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Vastgoedportefeuille

Totale oppervlakte (m2) (zonder parkings) 50 127

Aantal appartementen 289 

Kerncijfers op 30 juni 2006 

Waarde van de vastgoedportefeuille x 1.000 € Per aandeel*

Investeringswaarde 112 719 1 935,40

Reële waarde 109 830 1 885,78

Contractuele huurgelden 7 378 108,48

  Bruto Rendement (%) 6,55%

Geconsolideerd resultaat (IAS/IFRS) x 1.000 € Per aandeel*

Netto huurresultaat 2 587 44,42

Vastgoedresultaat 2 560 43,96

Exploitatieresultaat 1 733 29,76

  Operationele marge (%) 66,99%

Exploitatieresultaat voor resultaat op portefeuille 605 10,39

Resultaat op portefeuille 438 7,52

Financieel resultaat + belastingen -1 265 -21,75

Netto resultaat -222 -3,81

Netto resultaat (Aandeel van de groep) -222 -3,81

Aantal aandelen

Aantal gewone aandelen in omloop 58 241

Totaal aantal aandelen 62 010

Geconsolideerde balans (IAS/IFRS) x 1.000 € Per aandeel*

Eigen vermogen 56 997 978,64

Schulden en passiva opgenomen in de schuldratio 65 524 1 125,03

Totaal van de balans 123 466 2 119,92

  Schuldratio (%) 53,07%

Verdeling per sector in m2
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*Aantal gewone aandelen in omloop

N.B. Cfr. Lexicon voor alle defi nities

Financiële kalender

Gesloten periode van 2 november tot 17 novembre 2006
Trading update op 30.09.2006 17 november 2006

Gesloten periode van 16 januari tot 16 februari 2007
Halfjaarresultaten op 31.12.2006
Halfjaarverslag op 31.12.2006

16 februari 2007

Gesloten periode van 1 mei tot 16 mei 2007
Trading update op 31.03.2007 16 mei 2007

Gesloten periode van 1 augustus tot 30 augustus 2007
Jaarresultaten op 30.06.2007                                          30 augustus 2007

Jaarverslag 2007 (op de website) 20 september 2007

Gewone algemene vergadering voor 2007          09 oktober 2007
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Aedifi ca is een vastgoedbevak (Beleggingsvennootschap met 
vast kapitaal) die eind 2005 op initiatief van Bank Degroof en 
GVA Finance werd opgericht en zich richt op de Belgische resi-
dentiële vastgoedmarkt.

De investeringsstrategie van Aedifi ca is toegespitst zich op 3 
dragende sectoren:  
-  residentiële niet-gemeubelde appartementsgebouwen in de 

Belgische stadscentra;
-  wooncomplexen in Brussel die als gemeubelde appartement-

en geëxploiteerd worden;
- huisvesting voor senioren. 

Na 8 maanden activiteit heeft de vastgoedportefeuille van 
Aedifi ca reeds een waarde van € 112,7 miljoen, telt de por-
tefeuille 289 appartementen en bevat die gebouwen voor een 
totale oppervlakte (zonder parkings) van 50.127 m2.

De beursgang van Aedifi ca op Eurolist by Euronext Brussels is 
voorzien in de herfst van 2006.
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In een sterk evoluerende omgeving loopt Aedifi ca bepaalde 
risico’s bij het uitoefenen van haar activiteiten.
Deze risico’s kunnen, wanneer zij zich voordoen, een nega-
tief effect hebben op de vennootschap, haar activiteiten, de 
vooruitzichten, de fi nanciële situatie en de resultaten. Met 
deze risico’s moet dan ook rekening gehouden worden bij 
het nemen van een investeringsbeslissing.

Het doel is bijgevolg om deze risico’s zo goed moge-
lijk te beheren teneinde hoge en stabiele huurinkomsten te 
genereren en een stabiel en blijvend rendement voor de aan-
deelhouders te garanderen.

De belangrijkste risicofactoren waarmee Aedifi ca wordt 
geconfronteerd, zijn het voorwerp van een regelmatige 
follow-up door zowel het management als de raad van 
bestuur, die terzake een voorzichtig beleidsprogramma heeft 
uitgewerkt dat indien nodig geregeld zal worden aangepast. 

1. Marktrisico’s

1.1 Economisch risico
De vastgoedportefeuille van Aedifi ca is uitsluitend in België 
gelegen en is grotendeels samengesteld uit residentiële 
gebouwen. Op 30 juni 2006 bestond deze portefeuille uit 
residentiële en gemengde gebouwen (80%) en 20% andere 
(hotelgebouwen). 

Aangezien de evolutie van vraag en aanbod in immobiliën 
door de algemene economische conjunctuur wordt beïn-
vloed, zou de verslechtering van de voornaamste Belgische 
macro-economische indicatoren de activiteiten en de ont-
wikkelingsvooruitzichten van Aedifi ca negatief kunnen 
beïnvloeden. 

Om deze negatieve effecten te beperken, diversifi eert Aedi-
fi ca haar investeringen in diverse segmenten  van de 
residentiële markt die de tendens vertonen om anders ten 
opzichte van de economische conjunctuur te evolueren.

1.2 Risico’s van de vastgoedmarkt
Het niveau van de huurprijzen en de waardering van gebou-
wen worden sterk beïnvloed door de vraag en het aanbod op 
de vastgoedmarkt.
De belangrijkste risico’s zijn:
- De bezettingsgraad, door een daling van de vraag naar 

huisvesting, en de capaciteit van de huurders om hun 
huur en huurlasten te betalen. De omzet die bijna volle-
dig bestaat uit ontvangen huurgelden kan hierdoor worden 
beïnvloed.

- De mogelijkheid van Aedifi ca om haar huurprijzen te 
verhogen – of zelfs te handhaven – voor nieuwe of te ver-
nieuwen huurcontracten.

- De waarde van de vastgoedportefeuille van Aedifi ca en dus 
haar capaciteit om meerwaarden te realiseren bij eventu-
ele overdrachten.

Om op deze risico’s te anticiperen, voert Aedifi ca een inves-
teringsbeleid gebaseerd op diversifi catie zowel vanuit 
geografi sch als sectoraal oogpunt binnen de residentiële 
vastgoedmarkt. Elk van de residentiële submarkten waarin 
Aedifi ca investeert, richt zich tot verschillende huurders en 
wordt gekenmerkt door huurcontracten van uiteenlopende 
duur (korte termijn voor de gemeubelde appartementen, 
middellange termijn voor de niet-gemeubelde appartemen-
ten en lange termijn voor de rusthuizen).

Aedifi ca wil eveneens groeien om het gewicht van elk 
gebouw in haar portefeuille tot een minimum te beperken en 
om het professionalisme van haar beheer en haar bedrijfs-
marge door schaalvoordelen te verbeteren.

1.3 Infl atierisico
Aedifi ca staat op korte en middellange termijn bloot aan een 
beperkt infl atierisico, rekening houdend met de indexatie van 
de huurprijzen (in functie van de evolutie van de gezond-
heidsindex of de index van de consumptieprijzen). Dit houdt 
in dat de huurinkomsten van Aedifi ca mee-evolueren met de 
infl atie, bij een constante bezettingsgraad.

Bovendien zou een aanzienlijke stijging van de infl atie een 
daling van de koopkracht van de gezinnen kunnen teweeg-
brengen en bijgevolg zorgen voor een terugkeer van de 
gezinnen op de huurmarkt (tegenover de koopmarkt). Dit zou 
een rechtstreekse en positieve impact kunnen hebben op de 
bezettingsgraad van de gebouwen van Aedifi ca.

Aedifi ca is dan ook van oordeel meer risico te lopen bij 
een verhoging van de reële rentevoeten dan bij een verho-
ging van de infl atie. In dat opzicht heeft Aedifi ca de nodige 
maatregelen genomen om zich tegen dergelijke risico’s in te 
dekken. (cf. Punt 3.3 Renterisico)

Risicofactoren
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De belangrijkste risicofac-
toren zijn het voorwerp van 
een regelmatige follow-up. 

Aedifi ca heeft een voorzich-
tig beleidsprogramma dat, 
indien nodig zal worden 
aangepast. 
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2.  Risico’s gekoppeld aan de vastgoedportefeuille 
van Aedifi ca

De raad van bestuur en het voltallige management van 
Aedifi ca zijn zich bewust van de risico’s verbonden aan 
het beheer en de kwaliteit van de vastgoedportefeuille en 
leggen zich daarom enkele strikte en duidelijke criteria op 
voor het verbeteren en optimaliseren van de gebouwen, 
het commerciële en technische beheer, de investeringen en 
desinvesteringen, met als doel de leegstand te beperken en 
om de waarde van het vermogen van Aedifi ca maximaal te 
doen stijgen.

2.1 Huurprijzen

Bijna de volledige omzet van Aedifi ca bestaat uit huurgel-
den verkregen door verhuur aan derden, meer bepaald aan 
particulieren.
Wanbetalingen van de huur en een verlaging van de bezet-
tingsgraad van de gebouwen hebben dus mogelijk een 
negatieve invloed op de resultaten.

Om dit risico te beperken voert Aedifi ca binnen de resi-
dentiële vastgoedmarkt een beleid van gediversifi eerde 
investeringen, zowel vanuit geografi sch als sectoraal 
oogpunt als inzake het beoogde type huurders.

Verder wil Aedifi ca investeren in de huisvesting van senio-
ren, op basis van langetermijncontracten (vastgoedleasing 
of erfpacht) met professionele en gespecialiseerde exploi-
tanten. Deze investeringen zullen een triple net rendement 
opbrengen, aangezien de exploitatielasten, de onder-
houdskosten en het risico op leegstand volledig door deze 
exploitanten zullen worden gedragen, en zullen dus een 
groot deel van de risico’s compenseren gekoppeld aan de 
huurcontracten op kortere termijn en de andere segmenten 
van de residentiële markt.

2.2 Kwaliteit en valorisatie van de gebouwen

Aedifi ca wil een beleid van constant onderhoud en renova-
tie van haar vastgoedportefeuille voeren om de bestaande 
huurprijzen te behouden, en zelfs te verhogen, maar ook 
om de verhuring, de renovatie of de verkoop van haar vast-
goedactiva te vergemakkelijken. 

