137) Louizalaan 135 - 1050 Brussel 2 108 1 459 31 588 725 588 725 326 952 2,7%  5 462 600

Louiza 270 Louizalaan 270 - 1050 Brussel 1 043 970 14 247 396 247 396 145 500 1,1%  2 226 500

Dal 48 Dalstraat 48 - 1050 Brussel 530 486 6 144 443 144 443 86 040 0,7%  1 505 300

Livorno 16-18  (+24 parkings Livorno 7-11) Livornostraat 16-18 - Livornostraat 7-11 -1050 Brussel 1 567 1 567 16 337 588 337 588 254 985 2,2%  4 413 100

Complex Laken - Nieuwbrug Lakenstraat 89-117- Circusstraat 25-29- Nieuwbrug 3-3A -Lakenstraat 119-
/123/125 -  1000 Brussel

5 720 4 637 42 516 621 577 421 634 128 5,2%  10 480 000

Filips de Goede 24-28 Filips De Goedestraat 24-28 te 1000 Brussel 1 891 1 789 15 125 480 168 570 201 260 1,7%  3 390 000

Lombard 32 Lombardstraat 32 - 1000 Brussel 1 431 1 096 13 138 554 155 139 151 090 1,2%  2 490 000

Complex Louiza 331-333 Louizalaan 331-333 en Jordaensstraat 10 - 1050 Brussel 4 871 1 692 8 641 898 657 933 634 975 5,0%  10 117 500

Zaterdagplein 6-10 Zaterdagplein 6-10 - 1000 Brussel 3 769 2 365 24 213 290 296 420 298 965 2,7%  5 400 000

Broqueville 8 de Broquevillelaan 8 - 1150 Brussel 836 836 8 42 284 76 384 84 800 0,7%  1 490 000

Waterloo 1360 Waterloosesteenweg 1360 - 1180 Brussel 199 91 4 41 933 41 933 35 800 0,3%  600 000

Batavieren 71 Batavierenstraat 71 - 1040 Brussel 552 312 3 63 037 63 037 55 200 0,4%  850 000

Waterkracht 48 Waterkrachtstraat 48 - 1210 Brussel 318 318 5 31 476 40 541 29 415 0,2%  470 000

Eredienst 26 Eredienststraat 24-26- 1000 Brussel 511 436 7 74 090 74 090 58 905 0,5%  990 000

Tervuren 103 Tervurenlaan 103 - 1040 Brussel 931 410 6 111 142 116 742 109 850 0,9%  1 740 000

Louis Hap 128 Louis Hapstraat 128 - 1040 Brussel 688 688 7 52 287 58 947 64 620 0,5%  1 010 000

Koning 35 Koningsstraat 35 - 1000 Brussel 1 813 0 0 123 875 175 045 179 085 1,3%  2 600 000

Château Chenois Chemin des postes 260 - 1410 Waterloo 6 354 6 354 0 775 000 775 000 673 500 6,5%  13 276 200

New Philip Monte Carlolaan 178 - 1190 Brussel 3 914 3 914 0 402 000 402 000 430 400 3,2%  6 501 300

Jardins de Provence Sylvain Dupuislaan 94-96 - 1070 Brussel 2 052 2 052 0 330 000 330 000 277 800 2,5%  5 013 900

Bel-Air Lambermontlaan 227 - 1030 Brussel 5 350 5 350 0 600 000 600 000 598 000 4,7%  9 633 600

Résidence Grange des Champs Rue Grange des Champs 140 - 1420 Braine l’Alleud 3 396 3 396 0 355 024 355 024 325 350 2,7%  5 578 600  

Résidence Augustin Alsembergsesteenweg 305 - 1190 Brussel 5 597 5 597 0 446 429 446 429 487 020 4,1%  8 345 200  

Hoogstraat Hoogstraat  39-51 - 1000 Brussel 2 630 1 380 20 219 598 219 598 347 350 2,2%  4 400 000  

Klooster Hotel Predikherenstraat 22-23 - 3000 Leuven 2 510 0 0 500 000 500 000 426 475 4,0%  8 115 000  

Résidence Palace Etterbeeksesteenweg 62 - 1040 Brussel 6 388 6 189 57 666 000 666 000 657 080 6,0%  12 265 800  

Totaal 98 918 63 187 435 13 000 201 13 545 936 11 656 233 100,0%  203 120 700  

1 In deze tabel zijn geen lopende projecten opgenomen, met name het appartementenproject «Résidence Gauguin et Manet» gelegen rue du Lavoir te Aarlen      
2  1 appartement wordt ingenomen als conciërgewoning. Aan de Opperstraat 40 zal een gebouw, momenteel bestemd voor kantoren, worden gerenoveerd tot residentiële ruimtes. Er is al een 

vergunning voor de realisatie van 9 extra appartementen       
3  De contractuele huurgelden, opgenomen in deze tabel, omvatten geen huurwaarborgen, behalve voor het Louise Complex en Résidence Palace; de bedragen voor de gemeubelde  

appartementen komen overeen met de omzet van het 1e semester exclusief BTW en zijn berekend op jaarbasis; de bedragen voor de andere gebouwen (buiten gemeubelde appartementen) 
geven de situatie weer op 31 december 2006      

4 Voor de gebouwen met gemeubelde appartementen werd geen geraamde huurwaarde toegevoegd voor leegstand      
5  Het betreft de geraamde huurwaarde, zoals geschat door de onafhankelijke vastgoedexperts. Voor de gebouwen met gemeubelde appartementen houdt de hypothese van de experts rekening 

met een fi ctieve huurovereenkomst, gesloten voor een termijn van 3/6/9 met een enkele exploitant tegen een markthuurwaarde abstractie gemaakt van het feit dat de appartementen 
gemeubeld zijn. Deze hypothese wordt aangenomen om een dubbele waardering van de roerende goederen en van het handelsfonds, die niet zijn inbegrepen in de vastgoedwaarde, te 
vermijden. De werkelijk geïnde huurgelden voor de gemeubelde appartementen zijn beduidend hoger dan deze geraamde huurwaarden     
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2.1.5 Bezettingsgraad  

De bezettingsgraad wordt als volgt berekend:
-  Voor de residentiële gebouwen met niet-gemeubelde 

appartementen, de gemengde gebouwen en 
andere gebouwen: (Contractuele huurgelden + 
huurwaarborgen)/(Contractuele huurgelden + geraamde 
huurwaarde (GHW) voor de niet-bezette oppervlakten van 
de vastgoedportefeuille met uitzondering van projecten, 
gebouwen of appartementen in renovatie). 