Indien er belangrijke investeringen voor renovatie- of sane-
ringswerken nodig zijn, zouden deze werken op korte 

termijn wellicht negatieve gevolgen kunnen hebben voor 
de activiteiten, de strategie, de vooruitzichten, de fi nanciële 
situatie en de resultaten van de onderneming.
Omgekeerd, indien deze werken niet worden uitgevoerd, 
zouden de activa van Aedifi ca op middellange en lange 
termijn minder aantrekkelijk kunnen worden, wat een ver-
laging van de huurprijzen en een fi nanciële weerslag voor 
de onderneming zou kunnen veroorzaken.

Om dergelijke risico’s te beperken, is de eerste doelstel-
ling van Aedifi ca om verder de portefeuille uit te breiden en 
aldus een grotere spreiding op het vlak van de leeftijd van 
haar gebouwen te realiseren.

Aedifi ca wil ook in het kader van een lange termijnvisie 
voor eigen rekening aan vastgoedontwikkeling doen, waar-
door ze zich van de goede kwaliteit van de gebouwen zal 
kunnen verzekeren.

Hierbij dient opgemerkt dat bij de aankoop van een gebouw 
waarvoor belangrijke renovatiewerken nodig zijn, met deze 
renovaties rekening wordt gehouden voor het bepalen van 
de aanvangswaarde van het gebouw, en dat de renovatie-
kosten worden voorzien in het fi nancieel plan van Aedifi ca.
 

2.3 Beheer

De aantrekkelijkheid en de valorisatie van de vastgoedpor-
tefeuille op de huurmarkt zijn afhankelijk van de perceptie 
van de gebouwen door de huurders of potentiële eigenaars, 
meer bepaald inzake de kwaliteit, de staat van onderhoud 
en de veiligheid van de gebouwen. 

Aedifi ca heeft dan ook een intern commercieel en mar-
ketingteam opgericht om het directe contact met de 
huurders te verzekeren en zoveel mogelijk tegemoet te 
komen aan hun wensen en behoeften. 

De organisatie van het beheer van de gebouwen is als volgt: 

- Voor het niet-gemeubelde deel van de portefeuille laat 
Aedifi ca haar gebouwen extern beheren en staat ze bijge-
volg bloot aan de risico’s verbonden aan de tussenkomst 
van aannemers voor het uitvoeren van bepaalde opdrach-
ten. Daarom besteedt Aedifi ca via haar operations manager 
bijzondere aandacht aan de keuze van deze externe 
dienstverleners en worden hun tussenkomsten dagelijks 

Risicofactoren
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gecontroleerd. 
 Aedifi ca heeft ook beslist om het beheer van haar porte-

feuille te verdelen over meerdere beheerders, meer bepaald 
in functie van hun specialiteiten. Deze beheerders krijgen 
een volledige beheersopdracht op administratief en tech-
nisch vlak. Ze zijn ook verplicht om ter controle een 
kwartaalverslag op te stellen. Daarnaast worden punc-
tuele controles uitgevoerd op basis van de activiteiten, 
schadegevallen, huurcontracten, geschillen of andere 
gebeurtenissen die in de loop van een kwartaal zijn voor-
gevallen.

- Voor het gemeubelde deel van de portefeuille, heeft Aedi-
fi ca enkele gespecialiseerde teams overgenomen bij de 
fusie met de vennootschap Ixelinvest NV en de overname 
van het handelsfonds van Immobe NV. Deze teams werden 
volledig geïntegreerd binnen Aedifi ca. Dankzij hun jaren-
lange ervaring in het beheer van deze gebouwen kunnen 
deze teams door een effi ciënter en proactief beheer het 
risico van huurleegstand beperken. Een goede band tussen 
de klant en een rechtstreeks contact, zonder tussenperso-
nen, helpt eveneens om het bestaande klantenbestand te 
behouden en nieuwe klanten aan te trekken.

 

3. Financiële risico’s
3.1 Structuur van de schuld

Op 30 juni 2006 bedroeg de schuldgraad van Aedifi ca 
53,07%. 

Rekening houdend met haar groeistrategie, heeft Aedifi ca 
op 29 mei 2006 een kredietlijn van € 150 miljoen afgesloten 
met Fortis Bank, ING België, Banque LBLux en Bank Degroof 
voor een duur van 5 jaar. Op 30 juni 2006 had Aedifi ca haar 
kredietlijn tot een bedrag van € 63 miljoen gebruikt.

Het wettelijk toegelaten maximale schuldenpercentage voor 
vastgoedbevaks bedraagt 65% van het totaal van de activa. 
Dit betekent dat Aedifi ca op 30 juni 2006 nog over een 
marge van € 14,7 miljoen beschikte alvorens deze limiet te 
bereiken. 

Aedifi ca heeft op geen enkel gebouw een hypotheek toege-
staan, noch andere garanties aan haar schuldeisers geboden.

3.2 Liquiditeitsrisico
Op 30 juni 2006 had Aedifi ca haar kredietlijn gebruikt tot 
een bedrag van € 63 miljoen van de totale € 150 miljoen. 
Aedifi ca meent geen liquiditeitsrisico te lopen, aangezien 
het beschikbare saldo van de kredietlijn, ten bedrage van 
€ 87 miljoen, voldoende is om de groei van Aedifi ca op 
korte en middellange termijn te fi nancieren.

Bovendien wordt voorzien om bij de beursgang van Aedi-
fi ca een beroep te doen op de markt, door een verhoging 
van het kapitaal via openbare inschrijving.

3.3 Renterisico

Op een totaal bedrag van € 150 miljoen van haar krediet-
lijn heeft Aedifi ca, op 30 juni 2006, reeds € 100 miljoen 
gedekt met Interest Rate Swaps (variabele rentes veranderd 
in vaste rentes) en dit op de volgende manier:

* Marges en commissies niet inbegrepen

Op 30 juni 2006 had Aedifi ca dus € 37 miljoen meer gedekt 
dan het bedrag van het reeds gebruikte deel van de krediet-
lijn; Aedifi ca meent dus dat haar risico verbonden aan een 
verhoging van de rentes op korte en middellange termijn 
beperkt is. 

Het is de strategie van Aedifi ca om geen fi nanciële risico’s 
te nemen en zich derhalve in de toekomst te blijven indek-
ken tegen schommelingen van de rentevoeten.

3.4 Wisselrisico

Aedifi ca realiseert haar volledige omzet en betaalt al haar 
lasten in de eurozone. De fi nanciering en het beheer van de 
geldmiddelen gebeuren uitsluitend in euro. Aedifi ca staat 
dus niet bloot aan wisselrisico’s.
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Bedrag
Duur van 

de dekking
Aanvang van  

de dekking
IRS

50 000 000€ 5 jaar 2 mei 2006 3,41%

25 000 000€ 10 jaar 2 mei 2006 3,87%

25 000 000€ 5 jaar 16 augustus 2006 3,81%

100 000 000€ Gemiddeld* 3,63%
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Brief aan de aandeelhouders

Beste aandeelhouders,

Na de oprichting in november 2005 door Bank Degroof 
en GVA Finance en de vergunning als vastgoedbevak in 
december 2005 door de CBFA, werd Enigma Immo op 23 
maart 2006 omgedoopt tot Aedifi ca.

Deze nieuwe vennootschap bewees na 8 maanden 
reeds haar dynamisme en veelbelovende toekomst: haar 
portefeuille bereikte reeds op 30 juni 2006 een investe-
ringswaarde van € 112,7 miljoen.

Het eerste boekjaar van Aedifi ca werd afgesloten met een 
balanstotaal van € 123,5 miljoen en een eigen vermogen 
van € 57 miljoen, wat een schuldgraad van 53,07% bete-
kent. In dit eerste boekjaar van enkele maanden zijn alle 
kosten verrekend verbonden aan de oprichting van Aedi-
fi ca, haar offi ciële erkenning als bevak, de aanstelling van 
de raad van bestuur en die van het managementteam. 
Daarentegen werden de geïnde huurgelden maar opge-
nomen naarmate de gebouwen in het vermogen werden 
opgenomen. Het eerst boekjaar weerspiegelt dus slechts 
een tussentijdse situatie van een nieuw gevormde vast-
goedportefeuille die in volle expansie verkeert. 

De investeringsstrategie van Aedifi ca concentreert zich op 
3 dragende segmenten van de Belgische residentiële vast-
goedmarkt:
-  Residentiële gebouwen gelegen in de Belgische stads-

centra, onder meer gericht op de huisvesting van de 
middenklasse, een bijzonder beloftevolle sector. 

-  Gemeubelde appartementen met een hoog rendement. 
Door hun ligging in de gegeerde wijken van de hoofdstad 
van Europa zijn ze vooral bestemd voor een internati-
onaal publiek, met huurcontracten voor relatief korte 
periodes.

-  Huisvesting voor senioren. Deze sector zal in de komende 
jaren een forse groei kennen, rekening houdend met 
de demografi sche evolutie en zal ook zorgen voor een 
uiterst stabiele basisomzet voor Aedifi ca. De huurcontrac-
ten zullen van zeer lange duur zijn en de exploitatie zal in 
handen zijn van professionele beheerders. 

Deze strategie stemt overeen met de wil van Aedifi ca om in 
te spelen op de verschillende behoeften van de bevolking 
inzake stedelijke huisvesting, vandaar ons motto “Aedifi ca, 
the urban way to live”. Deze strategie stemt ook overeen 
met de wens om de portefeuille van Aedifi ca te diversifi -
eren, met huurcontracten op korte termijn, (gemeubelde 
appartementen), op middellange termijn (niet-gemeu-
belde appartementen) en lange termijn (rusthuizen met 
vastgoedleasing of erfpacht), om een grote stabiliteit ten 
opzichte van de economische conjunctuur te garanderen. 

Op 1 juli 2006 is Aedifi ca aan haar tweede boekjaar begon-
nen, en sinds die datum heeft zij haar portefeuille reeds 
met € 65,4 miljoen verhoogd (investeringswaarde), hetzij 
met 57,83%. Hierbij vonden de eerste acquisities plaats in 
het segment van de huisvesting van senioren, via de over-
name van 6 rusthuizen in Brussel en Waals-Brabant. 

En dit is nog maar een begin! 

Aedifi ca koestert de ambitie om haar expansie verder te 
zetten, om:
-  haar omvang te consolideren met als doel een betere 

liquiditeit te bieden en gemakkelijker opportuniteiten in 
de markt te kunnen grijpen, 

-  haar portefeuille te diversifi ëren om de risico’s te sprei-
den, 

-  het portefeuillebeheer nog verder te professionaliseren 
door zich te omkaderen met medewerkers en partners 
van hoog niveau, en schaalvoordelen te realiseren,

-  aan haar aandeelhouders stabiele huurinkomsten en een 
optimale rentabiliteit aan te bieden. 

Aedifi ca heeft immers de vaste intentie om een belangrijke 
institutionele speler te worden binnen de residentiële huur-
markt in België, erkend te worden als kwaliteitsreferentie 
door zowel de huurders als de aandeelhouders, en een 
investeerder te zijn die aantrekkelijke rendementen biedt, in 
overeenstemming met haar risicoprofi el. 

Een nieuwe vastgoedbevak: dynamisme en ambitie 
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Bodenbroekstraat 
22-25
Ruysbroekstraat 63-67
1000 Brussel

Om deze groei te fi nancieren, kan Aedifi ca reeds rekenen 
op een kredietlijn van € 150 miljoen die in mei 2006 werd 
afgesloten. Aedifi ca zal eveneens haar kapitaal verhogen 
bij haar introductie op de Beurs die in de herfst van 2006 
is voorzien. 

Wij willen onze aandeelhouders van harte danken voor het 
vertrouwen dat ze ons schenken. U mag ervan overtuigd 
zijn dat we alles in het werk zullen stellen om dit vertrou-
wen waardig te tonen en te bewijzen dat Aedifi ca een 
verantwoorde investering is.

Stefaan Gielens  Jean-Louis Duplat
Chief Executive Offi cer Voorzitter van 
   de raad van bestuur 
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Onze Visie

Wij willen een belangrijke institutionele speler 

zijn binnen de Belgische residentiële huurmarkt 

en bijdragen aan de transparantie ervan. 

Onze Missie

Wij willen van Aedifi ca een referentie en kwali-

teitssymbool maken voor zowel de huurders als 

de aandeelhouders. 

Wij willen een optimale rentabiliteit leveren en 

een duurzame en veilige vastgoedinvestering 

die beantwoordt aan alle huidige behoeftes op 

het vlak van huisvesting.
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Organogram

Pierre Iserbyt 2

Onafhankelijk bestuurder

Jacques Blanpain 4

Bestuurder die de aandeelhouders vertegenwoordigt

6

8Marc Charles 1

Bestuurder – Oprichter

4

Stefaan Gielens
Gedelegeerd bestuurder - C.E.O.

2

5

Jean-Louis Duplat
Voorzitter - Onafhankelijk bestuurder

7

Adeline Simont
Bestuurder – Oprichter

Brigitte Gouder de Beauregard 3

Onafhankelijk bestuurder

Galila Barzilaï Hollander
Bestuurder die de aandeelhouders vertegenwoordigt

9

1

Guy Servotte
Bestuurder - C.F.O.

3

1 Als permanent vertegenwoordiger van GVA Finance CVA
2 Als permanent vertegenwoordiger van Serdiser CVA 
3 Als permanent vertegenwoordiger van Reinvest NV
4 Als permanent vertegenwoordiger van Services et Promotion de Lasne NV

In het hoofdstuk corporate governance van dit jaarverslag vindt u meer informatie over de samenstelling, de rol 
en de verschillende adviesorganen die deel uitmaken van de raad van bestuur.

1. Raad van bestuur
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2.1  Beheer van de residentiële en gemengde gebouwen 
(uitgezonderd gemeubelde appartementen)

Op dit moment besteedt Aedifi ca het beheer van haar 
portefeuille voor residentiële en gemengde gebouwen (uit-
gezonderd gemeubelde appartement) uit. Er zijn twee 
redenen waarom Aedifi ca vertrouwen stelt in externe 
tussenpersonen die goed staan aangeschreven op de Bel-
gische vastgoedmarkt:

-   Enerzijds kan Aedifi ca de kosten drukken door het vermij-
den van personeelskosten die in deze sector traditioneel 
gezien hoog liggen. 

-  Anderzijds is de omvang van de vastgoedportefeuille 

van Aedifi ca onvoldoende groot om reeds met een eigen 
intern beheersteam een kwalitatief beheer te kunnen ver-
zekeren.

Aedifi ca heeft wel een operations manager aangeworven 
om alle prestaties van deze externe beheerders te coördine-
ren en toe te zien op de kwaliteit ervan. 
Er werd eveneens een commercieel en marketingverant-
woordelijke aangeworven om intern de verhuur van de 
portefeuille te verzekeren en om een rechtstreeks contact 
met de huurders te behouden.

De externe beheerders worden geselecteerd op basis van 
een aanbesteding en hun reputatie op de Belgische markt. 

2. Aedifi ca team

Op 30 juni 2006 bestond het beheersteam van Aedifi ca uit 21 personen samengesteld als volgt:

Organogram

Stefaan Gielens

Viviane Buyck
Claire Wiscart
Anne-France Renard
Cristina Rojas

Eva Martinez Perez
Agueda Martinez Perez
Fernanda Maria Da Costa Alves De Moura
Rui Manuel Ravares Das Neves
Ruben Dario Ipuz Mendez
Vera Lucia Baptista De Almeida
Nicolas Vanderhaegen
Guy Jourion

Laure le Hardy 
de Beaulieu Eva Verhoeven Guy Servotte 

Jean-François  
Chantelot

Philippe Maurin

Rita Arendt
Laurent
Vander Borght

Carmela Dolce

Chief Executive 
Officer

Exploitatie Exploitatie

Communicatie 

Sales 
en marketing 

Chief Financial 
Officer

Assistente

Niet-gemeubeld Gemeubeld

Boekhouding

Sales
en marketing

Technische follow-up en projecten: voorzien voor eind 2006

Rina Herlitska
vanaf september 
2006
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Alle contracten worden voor een gelijke duur van 3 jaar 
getekend met de mogelijkheid van een jaarlijkse verlenging 
aan het einde van het contract. 

Om het beheerrisico te beperken heeft Aedifi ca beslist om 
haar portefeuille op te splitsen tussen de beheerders, meer 
bepaald in functie van hun specialiteiten. 

Deze externe beheerders krijgen een volledige beheersop-
dracht inzake het administratieve en technische beheer 
van de gebouwen toevertrouwd. Aedifi ca vraagt ter con-
trole een driemaandelijks beheersverslag, maar voert ook 
punctuele controles uit op basis van de activiteiten, scha-
degevallen, verhuringen, geschillen en alle andere situaties 
die in de loop van het kwartaal zijn voorgevallen. 

De externe beheerders worden vergoed op basis van een 
commissie die bestaat uit een percentage van de huursom-
men. 

Volgende beheerders zijn op dit moment door Aedifi ca aan-
gesteld: 

ABERDEEN PROPERTY INVESTORS NV
Blue Tower
Louizalaan 326
1050 Brussel     
Voor het gebouw gelegen aan de Louizalaan 331-333    

OP MANAGEMENT NV
Emile de Motlaan 19-21
1000 Brussel      
Voor de gebouwen gelegen aan de Lakensestraat, Nieuw-
brugstraat en Filips de Goedestraat

LA GESTION D’IMMEUBLES NV
Defrélaan 267
1180 Brussel
Voor het gebouw gelegen aan de Lombardstraat 

SOGESMAINT-CB RICHARD ELLIS NV
Herrmann-Debrouxlaan 40-42
1160 Brussel (Oudergem)
Voor de gebouwen gelegen aan de Bodenbroek/Ruys-
broekstraat (Zavel), Tervurenlaan/Keltenstraat en de 
parkings gelegen aan de Frankenstraat.

2.2 Beheer van de gemeubelde appartementen
Dankzij de overname van de vennootschap Ixelinvest NV en 
van het handelsfonds van Immobe NV heeft Aedifi ca niet 
alleen een aantal gemeubelde appartementen verworven, 
maar ook personeel overgenomen dat zeer ervaren is in het 
beheer van dit type gebouwen. 

Aedifi ca heeft beslist om deze teams intern te integreren, 
om de volgende redenen: 
-  Door hun ervaring met deze vastgoedportefeuille hebben 

deze teams hun bekwaamheid bewezen: 
•  om een direct contact te leggen en te onderhouden 

met hun huurders, wat essentieel is in deze sector. De 
klanten keren terug omwille van de kwaliteit van de 
huisvesting en van de dienstverlening die gegaran-
deerd wordt door het beheerteam, dat alles in het werk 
stelt om het verblijf voor de klant zo aangenaam moge-
lijk te maken; 

•  om te werken met een feilloze communicatie, een goede 
coördinatie en teamgeest. Voor het beheer van 183 
gemeubelde appartementen is het eengemaakte team 
binnen Aedifi ca samengesteld uit slechts 1 commercieel 
verantwoordelijke, 4 beheerders en 8 arbeiders (poets-
vrouwen, conciërge, tuinman en klusjesmannen). Deze 
personen zijn verantwoordelijk voor alle aspecten van 
verhuur, het beheer en het onderhoud van de gebouwen. 

-  Het beheer van gemeubeld vastgoed houdt meer risico’s 
in dan dat van niet-gemeubeld gelet op de relatief korte 
duur van de verblijven. Het vereist dan ook een effi ciënt en 
proactief beheer van de eigenaar om de risico’s van huur-
leegstand te beperken. Een goede band tussen de klant en 
de rechtstreekse contactpersoon, zonder inmenging van 
tussenpersonen, helpt eveneens om het bestaande klanten-
bestand te onderhouden en nieuwe klanten aan te trekken.

3. Aedifi ca en haar dochteronderneming
Aedifi ca is voor 98,4% eigenaar van haar dochteronderne-
ming Aedifi ca Invest, wat neerkomt op 123 aandelen op een 
totaal van 125. 
Bank Degroof en GVA Finance bezitten respectievelijk 1 
aandeel, hetzij een totaal van 1,6% van het kapitaal van 
Aedifi ca Invest.  