-  Voor de residentiële gebouwen met gemeubelde 
appartementen: % verhuurde dagen tijdens het semester.

1  Het % verhuurde dagen tijdens het volledige jaar 2006 voor de residentiële 
gebouwen met gemeubelde appartementen is 83,3%.

2.1.6 Duur van de huurovereenkomsten op basis van de 
investeringswaarde

De gemiddelde duur van de huurovereenkomsten bedraagt 
11 jaar.

4%

34%

15 jaar

62%
< 15 jaar

27 jaar

3

2. Analyse van de portefeuille op 31 december 2006

III. Vastgoedverslag 

Het brutorendement wordt als volgt berekend:
-  voor de residentiële gebouwen met niet gemeubelde 

appartementen, de gemengde gebouwen en andere 
gebouwen: (Contractuele huurgelden + huurwaarborgen)/ 
Investeringswaarde van de betrokken gebouwen. 

-  voor de gebouwen met gemeubelde appartementen: 
(Omzet of bruto huuropbrengsten op 31 december, zonder 

BTW en berekend op jaarbasis) / (investeringswaarde van 
de betrokken gebouwen + boekwaarde van de roerende 
goederen en van de goodwill).

Zonder rekening te houden met de boekwaarde van de 
roerende goederen en van de goodwill zou het rendement, 
voor de gebouwen met gemeubelde appartementen, 9,1% 
bedragen. 

2.1.1 Verdeling per segment op basis van de 
investeringswaarde  

2.1.2 Geografi sche verdeling op basis van de 
investeringswaarde 

41%
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gemeubelde appartementen 

24%
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gemengde
gebouwen
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14%
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2.1.3 Verdeling naar ouderdom op basis van de 
investeringswaarde 

2.1.4 Bruto rendement per segment 
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4. Verslag van de vastgoeddeskundigen1 

Geachte,

We hebben het genoegen u onze raming van de waarde 
van de vastgoedportefeuille van Aedifi ca op datum van 
31 december 2006 voor te leggen.

Aedifi ca heeft aan de vastgoedkundigen gevraagd de reële 
waarde van de portefeuille te bepalen. De beoordelingen 
werden gemaakt zowel rekening houdend met de 
opmerkingen en defi nities vermeld in de verslagen als met 
de richtlijnen van de «International Valuation Standards», 
uitgegeven door IVSC.
We hebben als onafhankelijke expert gehandeld. De experts 
beschikken over een relevante en erkende kwalifi catie 
en hebben up-to-date ervaring met gebouwen van 
gelijkaardige ligging en type.
De goederen worden beschouwd rekening houdend met de 
lopende huurgelden en met alle rechten en verplichtingen 
die voortvloeien uit deze verbintenissen.
Elke eenheid werd afzonderlijk beoordeeld. De 
beoordelingen houden geen rekening met een potentiële 
waarde die kan worden gegenereerd door de portefeuille in 
zijn geheel op de markt aan te bieden.
Onze beoordelingen houden geen rekening met 
marketingkosten, eigen aan een transactie, zoals 
makelaarslonen of publiciteitskosten.

Onze beoordelingen zijn gebaseerd op een inspectie van 
de onroerende goederen en op inlichtingen geleverd door 
de opdrachtgever waaronder o.a. de huursituatie en de 
oppervlaktes, de schetsen of plannen, de huurlasten en 
de vastgoedbelasting in verband met het goed alsook de 
wettelijke conformiteit en het aspect milieuvervuiling.

De verstrekte gegevens werden juist en volledig geacht. 
Onze beoordelingen zijn gemaakt in de veronderstelling 
dat niet-meegedeelde elementen niet van aard zijn om de 
waarde van het goed te beïnvloeden.

De investeringswaarde van de portefeuille bedraagt 
203.120.700 € op 31 december 2006. Momenteel 
bedragen de contractuele huurgelden 13.000.201 €2, wat 
overeenkomt met een initieel huurrendement van 6,40%3. 
Ervan uitgaande dat de gebouwen voor 100% verhuurd 

zijn, met uitzondering van de gebouwen met gemeubelde 
appartementen, en dat het momenteel niet-verhuurde deel 
verhuurd zou zijn tegen marktconforme prijzen, zouden de 
contractuele huurgelden 13.545.936 €4 bedragen, wat een 
initieel huurrendement betekent van 6,67% .

In het kader van een rapportering die beantwoordt aan 
de International Accounting Standards, geven onze 
beoordelingen ook de reële waarde weer:

•  De reële waarde of “fair value” wordt door IAS 
gedefi nieerd als het bedrag waarvoor een actief zou 
worden overgedragen tussen twee goed geïnformeerde 
partijen, op vrijwillige basis en zonder al dan niet 
wederzijdse, bijzondere belangen. IVSC acht deze 
voorwaarden vervuld indien men de hierboven vermelde 
defi nitie van marktwaarde naleeft. De marktwaarde 
moet bovendien een weerspiegeling zijn van de lopende 
huurovereenkomsten, de huidige bruto marge van 
autofi nanciering (of cashfl ow), redelijke hypothesen 
inzake potentiële huuropbrengsten en van de berekende 
kosten.

•  De aktekosten moeten in dat verband worden 
aangepast aan de feitelijke situatie van de markt. De 
experts die handelden op vraag van beursgenoteerde 
vastgoedmaatschappijen zijn in een werkgroep na 
analyse van een groot aantal transacties tot het volgende 
besluit gekomen: het feit dat er grotendeels “fi scale 
engineering” wordt toegepast in verschillende (trouwens 
perfect wettelijke) vormen, houdt in dat de impact van 
transactiekosten op grote investeringsgebouwen waarvan 
de waarde meer dan 2,5 miljoen € bedraagt, beperkt is 
tot 2,5%. De waarde vrij op naam beantwoordt dus aan 
de fair value plus 2,5 % aktekosten. 