Deze dochteronderneming werd opgericht om het nemen 
van participaties te vergemakkelijken en om aandelen tijde-
lijk onder te brengen.
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Strategie

Om zich snel als een van de hoofdrolspelers op de Belgische 
residentiële huurmarkt te positioneren, volgt Aedifi ca een 
strategie van sterke groei. Het doel hiervan is: 
-  de liquiditeit te verbeteren – een belangrijk criterium voor 

de beleggers; 
-  haar portefeuille te diversifi ëren en dus de risico’s te ver-

kleinen; 
-  te beschikken over de fi nanciële draagkracht om andere 

interessante portefeuilles te verwerven; 
-  een professioneel beheer van het vastgoedvermogen te 

garanderen; 
-  een stabiel en aantrekkelijk rendement te bieden. De basis 

van eigendommen met laag risico en zeer stabiel ren-
dement zal worden aangevuld met eigendommen met 
berekend risico en hoger rendement.

Om deze groei te realiseren, heeft Aedifi ca in België 3 
residentiële markten geïdentifi ceerd waarop ze haar 
investeringsstrategie focust: residentiële gebouwen in 
stadscentra, gemeubelde appartementen in Brussel en 
huisvesting voor senioren. 

Deze strategie leunt aan bij de wil van Aedifi ca om te 
beantwoorden aan de verschillende behoeftes van de 
bevolking wat de stedelijke huisvesting betreft, en haar 
streven om ten dienste te staan van haar huurders en hun 
welzijn ter harte te nemen.  Vandaar de keuze voor het 
devies “Aedifi ca, the urban way to live“. 

Residentiële gebouwen in stadscentra 
Aedifi ca wil gebouwen met niet-gemeubelde appartementen 
‘in blok’ aankopen, zonder mede-eigendom. Deze wooncom-
plexen zijn gelegen in stedelijke agglomeraties van het land 
die een dynamisch beleid voeren om het leven in de stad 
aantrekkelijk te maken (cultureel en sociaal leven, gemengde 
functies, ontwikkeling van het toerisme, …). 

Deze investeringen worden op twee manieren gerealiseerd: 
-  De aankoop van bestaande gebouwen 

Aedifi ca selecteert gebouwen zonder mede-eigendom die 
voldoende groot zijn om een goede rentabiliteit te garan-
deren. Het gaat om gebouwen die hoofdzakelijk residentieel 
van aard zijn maar toch plaats kunnen bieden aan kantoren 
of winkelruimtes vermits ze gelegen zijn in stedelijke zones 
waar  een gemengde bestemming gestimuleerd wordt.  

De vastgoedbevak koopt ook volledige vastgoedportefeuil-
les op om vervolgens enkel die eigendommen te behouden 
die perfect binnen de aankoopstrategie van Aedifi ca 
passen.
Aedifi ca wil ook samenwerken met partners uit de open-
bare sector, bijvoorbeeld in het kader van «sale and rent 
back»-operaties (aankoop gevolgd door verhuring van het 
onroerend goed aan de vorige eigenaar) bestemd voor 
middenklasse huisvesting  en/of sociale woningen.  

-  De bouw van wooncomplexen
Dezelfde selectiecriteria als hierboven gelden voor  inves-
teringen in nieuwbouwprojecten.  Aedifi ca opteert ervoor 
ook in nieuwbouwprojecten te investeren  gelet op het 
fi nanciële en kwalitatieve voordeel van een investering in  
de projectfase. Bovendien wordt deze oriëntatie ingege-
ven door de vaststelling dat er een belangrijk tekort is aan 
huisvesting voor dat deel van de bevolking dat over een 
gemiddeld inkomen beschikt (€ 400-850 huur per maand). 
Aedifi ca wil ook in dit segment een samenwerking met de 
publieke sector opbouwen om in te spelen op de woonbe-
hoeften van de bevolking.

Gemeubelde appartementen in Brussel
Deze appartementen richten zich op een internationale cli-
entèle – Europese ambtenaren, hogere kaderleden, enz. - die 
een comfortabel onderkomen zoekt voor een verblijf van 
enkele weken of maanden. Deze appartementen zijn gelegen 
in de betere wijken van de hoofdstad die erg in trek zijn bij 
expats.
Met dit type vastgoed kan Aedifi ca haar portefeuille diversi-
fi ëren.  Het risico van contracten met een kortere duur wordt 
gecompenseerd door het hogere rendement van dit segment. 

Huisvesting voor senioren 
Om te beantwoorden aan de demografi sche evolutie van 
de bevolking, zal er in de komende jaren extra aandacht 
aan aangepaste huisvesting voor senioren moeten worden 
besteed (verwacht wordt dat het aantal Belgen ouder dan 
80 jaar die aangepaste woningen nodig hebben, met 62% 
zal stijgen tussen 2000 en 2020!) .  
Aedifi ca wil op deze groeiende vraag een antwoord bieden 
door te zoeken naar de beste residentiële huuroplossing 
voor alle groepen senioren. 

1 Bron: NIS, Bevolkingsvooruitzichten

Groei, diversifi ëring en rentabiliteit
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Aedifi ca heeft in België 3 
residentiële markten als 
strategisch geïdentifi ceerd:
residentiële gebouwen in 
stadscentra, gemeubelde 
appartementen in Brussel en 
huisvesting voor senioren.
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Strategie

Daarom wenst Aedifi ca in het segment van de huisveting 
van senioren tegelijkertijd op volgende domeinen actief te 
zijn :  
-  alle types woningen: exclusieve woningen, middenklasse 

woningen en woningen voor bescheiden inkomens
-  en rusthuizen (bij voorkeur van meer dan 100 bedden) of 

alle andere vernieuwende concepten (bijvoorbeeld Ser-
vicefl ats).  

Aedifi ca wil in deze sector investeren op basis van lan-
getermijncontracten (onroerende leasing of erfpacht) die 
met professionele en gespecialiseerde exploitanten worden 
gesloten. Deze investeringen zullen een «triple net” ren-
dement opleveren, aangezien de exploitatielasten, de 
onderhoudskosten en het risico op huurleegstand volledig 
door de exploitanten worden gedragen. 
Deze investeringen zullen dus grotendeels de risico’s 
compenseren die gekoppeld zijn aan de residentiële huur-
contracten op kortere termijn, vooral wat de schommeling 
van de bezettingsgraad betreft. Dergelijke investeringen 
laten Aedifi ca tevens toe snel een belangrijkere porte-
feuilleomvang te realiseren en toch de risico’s te beperken 
dankzij de zekerheid en stabiliteit van de inkomsten uit 
deze investeringen. 

In het kader van deze strategie en van de fusies die tot 
stand zijn gekomen na de afsluiting van het boekjaar op 30 
juni 2006, heeft Aedifi ca een portefeuille verworven van 
6 rusthuizen gelegen in Brussel en Waals-Brabant.  Deze 
portefeuille beantwoordt aan alle criteria die Aedifi ca zich 
stelt. 

Aedifi ca hoopt, onder meer door «sale and rent back»-
operaties, bij te dragen aan de professionalisering en 
consolidering van de sector van de huisvesting van senio-
ren, die op dit moment erg versnipperd is. 

Andere

Gezien de stedelijke centra door een vermenging van 
bestemmingen (wonen, werken, winkelen) gekenmerkt 
worden, bevat de portefeuille van Aedifi ca ook niet-resi-
dentiële oppervlaktes (kantoren, winkelruimtes en hotels). 
De aanwezigheid van dergelijke ruimtes zal de gemiddelde 
duur van de huurcontracten verlengen, de portefeuille 
meer diversifi ëren en een grotere stabiliteit garanderen ten 
opzichte van de economische conjunctuur.
Aedifi ca heeft geïnvesteerd in een hotel in het centrum van 
Brugge. Op dit hotel is een erfpacht van 27 jaar (+ 2 x 9 
jaar) verleend. 

Besluit: Aedifi ca wil zich profi leren als referentie op de resi-
dentële vastgoedmarkt door een actieve aanwezigheid op 3 
strategische assen en door een grote verscheidenheid van 
haar portefeuille, dit alles in het kader van een residentiële 
vastgoedbevak.  
Aedifi ca wil eveneens erkend worden als een zekere en 
duurzame vastgoedinvestering dankzij haar beleid van 
groei gericht op het verwerven van gebouwen met stabiele 
en recurrente inkomsten.
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Louizalaan
331-333
1050 Brussel

Deze strategie leunt aan bij 
de wil van Aedifi ca om te 
beantwoorden aan de ver-
schillende behoeftes van de 
bevolking wat de stedelijke 
huisvesting betreft. 

Aedifi ca, 
the urban way to live 
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Markante feiten

7 november 2005

Oprichting van Enigma Immo NV

8 december 2005

Offi ciële erkenning als 
vastgoedbevak door de 
CBFA

21 december 2005

Gebouwen met gemeubelde appartementen 
gelegen aan de Opperstraat 5, 21-35, 39-45 
te 1050 Brussel

29 december 2005

Hotel Martin’s Brugge gelegen aan de
Oude Burg 5 te 8000 Brugge 

19 december 2005

Ondertekening van een principeakkoord voor de aankoop van de vennoot-
schap Palace 62 SA, eigenaar van een residentieel gebouw dat volledig 
wordt gerenoveerd, gelegen aan de Etterbeeksesteenweg 62 te 1040 
Brussel. De voorlopige oplevering is voorzien voor oktober 2006.

1.  Markante feiten die zich hebben voorgedaan vóór de 
afsluiting van het boekjaar op 30 juni 2006



17

1

2

Risicofactoren
Brief aan de aandeelhouders

Organogram
Strategie

Markante feiten
Corporate Governance

Vastgoedverslag
Beheersverslag

Diversen
Bijlagen

6 februari 2006

Aanstelling van het management  

30 december 2005

Gemengd gebouw gelegen aan de Tervu-
renlaan 13a-13b -  Keltenstraat 4-10 te 
1040 Brussel 

23 maart 2006

Naamsverandering:  Enigma Immo SA 
wordt Aedifi ca

23 maart 2006

• Residentieel gebouw gelegen in de Bodenbroekstraat 22-24 / 
Ruysbroekstraat 65-67 aan de Grote Zavel te 1000 Brussel. > 1

• Vijf gebouwen met gemeubelde appartementen gelegen in de 
Louizawijk (Louizalaan 130 – 135 > 2, 270, Dalstraat 48 > 3, 
Livornostraat 16 -18 te 1050 Brussel)

• Residentieel gebouw gelegen aan de Filips de Goedestraat 24-28, 
1000 Brussel

• Residentieel vastgoedcomplex aan de Lakensestraat 89-117, 
Nieuwbrugstraat 3-3a en Circusstraat 25-29 te 1000 Brussel > 4

• Residentieel gebouw aan de Lombardstraat 32 te 1000 Brussel > 5
• Integratie van de teams voor het beheer van de gemeubelde 

appartementen
 

4

3

5
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16 mei 2006 
   
Verkoop van het kantoor-
gebouw (leegstaand) aan 
de Opperstraat 38 te 1050 
Brussel

29 mei 2006
   
Ondertekening van de 
kredietlijn van € 150 miljoen  

 
Verhuizing van de nieu-
we maatschappelijke 
zetel van Aedifi ca naar 
de Louizalaan 331-333

24 mei 2006
  
Gemengd vastgoedcomplex 
gelegen aan de Louizalaan 
331-333 te 1050 Brussel

Verlijden van de akte voor de 
aankoop van het terrein voor 
het appartementenproject 
“Résidence Gauguin et Manet” 
gelegen aan de rue du Lavoir 
te Aarlen

13 juni 2006
28 juni 2006

Markante feiten 
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2.  Markante feiten die zich hebben voorgedaan na de afsluiting 
van het boekjaar op 30 juni 2006
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17 augustus 2006

• Twee residentiële gebouwen gelegen in de Lakense-
straat 119 en 123-125 te 1000 Brussel

• Residentieel gebouw gelegen op het Zaterdagplein 
6-10 te 1000 Brussel > 1

• Rusthuis “Château Chenois” gelegen aan de chemin 
des Postes 260 te 1410 Waterloo > 2

• Rusthuis “New Philip” gelegen aan de Monte Car-
lolaan 178 te 1190 Brussel > 3

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

• Rusthuis “Bel Air” gelegen aan de Lambermontlaan 
227 te 1030 Brussel > 5

• Rusthuis “Résidence Augustin” in opbouw, gelegen 
op de hoek van de Alsembergse Steenweg 311-313 
en de Sint-Augustinuslaan 44 te 1190 Brussel. > 6

• Rusthuis “Résidence Grange des Champs” gelegen 
te 1420 Eigenbrakel

• Residentieel gebouw gelegen aan de Broquevillel-
aan 8 te 1150 Brussel

• Residentieel gebouw gelegen op de hoek van 
de Legerlaan 3 en de Tervurenlaan 103 te 
1040 Brussel > 7 

• Residentieel gebouw gelegen aan de Batavenstraat 
71 te 1040 Brussel 

• Residentieel gebouw gelegen aan de Louis 
Hapstraat 128 te 1040 Brussel > 8

• Residentieel gebouw gelegen aan de Waterkracht-
straat 48 te 1210 Brussel 

• Residentieel gebouw gelegen op het Jourdanplein 
35 te 1040 Brussel  > 9

• Residentieel gebouw gelegen aan de Eredienststraat 
26 te 1000 Brussel > 10

• Gemengd gebouw gelegen aan de Koningsstraat 35 
te 1000 Brussel 

• Residentieel gebouw gelegen aan de Waterloose 
Steenweg 1360 te 1180 Brussel 
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Corporate Governance

1  Cf. Bijlage II, hoodstuk 1 van dit jaarverslag, dat verwijst naar de corporate 
governance bepalingen met betrekking tot de raad van bestuur.

2  Cfr. Bijlage II, hoodstuk 1, punt 1.3.3 van dit jaarverslag, dat verwijst naar de 
corporate governance bepalingen met betrekking tot de duur van de man-
daten

Aedifi ca is een naamloze vennootschap die op 8 decem-
ber 2005 door de Commissie van het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen (CBFA) werd erkend als vastgoedbevak 
naar Belgisch recht. 
De vennootschap heeft als voornaamste doel de collectieve 
investering van publieke fi nanciële middelen in onroerende 
goederen. Haar investeringsbeleid richt zich voornamelijk 
op de residentiële vastgoedmarkt in België. 
Aedifi ca leeft de principes na van de Belgische 
Corporate Governance Code die op 9 december 2004 
werd gepubliceerd en houdt tegelijkertijd rekening met het 
specifi eke karakter van de vennootschap. Aedifi ca zal dan 
ook de aanbevelingen van de code toepassen volgens het 
principe «toepassen of uitleggen” («comply or explain»). 

Het Corporate Governance Charter werd opgesteld door 
de raad van bestuur van Aedifi ca. Doel ervan is volledige 
informatie te verschaffen over de principes van deugdelijk 
bestuur die in de vennootschap van toepassing zijn. 

Het Charter is grotendeels afgedrukt in bijlage II van dit 
jaarverslag en kan ook integraal worden geraadpleegd op 
de website van Aedifi ca (www.aedifi ca.be), waar het zo vaak 
als nodig zal worden bijgewerkt. 

1. Beslissingsorganen
1.1 Raad van bestuur1 
1.1.1 Samenstelling
Op 30 juni 2006 werd de vennootschap bestuurd door een 
raad die bestond uit 9 leden (ten hoogste 12 leden), waarvan 
drie onafhankelijke leden zijn in de zin van het Wetboek van 
Vennootschappen en bijlage A van de Belgische Corporate 
Governance Code. 

Tijdens het boekjaar 2005-2006 heeft de raad van bestuur 11 
keer vergaderd.

De bestuurders worden voor ten hoogste drie jaar benoemd 
door de Algemene vergadering van aandeelhouders, die hen 
te allen tijde kan afzetten. De bestuurders zijn herverkies-
baar.2, 3 

1.1.2 Bezoldiging
Voor het eerste boekjaar afgesloten op 30 juni 2006, 
bedroeg de jaarlijkse bezoldiging van de leden van de 
raad van bestuur € 12.000 excl. BTW voor de voorzitter 
en € 10.000 excl. BTW voor alle andere niet-uitvoerende 
bestuursleden. 

Voor het boekjaar 2006-2007 zullen de niet-uitvoerende 
leden van de raad van bestuur een bezoldiging ontvan-
gen van:
-  een vast jaarlijks bedrag van: 

• € 12.000 excl. BTW voor de voorzitter 
• € 10.000 excl. BTW voor de andere niet-uitvoerende 
bestuursleden

-  een zitpenning voor elke vergadering waarvan het bedrag 
is vastgelegd op € 750 excl. BTW.

1.2 De comités van de raad van bestuur 4

De raad van bestuur heeft in zijn schoot twee gespe-
cialiseerde comités opgericht: het auditcomité en het 
bezoldigings- en benoemingscomité die de raad moeten 
bijstaan en adviseren over hun specifi eke domeinen. Deze 
comités hebben geen beslissingsbevoegdheid maar vormen 
een adviesorgaan en rapporteren aan de raad van bestuur, 
die vervolgens de beslissingen neemt. 

1.2.1 Auditcomité
Het auditcomité bestaat uit 3 bestuurders van wie 2 onaf-
hankelijke bestuurders, namelijk: 

Mevrouw Brigitte Gouder de Beauregard Voorzitter van het  
    Comité
    Onafhankelijk  
    bestuurder
De heer Jean-Louis Duplat  Onafhankelijk  
    bestuurder
Mevrouw Adeline Simont  Bestuurder

Het comité zal drie keer per jaar vergaderen.

3  De raad van bestuur zal aan de gewone algemene vergadering van 26 sep-
tember 2006 een voorstel inzake de rotatie van de bestuursmandaten ter 
goedkeuring voorleggen teneinde de continuïteit van de werking van de raad 
te verzekeren. 

4  Cf. Bijlage II, hoodstuk 1 van dit jaarverslag, dat verwijst naar de corporate 
governance bepalingen met betrekking tot het auditcomité en het remunera-
tie- en benoemingscomité. 
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Oude Burg 5
8000 Brugge
België

Aedifi ca is een naamloze ven-
nootschap door de 
Commissie van het Bank-, 
Financie- en Assurantiewezen 
(CBFA) erkend als vastgoed-
bevak naar Belgisch recht.
Aedifi ca leeft de principes na 
van de Belgische Corporate 
Governance.
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Samenstelling van de raad van bestuur op 30 juni 2006
Naam en rol binnen de raad van bestuur Nationaliteit en geboortedatum Professioneel adres Einde van mandaat5

Jean-Louis Duplat 
Voorzitter - onafhankelijk bestuurder

Belg - 30 mei 1937 Marcel Thirylaan 216 
1200 Brussel

11 oktober 2011

Stefaan Gielens
Gedelegeerd bestuurder - Uitvoerend management

Belg - 21 oktober 1965 Louizalaan 331-333/4 
1050 Brussel

11 oktober 2011

Guy Servotte
Bestuurder - Uitvoerend management

Belg - 22 november 1965 Louizalaan 331-333/4 
1050 Brussel

11 oktober 2011

Marc Charles 1

Bestuurder - Stichter
Belg - 13 maart 1960 Terhulpsestwg. 130/8                     

1000 Brussel
11 oktober 2011

Adeline Simont
Bestuurder - Stichter

Belg - 16 januari 1960 Guimardstraat 18                
1040 Brussel

11 oktober 2011

Pierre Iserbyt 2

Onafhankelijk bestuurder
Belg -  02 augustus 1938 Vorstlaan 360 

1160 Brussel
11 oktober 2011

Brigitte Gouder de Beauregard 3

Onafhankelijk bestuurder
Belg - 05 september 1948 Saturnuslaan 34              

1180 Brussel
11 oktober 2011

Jacques Blanpain 4 
Bestuurder die de aandeelhouders vertegenwoordigt 

Belg - 09 juli 1936 Clé des Champs 30 
1380 Lasne

11 oktober 2011

Galila Barzilaï Hollander
Bestuurder die de aandeelhouders vertegenwoordigt

Belgische en Israëlische - 13 januari 1949 Chemin de Bas Ransbeck 65A                      
1380 Ohain