De fair value wordt dus berekend door de waarde vrij op 
naam te delen door 1,025. De eigendommen onder deze 
drempel van 2,5 miljoen € vallen onder het gebruikelijke 
registratierecht en hun reële waarde komt dus overeen 
met de “waarde kosten koper” rekening houdend met 
de lopende huurovereenkomsten. Wat het residentiële 
vastgoed betreft wordt bij het bepalen van de reële 
waarde desgevallend rekening gehouden met de potentiële 
meerwaarde bij de mogelijke verkoop per appartement. 

de Crombrugghe & Partners NV
Stadim CVBA

1   Het expertiseverslag is opgenomen met de goedkeuring van de Crombrugghe & Partners NV en Stadim CVBA.

2   Cfr. Hoofdstuk III - Punt 3.1 Geconsolideerde vastgoedportefeuille 

3   6,44% rekening houdend met alle huurwaarborgen 

4   6,68% rekening houdend met alle huurwaarborgen

3

3. De vastgoedmarkt  

Residentiële markt1

Het prijsgemiddelde op de secundaire residentiële markt, 
d.w.z. eigendommen verkocht onder registratierechten, 
neemt verder toe. Op basis van de eerste drie trimesters 
voor 2006 blijkt op nationaal vlak een stijging met 
10% voor de eengezinswoningen tot 213.000 € als 
referentieprijs, voor de appartementen met 9% tot 
180.000 € en voor de bouwgronden met 8% tot
145 € /m2. De tendensen per gewest beschouwd, sluiten 
hier zeer nauw bij aan.
De prijsexplosie van 2005 (+16% voor de 
eengezinswoningen, +15% voor de appartementen en 
+24% voor de bouwgronden) krijgt dus een verlengstuk.
Over langere termijn beschouwd blijken de prijzen 
voor eengezinswoningen thans verdubbeld t.o.v. begin 
1999, voor appartementen sinds midden 1997 en voor 
bouwgronden sinds eind 2000.
Als algemene vaststelling geldt dat de prijzen voornamelijk 
zijn opgeklommen door de steeds lagere intrestvoeten en 
dus de groeiende ontleningscapaciteit.
Enerzijds de toename van het inkomen deels door 
infl atie en deels door reële stijging van de koopkracht en 
anderzijds de impact van een aantal overheidsmaatregelen 
i.v.m. registratierechten en fi scale aftrekbaarheid van 
leningslasten zorgden voor een versterkend effect.
In de recentere jaren leidt het stelselmatig verlengen van 
de ontleningstermijn voor een bijkomende capaciteit: bij 
gelijke maandelijkse afbetaling en een intrestvoet van 5% 
kan men bij een terugbetaling in 30 jaar nagenoeg een 
kwart meer lenen dan bij een terugbetaling in 20 jaar.
Dit leidt vooral op de markt van de eengezinswoningen tot 
een verdere prijsstijging in de loop van het jaar 2006: van 
205.000 € als referentieprijs in het eerste trimester tot 
220.000 € in het vierde trimester. De gestegen bouwkosten 
leiden voor de bouwgronden tot een status quo, die we 
thans ook waarnemen op de appartementenmarkt. Dit 
laatste segment registreert trouwens sinds 2005 een 
duidelijke terugval van de activiteit. Het snel oplopend 
aanbod van nieuwbouwappartementen speelt hierbij 
een duidelijke rol: het aantal appartementen waarvan 
de bouw werd opgestart, behelst tussen 1993 en 2002 
jaarlijks omtrent 18.000 eenheden, terwijl dit in 2005 was 
opgelopen tot 28.000 en ook de voorlopige cijfers van 2006 
wijzen op een vergelijkbaar totaal. Dit riskeert op korte 
termijn te leiden tot een overaanbod van vooral minder 
kwalitatieve appartementen.
De lage infl atie die we sinds vijftien jaar kenden, leidde 
tot een overschakeling van huren tot kopen, waardoor 
het percentage eigenaars gestaag toenam: in Brussel 
verschuift dit van 39% tot vermoedelijk omtrent 50%, in 
Vlaanderen van 69% tot 75% en in Wallonië van 67% tot 
70%. Dit leidt vooral in het kwalitatief mindere gamma van 

huurappartementen tot een concentratie van fi nancieel 
zwakkere huurders. In het betere segment verwachten 
we een kentering. De hogere prijzen met hun quasi 
automatische koppeling aan langere ontleningstermijnen 
zal steeds meer gezinnen doen afschrikken om tot aankoop 
over te gaan. Tegenover een dergelijk lang fi nancieel 
engagement wordt de fl exibiliteit van de huurmarkt een 
belangrijke troef. Bovendien blijkt de intentie vanwege 
de overheid om tot een striktere reglementering van de 
huurmarkt over te gaan. Een overheid die terzelfdertijd 
moet beseffen dat het overgrote deel van het huuraanbod 
door de privé-markt dient geschraagd te worden. Dit 
alles moet op relatief korte termijn leiden tot een verdere 
professionalisering ook van de residentiële verhuur.

Markt van gemeubelde appartementen 
Door de aanwezigheid in Brussel van de Europese 
instellingen, van de NATO en van talrijke hoofdkwartieren 
van internationale ondernemingen is op het einde van 
de jaren 80 en in het begin van de jaren 90 de exploitatie 
van gemeubelde appartementen opgekomen om te 
beantwoorden aan een stijgende vraag van de buitenlandse 
gemeenschap.
Deze heel competitieve sector wordt al enkele jaren 
gekenmerkt door talloze kleine exploitaties en een 
aanzienlijk aantal onafhankelijke operatoren die zich ook 
als privé-persoon begeven in de gemeubelde verhuur.
Tegelijk hebben de belangrijkste spelers van de markt zich 
sterk geprofessionaliseerd en bieden ze een hele waaier 
bijbehorende diensten om optimaal te voldoen aan hun 
klanten.