11 oktober 2011

Beëindigd mandaat
Vincent Maroy
Bestuurder van 7 november 2005 tot 24 mei 2006 - 
Stichter  

Belg - 20 oktober 1950 Terhulpsestwg. 130/8                      
1000 Brussel

1 in zijn hoedanigheid van permanente vertegenwoordiger van GVA Finance SCA  
2 in zijn hoedanigheid van permanente vertegenwoordiger van Serdiser SCA 
3 in haar hoedanigheid van permanente vertegenwoordiger van Reinvest NV
4 in zijn hoedanigheid van permanente vertegenwoordiger van Services en Promotion de Lasne NV  
   

5  De raad van bestuur zal aan de gewone algemene vergadering van 26 september 2006 de 
aanpassing van de duur van de bestuurdersmandaten voorstellen conform het Corporate 
Governance Charter.      
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Huidige mandaten of functies Uitgeoefende mandaten gedurende de laatste 5 jaar en beroepsloopbaan

Voorzitter van de raad van bestuur van Portani NV - bestuurder van 
Omega-Pharma NV en Brantano - Bestuurslid van het ziekenhuis-
net CHIREC VZW - Lid van «Proxy-voting committee» Dexia Asset 
Management - Lid van het Strategic committee van de Belgisch-
Nederlandse groep Bencis

Voorzitter van de raad van bestuur van Vooruitzicht NV (tot 2005) - Erevoorzitter van de Commissie voor het 
Bank- en Financiewezen en van de Rechtbank van koophandel van Brussel

C.E.O. van Aedifi ca NV Gedelegeerd bestuurder van Almafi n Real Estate NV en Almafi n Real Estate Services NV - Bestuurder van 
Biprop NV, Celestimmo NV, Distienen NV, FM-A Invest NV, General building Leasing NV, Imfi na NV, Immo 
Arenberg NV, Immo Genk-Zuid NV, Immo-Duo NV, Immo-Prim NV, Immo-Quinto NV, Immo-Tetra NV, Immo-
Tres NV, Immocert T’Serclaes NV - Immolease-Trust NV, Origo Belgium NV, Orim SA, SM Berchem NV, SM 
Vilvoorde NV, Trelo NV, Trustimmo NV, VGM Dorlick NV, VGM Manhattan-Kruisvaarten NV et Weyveldmij 
NV - Bestuurder van de Nederlandse vennootschappen Dala Beheer, Dala property holding III, Dala XV, Dala 
XX, Sicalis en de Franse vennootschap Almaloisir & Immobilier - Meerdere functies binnen diverse vennoot-
schappen van de KBC groep - Advocaat bij de balie van Brussel 

C.F.O. van Aedifi ca NV - Bestuurder van GSFS BVBA et Bifri BVBA Bestuurder van Zenitel Denmark A/S, Zenitel Netherlands BV, Zenitel Marine Sweden AB, Zenitel Norway AS, 
Zenitel Wireless Norway AS, Zenitel UK ltd., Zenitel Radioteknik AB, Radioteknik AB, Zenitel Wireless France 
SA, Zenitel Finance France SA, Zenitel Belgium NV, Zenitel Devlonics NV, Zenitel Pensioenfonds Belgium, 
RadioHolland Pensioens- en voorzorgsfonds BV - Commissaris van Zenitel Finance Netherlands BV - Finan-
cieel en administratief directeur van het beursgenoteerde Zenitel NV - Meerdere fi nanciële functies in 
bedrijven in verschillende sectoren

Equity Partner van GVA Grimley - Zaakvoerder-vennoot van GVA 
Finance SCA (co-promotor van de bevak Aedifi ca) - Zaakvoerder MC 
Consulting & Investment BVBA (managementvennootschap)

Meerdere functies binnen de Fortis groep, voornamelijk binnen de activiteiten van Corporate & Investment 
Banking en van Corporate Finance - Financieel en administratief manager van het Belgische fi liaal van de 
MAB-groep (vastgoedontwikkelaar)

Afgevaardigd bestuurder van Degroof Corporate Finance NV - 
Bestuurder van Andel NV (Martin’s Hotels groep) en Associated 
Weavers International NV

Meerdere functies binnen Bank Degroof NV binnen de afdeling Corporate Finance & Investment Banking en 
daarvoor binnen de afdeling Kredieten

Bestuurder van Foruminvest NV - Bestuurder van Shopping Center 
Management Services NV,  De Vlier en van het Centrum voor 
Hedendaagse Kunsten Wiels, van Mons. Rénovation, Mons. Revitali-
sation en van Mons. Appui

Afgevaardigd bestuurder van GIB Immo - Managing Director van Redevco

Gedelegeerd bestuurder van Reinvest NV (consultancybureau voor 
vastgoedprojecten) - Bestuurder van Parc des Louvresses I en alge-
meen directeur van Louvresses Development I (Fortis Real Estate 
groep) - Bestuurder van de VZW Musée de l’Europe

Bestuurder en lid van het directiecomité van Immobiliën Vennootschap België

Gedelegeerd bestuurder van Services et Promotion de Lasne -
Bestuurder van Blanpain Distribution NV en Chrono Euro Diffusion NV

Bestuurder van Churchill NV, Longchamps NV, Longchamps Liberta NV, Le Manoir NV, Olphi NV, Emmabe NV, 
Bertimmo NV, Services et Promotion de la Vallée NV.

Gedelegeerd bestuurder van Hôtel Siru NV, Mat LMB NV en Mon-
logis NV - Bestuurder en Gedelegeerd bestuurder van Association 
Révolution NV – Zaakvoerder van E.I.C.C. SPRL en L’Héritage BVBA

 

Gedelegeerd bestuurder van GVA Grimley - Zaakvoerder-vennoot 
van GVA Finance SCA (co-promotor van de vastgoedbevak Aedifi ca)

Directeur en bestuurder van de vastgoedbevak Cofi nimmo - Raadgever van de voorzitter van de Josi Assur-
ances groep - Attaché bij de fi nanciële sectie van de Controledienst voor de verzekeringen 
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1.2.2 Bezoldigings- en benoemingscomité
Het bezoldigings- en benoemingscomité bestaat uit 3 
bestuurders van wie 2 onafhankelijke bestuurders, namelijk: 

De heer Pierre Iserbyt   Voorzitter van het  
    Comité 
    Onafhankelijk  
    bestuurder
Mevrouw Brigitte Gouder de Beauregard Onafhankelijk  
    bestuurder
De heer Marc Charles   Bestuurder

Het comité zal twee keer per jaar vergaderen.

1.2.3 Bezoldiging
De leden van het auditcomité en van het bezoldigings- en 
benoemingscomité hebben tijdens het boekjaar 2005-2006 
geen vergoeding ontvangen aangezien er geen vergadering 
heeft plaatsgevonden.

De leden van het auditcomité en van het bezoldigings- en 
benoemingscomité krijgen voor elke vergadering een zitpen-
ning waarvan het bedrag is vastgelegd op € 700 excl. BTW. 

1.3 Uitvoerend management 1

1.3.1 Samenstelling
De raad van bestuur heeft niet gekozen voor de oprichting 
van een directiecomité in de zin van het Wetboek van Ven-
nootschappen. 
Het uitvoerend management is samengesteld uit uitvoe-
rende bestuurders die belast zijn met de effectieve leiding 
van Aedifi ca, met name de heer Stefaan Gielens, CEO, en de 
heer Guy Servotte, CFO. 
Conform artikel 38 van de Wet van 20 juli 2004 betref-
fende bepaalde vormen van het collectieve beheer van 
investeringsportefeuilles, zijn deze bestuurders zowel 
verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van de ven-
nootschap als voor de gezamenlijke vertegenwoordiging 
van de vennootschap in het kader van dit beheer. 
Ze brengen over hun beheer verslag uit aan de raad van 
bestuur. 

1.3.2 Bezoldiging 
De bezoldiging van de leden van het uitvoerend manage-
ment omvat volgende elementen: een vaste vergoeding, 
een variabele vergoeding en een pensioenplan. 

De vaste vergoeding bedraagt € 225.000 per jaar voor de 
CEO en € 186.000 per jaar voor de CFO.

De variabele vergoeding zal voor elk van de twee leden van 
het uitvoerend management het volgende bedragen: 
- Voor het boekjaar 2005-2006: 15 Aedifi ca-aandelen met 

een waarde van € 1.000. 
- Voor het boekjaar 2006-2007: een bonus van maximum 

20% op de vaste jaarlijkse vergoeding en waarvan het 
bedrag rekening houdende met de volgende 3 criteria zal 
worden bepaald : 
• 50% gekoppeld aan de groei van de portefeuille van 
Aedifi ca
• 25% gekoppeld aan het uitkeerbaar resultaat per aandeel 
• 25% gekoppeld aan een globale beoordeling.

- De komende jaren zullen deze 3 criteria elk jaar door de 
raad van bestuur, na advies door het bezoldigings- en 
benoemingscomité, worden herzien in functie van de evo-
lutie van de vennootschap. 

Het pensioenplan bevat een groepsverzekering van het type 
bijdrageplan.

 

Corporate Governance

 1  Cfr. Bijlage II, hoodstuk 1 van dit jaarverslag, dat verwijst naar de corporate 
governance bepalingen met betrekking tot het uitvoerend management

Totale bezoldiging op jaarlijkse basis

(in €)
Stefaan Gielens

CEO
Guy Servotte

CFO
Totaal

Vaste vergoeding 225 000,00 186 000,00 411 000,00

Variabele vergoeding 15 000,00 15 000,00 30 000,00

Groepsverzekering 30 827,30 27 515,45 58 342,75

Totaal 270 827,30 228 515,45 499 342,75
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2. Aandeelhouderschap

2.1.1 Samenstelling 
Op 30 juni 2006 bedroeg het kapitaal van Aedifi ca 
€ 40.435.155,52 vertegenwoordigd door 62.010 gewone 
aandelen zonder nominale waarde. 

Onderstaande tabel bevat de aandeelhouders met meer dan 
5% van het kapitaal:

2.1.2 Toezicht op transacties met Aedifi ca aandelen 
De heer Guy Servotte, CFO van Aedifi ca, werd door de raad 
van bestuur benoemd tot compliance offi cer. Het is zijn 
taak om te waken over de gedragsregels en de verklarin-
gen met betrekking tot transacties op aandelen van de 
vennootschap evenals om inbreuken door misbruik van 
voorkennis te voorkomen.

Zijn taak omvat de: 
-  controle van transacties die zijn uitgevoerd door een 

persoon die over informatie beschikt waarvan deze 
persoon weet of zou moeten weten dat deze informatie 
bevoorrecht is; 

-  controle of de bestuurders of alle personen die voor-
komen op de lijsten die door de vennootschap zijn 
opgesteld conform artikel 6.5 van het Corporate Gover-
nance Charter, of alle andere nauw betrokken personen, 
geen transacties uitvoeren die over fi nanciële instrumen-
ten of over fi nanciële derivaten van Aedifi ca gaan in de 
loop van de volgende, zogenaamd «gesloten» periodes:

(a)  de maand voorafgaand aan de publicatie van de half-
jaar- en jaarresultaten; 

(b)  15 dagen voorafgaand aan de driemaandelijkse 
«trading updates»; 

(c)  alle andere periodes waarin ze kunnen beschikken over 
bevoorrechte informatie. 

Aan het eind van elk boekjaar zal de raad van bestuur de 
gesloten periodes voor het komende boekjaar bedoeld 
in de punten (a) en (b), bekendmaken. Voor het boekjaar 
2006-2007 worden deze periodes vermeld in de fi nanciële 
kalender van dit jaarverslag. 

2.1.3 Beperkingen voor transacties door personen met lei-
dinggevende verantwoordelijkheid 
Personen met leidinggevende verantwoordelijkheid die de 
intentie hebben om transacties uit te voeren die betrekking 
hebben op fi nanciële instrumenten of fi nanciële derivaten 
van Aedifi ca moeten de compliance offi cer minstens 48 uur 
voor de realisatie van de transactie schriftelijk (fax, e-mail) 
op de hoogte brengen. De compliance offi cer die de inten-
tie heeft om transacties uit te voeren die betrekking hebben 
op fi nanciële instrumenten of fi nanciële derivaten van 
Aedifi ca moet de voorzitter van de raad van bestuur min-
stens 48 uur voor de realisatie van de transactie schriftelijk 
(fax, e-mail) op de hoogte brengen. Personen met leiding-
gevende verantwoordelijkheid moeten de uitvoering van 
transacties binnen de vijf werkdagen bevestigen.

Personen met leidinggevende verantwoordelijkheid moeten 
transacties op aandelen van de vennootschap voor eigen 
rekening melden bij het CBFA. Aan de hiervoor bedoelde 
meldingsplicht moet uiterlijk 5 werkdagen na het uitvoeren 
van de transactie worden voldaan.

Naam van de aandeel-
houder

Aantal 
aandelen

Deelneming vol-
gens percentage 

van het aantal 
aandelen

Services et Promotion 
de Lasne NV en consorten

12 834 20,70%

Sakumo Participations NV 11 491 18,53%

Fortis AG NV 10 915 17,60%

Burco NV 8 500 13,71%

Degroof Holding 
Luxembourg NV 

8 375 13,51%

Andere aandeelhouders 9 895 15,95%

Totaal 62 010 100,00%
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Brief aan de aandeelhouders
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Vastgoedverslag

1. De vastgoedmarkt

De residentiële vastgoedmarkt blijft in België gunstig 
evolueren.  

Wat de aankoopprijzen betreft werd er een stijging van 
16% voor de eengezinswoningen en 15% voor de appar-
tementen in 2005 ten opzichte van 2004 opgetekend. Het 
eerste kwartaal van 2006 toont constante stijgingen van 
respectievelijk 14% tot € 179.000 en van 6% tot 
€ 154.000 als gemiddelde prijs.
Dit betekent dat in 10 jaar tijd de prijzen van de eengezins-
woningen enerzijds en van de appartementen anderzijds 
met 135% en 110% zijn gestegen, met een meerwaarde 
van respectievelijk 8,9% en 7,7% per jaar. 

Wat de huurprijzen betreft, bedraagt de gemiddelde maan-
delijkse huur van een huis van ongeveer 150m2 in Brussel 
€1.650 en in Antwerpen € 1.500. 
Voor appartementen (met 2 slaapkamers) bedraagt de 
gemiddelde maandelijkse huur € 750 voor 100m2 in 
Brussel en € 650 voor 100m2 in Antwerpen. 

Vooral de volgende parameters hebben een impact op de 
evolutie van de vastgoedmarkt : 

De eerste parameter, die geldt als de belangrijkste drijf-
kracht voor de ontwikkeling van deze markt, betreft de 
constante groei van de leningscapaciteit. De rente-
voet voor hypothecaire leningen bedroeg in 1996 ongeveer 
6,5%, tegenover 3,85% eind 2005. Voor eenzelfde fi nan-
ciële last kon men dus 23% meer lenen. In het tweede 
kwartaal van 2006 ondervond de hypotheekrente een lichte 
opwaartse druk, met een lichte stijging tot 4,3%. Toch blijft 
de tendens om langetermijnleningen aan te gaan, zelfs tot 
40 jaar, impulsen geven aan de prijsstijging van residen–
tieel vastgoed. Door leningen op 30 of 40 jaar in plaats van 
op 20 jaar kan men met de huidige rentevoet de lenings-
capaciteit verhogen met respectievelijk 26% en 43%!

De tweede parameter heeft betrekking op de infl atie die 
resulteert in de automatische indexaanpassing van de 
lonen en de huurprijzen. Deze parameter blijft op jaarbasis 
stabiel tussen 1,5% en 2%.  
De derde parameter heeft betrekking op de koopkracht. 

Een vergelijkende studie naar het verband tussen woning-
prijzen en het niveau van de inkomsten in 589 Belgische 
gemeenten heeft een duidelijke relatie aangetoond: bij 
de aankoop van een huis zijn de gezinnen bereid om de 
helft van het inkomen dat overblijft na de dagelijkse con-
sumptieaankopen te besteden aan de afbetaling van hun 
hypotheeklening. 
Voor de huurprijzen gaat het om een bedrag van 35% tot 
40%.  
Voor vennootschappen geldt een gelijkaardige vaststelling : 
de huur moet worden beschouwd als een percentage van 
hun cashfl ow.  
De solvabiliteit van gezinnen en van vennootschappen 
speelt dus een doorslaggevende rol in het bepalen van het 
huurpotentieel. 

De laatste jaren heeft dit fenomeen een substantieel pro-
bleem op de residentiële vastgoedmarkt gecreëerd:  heel 
wat huurders profi teerden van een solide fi nanciële situ-
atie om eigenaar te worden en hopen te genieten van een 
meerwaarde door de stijging van de prijzen. Daarnaast 
kenden agglomeraties met een uitgebreidere huurmarkt 
een verhoogde concentratie van fi nancieel zwakke gezin-
nen en een vertraging van het hogere segment van de 
huurmarkt.  

Toch zijn er veranderingen op de huurmarkt merkbaar, 
onder meer als gevolg van een inkrimping van de budget-
ten van de vennootschappen (-35%), toe te schrijven aan 
de economische situatie, van de komst van ambtenaren uit 
de nieuwe lidstaten, die zuiniger zijn en een deel van hun 
inkomsten naar hun land van herkomst willen meenemen, 
en van de evolutie van het type expats van huisvader naar 
jonge vrijgezel van 30 jaar.  
De huurmarkt past zich aan dit nieuwe klantentype aan, 
dat meer geïnteresseerd is in een stadsappartement 
gelegen in een trendy buurt dan in een villa in een chique 
residentiële wijk.  

Er is dus een hernieuwde belangstelling voor de stedelijke 
agglomeraties en hun stedelijke centra, zowel bij gegoede 
personen als bij jonge gezinnen van tweeverdieners. 
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Stadsappartementen met twee slaapkamers zijn zowel bij 
Belgen als bij buitenlanders erg gevraagd en het feit dat 
de gezinnen steeds kleiner worden, versterkt  dit fenomeen 
nog meer. 

De vierde parameter heeft betrekking op de fi scaliteit.  In 
vergelijking met onze buurlanden is de fi scale aftrek van 
vastgoedactiva in België redelijk beperkt, wat ook het prijs-
verschil tussen de landen verklaart. De regering heeft reeds 
tal van initiatieven bestudeerd om de huurmarkt op te 
krikken, maar de concrete resultaten laten op zich wachten. 

Deze 4 parameters zetten aan tot een gematigd optimisme 
voor de toekomstige ontwikkeling van de residentiële vast-
goedmarkt in België.  Het grootste voorbehoud betreft 
waarschijnlijk de sterke groei van nieuwe appartementen. 
De kwaliteit en de ligging van de gebouwen worden dan 
ook belangrijke parameters voor de toekomst.  