Markt van huisvesting voor senioren
De markt van de huisvesting voor senioren, en vooral de 
markt van rusthuizen, wordt steeds meer gekenmerkt door 
een eigen dynamiek, zowel bij de exploitanten als bij de 
investeerders.
Enerzijds wordt de exploitatie van rusthuizen steeds 
meer geconsolideerd: meerdere, nieuwe of bestaande, 
Belgische of buitenlandse operatoren breiden namelijk 
verder uit door bestaande exploitaties over te nemen of te 
vergroten, nieuwe exploitaties te bouwen en hun beheer te 
professionaliseren.
Anderzijds neemt de belangstelling van 
vastgoedinvesteerders toe: de verhoging van de behoeften 
en het fundamentele gebrek aan huisvesting voor senioren 
evenals de positieve ontwikkeling van de exploitatie van 
bestaande rusthuizen, trekken steeds meer investeerders 
aan, vooral in het kader van “sale and rent back” 
verrichtingen.
De markt van rusthuizen zou dus een bepaalde druk 
op de rendementen en bijgevolg een stijging van de 
vastgoedprijzen kunnen kennen.

III. Vastgoedverslag 

1 Source : Stadim CVBA
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2. Commentaren bij de resultaten

In het eerste semester heeft Aedifi ca een netto 
huurresultaat gerealiseerd van 5,6 miljoen €, licht onder 
de vooruitzichten voor deze 6 eerste maanden, vooral 
omdat het gebouw «Résidence Palace Blok E» een maand 
later werd opgeleverd dan gepland.

Dit resultaat minus de rechtstreekse exploitatiekosten leidt 
tot een operationeel vastgoedresultaat van 4,3 miljoen €, 
wat overeenkomt met een operationele marge van 75,9%. 
Na aftrek van de algemene kosten van 1,4 miljoen € 
bedraagt het operationele resultaat voor het resultaat 
op de portefeuille 2,9 miljoen €. 

Deze resultaten op 31 december 2006 kunnen moeilijk 
worden vergeleken met de resultaten van 31 december 
2005, toen de portefeuille van Aedifi ca nog maar 
50 miljoen € inhield en met die van 30 juni 2006, een 
opstartjaar dat slechts 8 maanden telde. De resultaten 
op 31 december 2006 laten evenmin toe een eenvoudige 
projectie van de per 30 juni 2007 verwachte resultaten te 
maken, en dit vooral om de volgende redenen:
-  Meerdere belangrijke gebouwen waren nog niet 

ingebracht in de portefeuille op 1 juli 2006 en de omzet 
van het eerste semester komt bijgevolg overeen met 
slechts 5,2 maanden huurgelden voor alle gebouwen 
hetzij 87%, terwijl de algemene kosten betrekking hebben 
op 6 maanden exploitatie.

-  Meerdere investeringen zijn in onderhandeling en zouden 
moeten worden afgerond in de loop van het tweede 
semester.

Het resultaat op de portefeuille bedraagt 0,8 miljoen € 
en bestaat uit:
-  een gerealiseerde meerwaarde van 56.515 € afkomstig 

uit de verkoop van het gebouw Jourdanplein (niet-
signifi cant gebouw voor de portefeuille van Aedifi ca) voor 
een bedrag van 0,4 miljoen €, of 15,5% meer dan de 
reële waarde bepaald door de vastgoeddeskundige ;

-  een latente meerwaarde op de vastgoedportefeuille 
van 0,7 miljoen €, die overeenkomt met het saldo van 
positieve en negatieve schommelingen van de reële 
waarde tussen die op 30 juni 2006 of die op het moment 
van de inbreng van nieuwe gebouwen in de portefeuille 
en de reële waarden geraamd door de experts op 
31 december 2006.

Het fi nanciële resultaat bedraagt – 1,6 miljoen €, 
waarvan 1,56 miljoen € overeenkomen met de 
intrestkosten. Dit bedrag omvat de betaalde of 
verschuldigde intresten op het gesyndiceerde krediet 
waarvan de gemiddelde exposure tijdens het semester 69,3 
miljoen € bedroeg. Het omvat ook de kost van de interest 
rate swap (IRS)1.

Het netto resultaat op 31 december 2006 na de 
fi nanciële kosten en de belastingen bedraagt 2,1 miljoen €.

1 Cfr. Hoofstuk IV - Punt 8.7 
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IV. Financieel verslag 

1. Geconsolideerde resultatenrekening

Analyse van de rubrieken van de resultatenrekening Situatie 30 juni 2006
31 december 2006

(in €)
Huurinkomsten (+) 5 673 661
Terugnemingen overgedragen en verdisconteerde huren (+) 0
Met verhuur verbonden kosten (+/-) -21 218
Netto huurresultaat 5 652 443
Recuperatie van vastgoedkosten (+) 14 501
Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde 
gebouwen  

(+) 205 609

Kosten van de huurders en gedragen door de eigenaar op huurschade en wederinstaatstelling op 
het einde van de huur 

(-) -1 430

Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen (-) -294 203
Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven (+/-) -113 191
Vastgoedresultaat  5 463 728
Technische kosten (-) -523 096
Commerciële kosten (-) -121 418
Huurkosten en taksen van niet verhuurde gebouwen (-) 0
Beheerkosten vastgoed (-) -89 779
Andere niet door te factureren vastgoedkosten (belastingen, expertises) (-) -425 703
Operationeel vastgoedresultaat 4 303 731
Algemene kosten van de vennootschap (-) -1 380 308
Andere operationele opbrengsten en kosten (+/-)
Operationeel resultaat voor het resultaat op de portefeuille 2 923 423
Resultaat op de verkoop van vastgoedbeleggingen  (+/-) 56 515
   - Nettoverkopen van de gebouwen (verkoopprijs - transactiekosten) 420 000
   - Boekhoudkundige waarde van de verkochte gebouwen -363 485
Resultaat op de verkoop van andere niet- fi nanciële activa  (+/-) 0
   - Nettoverkopen van de niet-fi nanciële activa (verkooprijs - transactiekosten) 0
   - Boekhoudkundige waarde van de verkochte niet-fi nanciële activa 0
Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen  (+/-) 712 400
   - Positieve variaties in de reële waarde van de gebouwen 857 400
   - Negatieve variaties in de reële waarde van de gebouwen -145 000
Operationeel resultaat 3 692 338
Financiële opbrengsten (+) 84 305
Interestkosten (-) -1 555 266
Andere fi nanciële kosten (-) -133 440
Financieel resultaat -1 604 401
Vennootschapsbelasting (-) -12 266
Exit tax (-) 0
Belastingen -12 266
Netto resultaat 2 075 671
Minderheidsbelangen (-) -46
Netto resultaat (aandeel van de groep) 2 075 717

Aantal gewone aandelen in omloop 3 653 205
Toe te wijzen resultaat per aandeel 0,57

Rue Bodenbroeck 
22-25
Rue de Ruysbroeck 
63-67
1000 Brussel
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EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 31 december 2006 30 juni 2006
(in €)

Eigen vermogen 

I Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de 
moedervennootschap
Kapitaal 82 900 068 40 435 156
Uitgiftepremie 18 027 598 0
Ingekochte eigen aandelen (-) -174 233 -3 769 000
Reserves 43 844 172 21 475 196
   Onbeschikbaar 40 664 442 552 929
   Beschikbaar 3 179 730 1 990 338
Resultaat 2 008 218 -212 929
   Overgedragen resultaat  - vorige boekjaren -67 499 9 121
   Resultaat van het boekjaar 2 075 717 -222 050
Impact op de reële waarde van geschatte mutatierechten en -kosten 
bij hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen

-5 108 241 -2 771 741

Variaties in de reële waarde van fi nanciële activa en passiva 1 526 463 1 838 221
Wisselkoersverschillen 0 0
Totaal eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de 
moedervennootschap

143 024 045 56 994 903

II Minderheidsbelangen 1 911 1 958

Totaal van het eigen vermogen 143 025 957 56 996 861

Verplichtingen

I. Langlopende verplichtingen
Voorzieningen 0 0
Langlopende fi nanciële schulden 61 200 000 63 002 522
   a. Kredietinstellingen 61 200 000 63 002 522
Andere langlopende fi nanciële verplichtingen 0 0
Handelsschulden en andere langlopende schulden 0 0
Andere langlopende verplichtingen 0 0
Uitgestelde belastingen - verplichtingen 0 0
Langlopende verplichtingen 61 200 000 63 002 522

II. Kortlopende verplichtingen
Voorzieningen 0 0
Kortlopende fi nanciële schulden 6 399 9 463
   a. Kredietinstellingen 3 921 7 653
   b. Financiële leasing 2 478 1 810
Andere kortlopende fi nanciële verplichtingen 0 0
Handelsschulden en andere kortlopende schulden 8 274 040 2 511 986
   a. Exit tax 523 457 624 922
   b. Andere 7 750 584 1 887 064
Andere kortlopende verplichtingen 0 0
Overlopende rekeningen 2 798 969 945 138
Kortlopende verplichtingen 11 079 408 3 466 587

Totaal Verplichtingen 72 279 408 66 469 109

TOTAAL VAN HET EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 215 305 365 123 465 970
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3. Geconsolideerde balans 

ACTIVA 31 december 2006 30 juni 2006
(in €)
I. Vaste activa 
  Goodwill 1 856 370 1 856 370
  Immateriële vaste activa 140 726 63 339

 Vastgoedbeleggingen 197 911 700 109 829 500
 Projectontwikkelingen 2 898 588 908 448
 Andere materiële vaste activa 2 024 976 2 128 259
 Financiële vaste activa - deelnemingen 1 537 962 1 843 868
 Vorderingen fi nanciële leasing 0 0
 Deelnemingen verwerkt via vermogensmutatie 0 0
 Handelsvorderingen en andere vaste activa 0 0
 Uitgestelde belastingen - activa 0 0
Totaal vaste activa 206 370 322 116 629 784

II. Vlottende activa 
 Activa bestemd voor verkoop 0 0
 Financiële vlottende activa 0 0
 Vorderingen fi nanciële leasing 0 0
 Handelsvorderingen 853 266 299 378
 Belastingvorderingen en andere vlottende activa 2 885 272 2 132 734
 Kas en kasequivalenten 4 760 234 4 223 500
 Overlopende Rekeningen 436 272 180 574
Totaal vlottende activa 8 935 043 6 836 186

TOTAAL ACTIVA 215 305 365 123 465 970
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6. Kasstroomoverzicht 
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4. Commentaren bij de balans

5. Geherwaardeerd netto-actief 

Op 31 december 2006 bestaat het actief van de balans 
van Aedifi ca voor 92% uit vastgoedbeleggingen, voor een 
bedrag van 197,9 miljoen €. Deze vastgoedbeleggingen 
worden in overeenstemming met IAS/IFRS opgenomen in 
de boekhouding tegen hun reële waarde, zoals vastgesteld 
door de vastgoeddeskundigen van Aedifi ca, namelijk 
Stadim CVBA en de Crombrugghe & Partners NV. 

De goodwill van 1,8 miljoen € vertegenwoordigt het 
bedrag dat is betaald om het handelsfonds over te nemen 
van exploitaties van gemeubelde appartementen. Deze is 
berekend in initiële waarde en is onderworpen aan een 
“impairment test”.

De rubriek ”ontwikkelingsprojecten” van 2,9 miljoen € 
komt overeen met de prijs van het terrein en met het 
voorschot dat is betaald voor het appartementenproject 
“Résidence Gauguin et Manet” gelegen rue du Lavoir te 
Aarlen.

De rubriek “andere materiële vaste activa” omvat de 
roerende goederen die worden gebruikt in het kader van de 
exploitatie van gemeubelde appartementen. Deze roerende 
goederen worden afgeschreven op 10 jaar.

De fi nanciële vaste activa voor een bedrag van 
1,5 miljoen € bestaan vooral uit de reële waarde van de 
interest rate swap (IRS)1. 

De vlottende activa voor een bedrag van 
8,9 miljoen € bestaan vooral uit geldbeleggingen en 
belastingvorderingen.

Op het passief van de balans is het bedrag van het eigen 
vermogen, of de intrinsieke waarde van Aedifi ca, rekening 
houdend met de reële waarde van de vastgoedportefeuille, 
143,0 miljoen € op 31 december 2006, of € 39,2 per 
aandeel2.

De ontwikkeling van het eigen vermogen wordt in detail 
besproken in punt 6 van dit hoofdstuk.

De schuldratio3 bedraagt 32,3%, wat betekent dat 
Aedifi ca nog een marge heeft van 201,3 miljoen € vóór de 
wettelijke schuldratio van maximum 65% wordt bereikt. 

De langlopende fi nanciële schulden van 61,2 miljoen € 
vertegenwoordigen het bedrag dat effectief is opgenomen 
op het gesyndiceerd krediet van 150 miljoen € waarover 
Aedifi ca beschikt bij haar bankiers. Aedifi ca heeft 
intrestdekkingen genomen voor 100 miljoen € die worden 
toegelicht in punt 8 - nota 7 van dit hoofdstuk.

De handelsschulden en andere kortlopende schulden van 
8,3 miljoen € bestaan vooral uit te ontvangen facturen 
voor uitbreidingswerken van de rusthuizen te Waterloo 
(Château Chenois) en te Anderlecht (Jardin de Provence).

1  Cfr. Hoofdstuk IV – Punt 8.7

2   De reële waarde van de onroerende goederen wordt bepaald op basis van de waarderingen, vastgelegd door de twee onafhankelijke experts van Aedifi ca en op basis 

van de waarderingsregels van de vennootschap. Deze zijn gebaseerd op een behoudende waardering van de gebouwen, namelijk een waardering in “blok”, eerder dan 

een waardering per stuk of per appartement

3  Schuldratio berekend overeenkomstig artikel 11 van het Koninklijk Besluit van 21 juni 2006

De waarde van het netto-actief, geherwaardeerd op basis 
van de reële waarde van het vastgoed, bedraagt 39,2 € 
per aandeel, ten opzichte van 38,5 € per aandeel op 
30 september 2006, of een stijging van 1,7%. 

De waarde van het netto-actief, geherwaardeerd op basis 
van de investeringswaarde van het vastgoed, bedraagt 
40,6 € per aandeel, ten opzichte van 40,4 € per aandeel 
op 30 september 2006.

Waarde netto-actief per aandeel 31 december 2006 30 september 2006
(in €)

Waarde van het netto actief geherwaardeerd per aandeel op 
basis van de reële waarde 

39,2 38,5

Waarde van het netto actief geherwaardeerd per aandeel op 
basis van de investeringswaarde 

40,6 40,4

Cashfl ows van de verrichtingen 31 december 2006
(in €)

Cashfl ows van de verrichtingen 

Cashfl ows gegenereerd door de verrichtingen 2 441 239

Betaalde intresten -1 555 266

Betaalde belastingen -12 266

Netto-cash afkomstig van bedrijfsactiviteiten 873 707

Cashfl ows van investeringsactiviteiten 

Aankoop van fi lialen, netto bedrag -11 282 594

Cash afkomstig van de fusies en overnemingen -29 449 104

Aankoop van gebouwen, materialen en uitrusting -11 959

Ontwikkelingsprojecten -1 990 140

Aankoop van immateriële vaste activa -82 373

Variaties in de vaste activa 1 392

Variaties in de vlottende activa afkomstig van verkoop van gebouwen -420 000

Ontvangen intresten 84 036

Netto-cash gebruikt voor de investeringsactiviteiten -43 150 742

Cashfl ows afkomstig van fi nancieringsactiviteiten 

Kapitaalvorming en -verhoging in contanten 22 993 926

Uitgiftepremie 18 027 598

Afstaan van eigen aandelen 3 594 767

Voorschotten afkomstig van krediet / Terugbetaling van krediet -1 802 522

Cashfl ows afkomstig van fi nancieringsactiviteiten 42 813 769

(Vermindering)/verhoging van de beschikbare & equivalente waarden 536 733

Variatie van de beschikbare en equivalente waarden

Toestand in het begin van het jaar 4 223 500

(Vermindering)/verhoging 536 733

Impact afkomstig van de wisselkoers van deviezen 0

Toestand op het einde van het jaar 4 760 233

Totaal cash 4 760 233

Netto cash op het einde van het jaar 4 760 233
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7. Geconsolideerde staat van de eigen vermogensmutaties 

(in €)

30 juni 2006 Kapitaalverhoging /
vermindering in contanten/ 

specie

Kapitaalverhoging door inbren-
gen in natura en fusies

Aankoop / afstand 
van eigen 
aandelen

Impact op de reserves en 
het resultaat van toevoe-
gingen in de portefeuille

Resultaat van 
het boekjaar

Andere1 31 december 
2006

Kapitaal 40 435 156 22 993 926 19 470 986 0 0 0 0 82 900 068

Uitgiftepremie 0 18 027 598 0 0 0 0 0 18 027 598

Eigen aandelen (-) -3 769 000 0 0 3 594 767 0 0 0 -174 233

Reserves 21 475 196 0 0 0 22 994 434 0 -628 062 43 841 569

     Onbeschikbare 552 929 0 0 0 8 958 0 453 188 1 015 075

     Onbeschikbare  - toevoegingen gebouwen 18 931 929 0 0 0 20 717 438 0 0 39 649 367

     Beschikbare 1 990 338 0 0 0 1 852 906 0 -666 117 3 177 127

Resultaat -212 929 0 0 0 -64 896 2 075 717 212 929 2 010 821

     Overgedragen resultaat  - vorige boekjaren 9 121 0 0 0 -64 896 0 -9 121 -64 896

     Resultaat van het boekjaar -222 050 0 0 0 0 2 075 717 222 050 2 075 717

Impact op reële waarde mutatiekosten bij hyp. vervreemding van 
vastgoedbeleggingen      

-2 771 741 0 0 0 -2 386 500 0 50 000 -5 108 241

Variatie in de reële waarde van fi nanciële activa en passiva 1 838 221 0 0 0 0 0 -311 758 1 526 463

Wisselkoersverschillen 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal eigen vermogen 56 994 903 41 021 524 19 470 986 3 594 767 20 842 238 2 075 717 -976 090 143 024 045

1 Detail andere variaties van het kapitaal
- Verhoging impact op reële waarde als gevolg van de verkoop van het gebouw Jourdan 35 voor een bedrag van 50.000 € 
- Marktwaarde -311.758 € van de intrestdekkingsproducten
- De andere bewegingen zijn afkomstig van de toewijzing van het resultaat 2006

Overgedragen resultaat van vorige boekjaren
De resultaten overgedragen van vorige boekjaren, die deel uitmaken van het eigen kapitaal van de vennootschappen met dewelke Aedifi ca ging fusioneren, werden 
onveranderd overgenomen,  in de rekeningen van Aedifi ca bij de fusies

Resultaat van het boekjaar
De IAS/IFRS-normen voorzien een voorstelling van de resultaten vóór toewijzing

Onbeschikbare reserves toevoegingen gebouwen
Het betreft het verschil tussen de reële waarde, bepaald door de expert en de prijs, betaald voor de gebouwen (aankoop of inbreng), of hun netto boekhoudwaarden vóór 
de opslorping, verhoogd met de aankoopkosten en verminderd met de belastingkosten van de verrichting. Dit verschil kan het voorwerp zijn van aanpassing als gevolg 
van de harmonisering van bijzondere waarderingsregels van de overgenomen vennootschap met deze van Aedifi ca

Impact op de reële waarde van geschatte mutatierechten bij hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen
Het betreft het verschil tussen de investeringswaarde en de reële waarde bepaald door de experts bij de opname in de portefeuille
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8.5 Nota 5 – Vastgoedbeleggingen 

(in €) Toestand op 31 december 2006

Reële waarde van het beleggingsvastgoed begin van de periode 109 829 500

Reële waarde van de gebouwen toegevoegd aan de portefeuille 87 729 800

Reële waarde van de gebouwen verwijderd uit de portefeuille -360 000

Variatie van de reële waarde van het beleggingsvastgoed van de 
periode

712 400

Positieve variatie van de reële waarde van het beleggingsvastgoed   857 400

Negatieve variatie van de reële waarde van het beleggingsvastgoed   -145 000

Totaal van de reële waarde van het beleggingsvastgoed 197 911 700

8.6 Nota 6 – Ontwikkelingsprojecten 

(in €)

Ontwikkelings-
projecten       

Kosten voor de aankoop
van nog niet-toegevoegde 

gebouwen 

Totaal

Waarde in het begin van de periode 292 841 615 607 908 448

Aankopen 2 502 128 58 476 2 560 604

Verkopen 0 -795 -795

Overdrachten -137 857 -431 812 -569 669

Verandering van consolidatiezone 0 0 0

 

Waarde op het einde van de periode 2 657 112 241 476 2 898 588
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8. Nota’s

8.1 Nota 1 – Algemene gegevens 
Aedifi ca NV is een vastgoedbevak, onderworpen aan de 
Belgische wetgeving, met maatschappelijke zetel aan de 
Louizalaan 331 in 1050 Brussel.

De geconsolideerde, halfjaarlijkse rekeningen van Aedifi ca 
NV, afgesloten op 31 december 2006, omvatten de 
vennootschap en haar dochterondernemingen en werden 
opgemaakt in overeenstemming met de IAS 34 norm 
(International Accounting Standards).

8.2 Nota 2 – Belangrijkste boekhoudmethodes  
De boekhoudmethodes zijn gelijk aan die opgenomen in 
het jaarverslag 2006.

8.3 Nota 3 – Beheer van het bedrijfsrisico en van het 
fi nanciële risico  
De risico’s die zijn bepaald en beschreven in het jaarverslag 
2006, blijven gelijkaardig aan degene waarmee Aedifi ca te 
maken heeft op 31 december 2006.
Het beheer van deze risico’s gebeurde tijdens het voorbije 
semester met dezelfde middelen en volgens dezelfde 
criteria als in de loop van het vorige boekjaar.

Geconsolideerde resultaten
(x € 1 000)

Residentiële 
en gemengde 

gebouwen

Gemeubelde 
apparte-
menten

Huisvesting 
voor

senioren

Andere Niet 
toegekend

Totaal

Netto-huurresultaat 1 730 1 970 1 051 899 2 5 652

30,6% 34,9% 18,6% 15,9% 100,0%

Vastgoedresultaat 1 678 1 836 1 051 896 2 5 464

Operationeel resultaat 1 281 1 110 1 051 878 -17 4 304

Algemene kosten van de 
vennootschap

-1 380 -1 380

Operationeel resultaat voor de 
resultaten op de portefeuille

1 281 1 110 1 051 878 -1 397 2 923

4,6 maanden 6,0 maanden 4,5 maanden 5,5 maanden 5,2 maanden

Waarde van de onroerende goederen
(x € 1 000)

Residentiële 
en gemengde 

gebouwen

Gemeubelde 
appartementen

Huisvesting 
voor senioren

Andere Totaal

Investeringswaarde 83 143 40 574 48 349 31 055 203 121

40,9% 20,0% 23,8% 15,3% 100,0%

Reële waarde  80 988 39 449 47 170 30 305 197 912

Jaarlijkse contractuele huurgelden1 4 488 3 706 2 908 1 972 13 074

Bruto rendement (%) 5,4% 9,1%2 6,0% 6,4% 6,4%

Bruto rendement indien 100% verhuurd (%)3 6,0% 9,1% 6,0% 6,4% 6,7%

1  De bedragen voor de gemeubelde appartementen komen overeen met de omzet van het 1e semester ZBTW en geprojecteerd op jaarbasis

2  8,3% als men de goodwill en het meubilair toevoegt aan de investeringwaarde   

3  Behalve voor de gemeubelde appartementen

In de rubriek “Andere” zijn de twee hotels in Brugge en Leuven, evenals een kantoorgebouw gelegen Koningsstraat 35 te 1000 
Brussel opgenomen.

8.4 Nota 4 – Gegevens per marktsegment 
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8.7 Nota 7 – Financiële instrumenten  

Het risicobeleidbeheer van Aedifi ca wordt toegelicht op 
pagina 5 van het jaarverslag 2006.

Om de fi nanciële risico’s te beperken heeft Aedifi ca 
beslist zich in te dekken tegen het risico van stijging van 
de intrestvoeten. De reële waarde van deze fi nanciële 

instrumenten staat op het actief onder de rubriek 
“Financiële vaste activa” en op het passief onder de 
rubriek “Variaties in de reële waarde van fi nanciële activa 
en passiva”, zonder via de resultatenrekening te gaan, 
overeenkomstig de IAS 39.
Op 31 december 2006 heeft Aedifi ca interest dekkingen 
genomen op 100 miljoen € van de 150 miljoen € 
gesyndiceerd krediet als volgt:

Bedrag Duur Begin Dekkingspercentage 
zonder marge1

50 000 000 € 5 jaar  2 mei /2006 3,41%

25 000 000 € 10 jaar 1 april 2007 3,97%

25 000 000 € 5 jaar 1 oktober 2007 3,93%

100 000 000 €

1  De dekking is gebeurd via IRS (Interest Rate Swap). Deze dekking beschermt Aedifi ca tegen een verandering van variabele rentes op korte termijn door ze te 
vervangen door vaste, onderhandelde rentes op lange termijn (dekkingrentes).

8.8 Nota 8 – Kapitaal en uitgiftepremie

Tijdens dit semester werd het kapitaal van Aedifi ca 
beïnvloed door de fusie- en splitsingverrichtingen en de 
inbrengen in natura van 17 augustus 2006 en de inbrengen 
in natura van 26 september 2006.
Als gevolg van deze verrichtingen werd het kapitaal 
verhoogd met 19.470.986 €.

Aedifi ca heeft ook een openbaar aanbod tot inschrijving 
uitgebracht van 1.044.630 nieuwe aandelen en een 
openbaar aanbod tot verkoop van 926.302 bestaande 
aandelen.

De periode van dit aanbod was van 5 tot en met 
19 oktober 2006, met een vervroegde afsluiting op 
12 oktober 20061, daar het aantal gevraagde aandelen van 

Aedifi ca op deze datum het aantal aangeboden aandelen 
in het kader van dit gemengde aanbod ruim overschreed. 
De prijs van het aanbod bedroeg 41,0 € per aandeel 
(beleggingscommissie inclusief).

Tengevolge van dit openbaar aanbod en op datum van 
25 oktober werd het kapitaal verhoogd met 23 962 454 € 
van dewelke men moet aftrekken, in overeenstemming 
met de IAS/IFRS normen, de kosten van het aanbod tot 
inschrijving van nieuwe aandelen. De kapitaalsverhoging 
hield bovendien een uitgiftepremie in voor een bedrag van 
18.027.598 €.

Vanaf 30 juni 2006, maken de jaarrekeningen deel uit 
van een verhoging van het netto kapitaal van Aedifi ca 
van 42.464.912 € tot een bedrag van 82.900.068 € op 
31 december 2006.

1  De vervroegde afsluiting had geen betrekking op de aandelen die voorbehouden zijn aan de bestaande aandeelhouders die geen afstand hebben gedaan van hun voor-

keurrecht. Voor deze Voorbehouden Aandelen is de inschrijvingsperiode open gebleven tot 19 oktober 2006

Aan de raad van bestuur,

Wij hebben een beperkt nazicht uitgevoerd van de 
boekhoudkundige informatie vervat in het semestrieel 
verslag dat werd opgesteld in overeenstemming met het 
Koninklijk Besluit van 21 juni 2006 op de boekhouding, 
de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening 
van openbare vastgoedbevaks, en overeenkomstig het 
boekhoudkundig referentiestelsel IFRS (International 
Financial Reporting Standards) zoals aanvaard binnen 
de Europese Unie.  Deze boekhoudkundige informatie 
omvat de geconsolideerde balans, de geconsolideerde 
resultatenrekening, het geconsolideerde overzicht van de 
kasstromen, de geconsolideerde staat van de wijzigingen 
van het eigen vermogen en de bijlagen (samen de 
«tussentijdse fi nanciële informatie») voor het semester 
afgesloten op 31 december 2006.

Het opstellen van deze tussentijdse fi nanciële informatie 
valt onder de verantwoordelijkheid van de raad van 
bestuur. Het geconsolideerde balanstotaal bedraagt 
215.305.365 € en de tussentijdse geconsolideerde netto-
winst op 31 december 2006 bedraagt 2.075.671 €.

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze 
tussentijdse fi nanciële informatie tot uitdrukking te 
brengen op basis van ons nazicht.

Wij hebben ons beperkt nazicht uitgevoerd 
overeenkomstig de aanbevelingen aangaande het 
beperkt nazicht, zoals uitgevaardigd door het Instituut 

der Bedrijfsrevisoren.  Een beperkt nazicht spitst zicht 
voornamelijk toe op de bespreking van de tussentijdse 
fi nanciële informatie met de directie en op de analyse en 
de vergelijking van de tussentijdse fi nanciële informatie 
en de onderliggende fi nanciële gegevens. De omvang 
van deze werkzaamheden is minder omvangrijk dan de 
controles die in een volledig nazicht worden uitgevoerd 
overeenkomstig de controlenormen van toepassing voor 
de certifi catie van de geconsolideerde jaarrekening, zoals 
uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Op basis van ons beperkt nazicht werd er geen enkel feit 
ter onzer kennis gebracht dat er ons zou kunnen toe 
leiden te denken dat de tussentijdse fi nanciële informatie 
voor het semester afgesloten op 31 december 2006 
niet zou zijn opgesteld in overeenstemming met het 
Koninklijk Besluit van 21 juni 2006, met het IFRS-
referentiekader zoals aanvaard binnen de Europese Unie 
en overeenkomstig de in België van toepassing zijnde 
wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

Opgesteld te Elsene (1005 Brussel)
op 14 maart 2007.

Dirk SMETS,
Bedrijfsrevisor,

vennoot van
BST Bedrijfsrevisoren,

BBVBA van bedrijfsrevisoren
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Voor algemene informatie 
info@aedifi ca.be

Voor extra informatie, gelieve u te richten tot:
Stefaan Gielens, CEO – stefaan.gielens@aedifi ca.be
Laure le Hardy de Beaulieu, Corporate Communication Offi cer – laure.lehardy@aedifca.be

Uitgever 
Laure le Hardy de Beaulieu

Opmaak en realisatie
Comfi  – www.comfi .be

Fotografi e
Gebouwen: Denis Lafosse

Dit halfjaarverslag is eveneens beschikbaar in het Frans1

1  De Franse versie van het document heeft bewijskracht. De Nederlandse versie is een vertaling en werd opgesteld onder de verant-
woordelijkheid van Aedifi ca 
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