Volgens nationale en internationale studies bestaat er in de 
komende jaren vooral een groeiende nood aan huisvesting 
in de vorm van rusthuizen en woningen in het middenseg-
ment van de markt.
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2. Geconsolideerde vastgoedportefeuille

2.1 Samenvattende tabel per 30 juni 2006 1

Naam Adres Totale 
oppervlakte/m2

Residentiële 
oppervlakte/m2

Opperstraat2,3,4 Opperstraat - 1050 Brussel 11 416 11 416

Hotel Martin’s Brugge Oud burg 5- 8000 Brugge 10 159 0

Tervuren 13 A/B Tervurenlaan 13 A/B 
Keltenstraat 4-10 - 1040 Brussel

4 627 621

Bodenbroek - Ruysbroek Bodenbroekstraat 22-24 
Ruysbroekstraat 65-67 - 1000 Brussel

4 655 3 342

Louiza 1304 Louizalaan 130 - 1050 Brussel 1 091 613

Louiza 1354 (+ 2 parkings Louizalaan 137 ) Louizalaan 135 - 1050 Brussel 2 108 1 459

Louiza 2704 Louizalaan 270 - 1050 Brussel 1 043 970

Dal 484 Dalstraat 48 - 1050 Brussel 530 486

Livorno 16-184 Livornostraat 16-18 - 1050 Brussel 1 567 1 567

Complex Lakensestraat - Nieuwbrug Lakensestraat 89-117 - Circusstraat 25-29 
Nieuwbrugstraat 3-3A - 1000 Brussel

4 738 3 994

Filips de Goede 24-28 Filips de Goedestraat 24-28 - 1000 Brussel 1 891 1 789

Lombard 32 Lombardstraat 32 - 1000 Brussel 1 431 1 096

Complex Louiza 331-333 Louizalaan 331-333 
Jordaansstraat 10 - 1050 Brussel

4 871 1 692

TOTAAL 50 127 29 045

 1 Deze tabel houdt geen rekening met lopende projecten, met name het appartementenproject “Résidence Gauguin et Manet” in de rue du Lavoir te Aarlen 
 2  1 appartement wordt bewoond door de conciërge. Aan de achterzijde van nummer 40 wordt een gedeelte dat tot nu gebruikt werd als kantoorruimte verbouwd tot appartementen. De vergun-

ning werd reeds afgeleverd, en hier zullen 9 bijkomende appartementen worden gebouwd.
3  Op 30 juni 2006 vertegenwoordigden de gebouwen aan de Opperstraat meer dan 20% van de totale Aedifi ca portefeuille. Aedifi ca heeft twee jaar om deze situatie recht te zetten (koninklijk 
besluit van 10 april 1995, artikel 43 §3). Na de transacties van 17 augustus 2006 vertegenwoordigden de gebouwen aan de Opperstraat slechts 13,8%.

4  De contractuele huurgelden in deze tabel zijn exclusief huurwaarborgen; de bedragen in verband met de gemeubelde appartementen komen overeen met de omzet of bruto huuropbrengsten op 
30 juni 2006, exclusief BTW en omgerekend op jaarbasis.

5  Voor de gebouwen met gemeubelde appartementen werd geen geschatte huurwaarde (GHW) toegevoegd voor leegstand.
6  Het betreft de geraamde huurwaarde (GHW) zoals deze door de onafhankelijke vastgoeddeskundigen is geschat. Voor de gebouwen met gemeubelde appartementen weerhouden de experts de 
hypothese van  een fi ctieve huurovereenkomst gesloten voor een 3/6/9 huurtermijn met een enkele exploitant tegen een markthuurwaarde zonder rekening te houden met het feit dat de appar-
tementen gemeubeld zijn. Deze hypothese wordt aangenomen  om een dubbele waardering van de meubelen en het handelsfonds, die niet zijn begrepen in de vastgoedwaarde, te vermijden. De 
werkelijk geïnde huurgelden voor de gemeubelde appartementen zijn hoger dan deze contractuele huurgelden.

Vastgoedverslag



29

Risicofactoren
Brief aan de aandeelhouders

Organogram
Strategie

Markante feiten
Corporate Governance

Vastgoedverslag
Beheersverslag

Diversen
Bijlagen

Aantal 
residentiële eenheden

Contractuele 
huurgelden4 

Contractuele huurgelden5 
+ GHW op leegstand 

Geraamde huurwaarde 
(GHW)6

% van de portefeuille in 
investeringswaarde

107 2 070 333 2 070 333 1 389 730 21,68%

0 1 282 350 1 282 350 998 405 17,78%

3 606 448 724 908 635 325 7,35%

30 767 237 1 026 002 916 025 16,93%

9 221 879 221 879 149 900 2,24%

31 624 490 624 490 326 900 4,84%

14 261 463 261 463 145 500 1,97%

6 127 086 127 086 86 000 1,33%

16 396 882 396 882 255 000 3,90%

37 333 865 473 927 541 333 7,83%

15 124 967 167 937 201 260 2,95%

13 149 512 155 532 151 090 2,22%

8 412 048 661 283 634 975 8,97%

289 7 378 560 8 194 072 6 431 443 100,00%
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Adres:   Opperstraat 5, 21-35, 39-45 
 1050 BRUSSEL 
 BELGIË

Juridisch statuut:   100% eigendom van de bevak
Bouwjaar:   Eind 19de eeuw
Renovatie: 1985 tot 1995 

Ligging: Het gebouwencomplex met gemeubelde appartemen-
ten ligt in een rustige straat, loodrecht op de Elsense Steenweg 
en de Louizalaan, in de nabijheid van talrijke handelszaken en 
overdekte winkelgalerijen. 

Beschrijving: Huurpand met bijkomende diensten naar keuze 
voor de huurder en vrijetijdsinfrastructuur. Complex met 107 
appartementen: 7 studio’s, 31 appartementen met 1 slaapkamer, 
51 appartementen met 2 slaapkamers en 18 appartementen 
met 3 slaapkamers. 

Bebouwde oppervlakte: 11 416 m2 1

Oppervlakte van de grond:  21,74 are voor 
 het gebouwencomplex in de 
 Opperstraat 21-35; 39-45
Parkeerplaatsen: 57 overdekte parkeerplaatsen in de 
 Opperstraat 28

GEBOUWEN OPPERSTRAAT

Vastgoedverslag

2.2 Beschrijvende fi ches van de gebouwen

1  Aan de achterzijde van nummer 40 wordt een gedeelte dat tot nu gebruikt werd als kantoorruimte 
verbouwd tot appartementen. De vergunning werd reeds afgeleverd, en hier zullen 9 bijkomende 
appartementen worden gebouwd.



31

Adres:  Oude Burg 5
 8000 BRUGGE
 BELGIË

Juridisch statuut:   100% eigendom van de vastgoedbevak

Bouwjaar:    1994

Renovatiejaar:  2005

Ligging: Gebouwencomplex gelegen in de historische kern 
van het oude Brugge in de nabijheid van het belfort en van 
de historische stad.

Beschrijving: Hotel met 150 kamers en 8 seminariezalen 
bestaande uit een centraal gebouw en 3 bijgebouwen uit-
gerust voor hoteldiensten.  Het gebouwencomplex werd in 
erfpacht gegeven aan de exploitant (Martin’s Hotels Groep) 
die verantwoordelijk is voor het beheer (erfpacht van 27 jaar 
+ 2 x 9 jaar).

Bebouwde oppervlakte:  10 159 m2

 
Oppervlakte van de grond: 28,50 are

Parkeerplaatsen:  55 ondergrondse parkeerplaatsen.

HOTEL MARTIN’S BRUGGE

Adres:  Tervurenlaan 13 A/B 
 Keltenstraat 4-10
 1040 BRUSSEL
 BELGIË

Juridisch statuut:   100% eigendom van de vastgoedbevak

Bouwjaar:   1910-1930

Renovatiejaar:  1990-1995

Ligging: Gebouw gelegen in de nabijheid van de Europese 
wijk van Brussel, op de hoek van de Tervurenlaan en de Kel-
tenstraat. 

Beschrijving: Gemengd gebouw met 3 appartementen van 
gemiddelde prijsklasse, kantoren en horecazaken op de bene-
denverdieping. Mogelijkheid om de kantooroppervlakte tot 
woonruimte om te bouwen.

Bebouwde oppervlakte:  4 627 m2

 Appartementen: 621 m2  
 Kantoren: 3 091 m2

 Commerciële benedenverdieping: 915 m2

Oppervlakte van de grond: 8,5 are

Parkeerplaatsen:  37 ondergrondse parkeerplaatsen in de  
 mede-eigendom van de Frankenstraat 

TERVUREN 13 A/B
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Adres:  Bodenbroekstraat 22 - 25 
 Ruysbroekstraat 63 - 67
 1000 BRUSSEL 
 BELGIË

Juridisch statuut:   100% eigendom van de vastgoedbevak

Bouwjaar:    2003-2004

Renovatiejaar:   n.v.t.

Ligging: Ideaal gelegen op de hoek van de zeer gegeerde buurt 
van de Grote Zavel, een zeer centrale en commerciële wijk in 
het centrum van Brussel.

Beschrijving: Gemengd complex met 30 exclusieve apparte-
menten en een commerciële benedenverdieping.

Bebouwde oppervlakte:  4 655 m2

 Appartementen : 3 342 m2

 Commerciële benedenverdieping : 1 313 m2

Oppervlakte van de grond: 16 ,96 are

Parkeerplaatsen:  48 ondergrondse parkeerplaatsen 
 (op 2 niveaus)

BODENBROEK – RUYSBROEK

Adres:  Louizalaan 130 
 1050 BRUSSEL
 BELGIË

Juridisch statuut:   100% eigendom van de vastgoedbevak

Bouwjaar:     Eind 19de eeuw

Renovatiejaar:   1996

Ligging: Complex gelegen aan de Louizalaan, een locatie die 
zeer gegeerd is door met name vrije beroepen en de actoren op 
de vastgoedmarkt. 

Beschrijving: Herenhuis en tevens huurpand bestemd voor 
de verhuur van gemeubelde appartementen met bijkomende 
diensten naar keuze voor de huurder. Het gebouw omvat 9 
gemeubelde appartementen op 3 bovenliggende verdiepin-
gen en een commerciële benedenverdieping. 
 

Bebouwde oppervlakte:  1 091 m2 
 Appartementen : 613 m2 
 Commerciële benedenverdieping : 478 m2

Oppervlakte van de grond:  3,91 are 

Parkeerplaatsen:  3 parkeerplaatsen buiten (binnenplaats  
 achteraan).  

LOUIZA 130

Vastgoedverslag
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Adres  Louizalaan 135 
 1050 BRUSSEL 
 BELGIË

Juridisch statuut:    100% eigendom van de vastgoedbevak

Bouwjaar:    1975

Renovatiejaar:  1996

Ligging: Complex gelegen aan de Louizalaan, een locatie die 
zeer gegeerd is door met name vrije beroepen en de actoren op 
de vastgoedmarkt.  

Beschrijving: Vastgoedcomplex bestemd voor de verhuur 
van gemeubelde appartementen met bijkomende diensten 
naar keuze voor de huurder. Het complex omvat 31 apparte-
menten, een studio en een commerciële benedenverdieping 
verdeeld over 12 bovenliggende niveaus. 

Bebouwde oppervlakte:  2 077 m2 
 Appartementen : 1 459 m2

 Rez commercial : 618 m2

Oppervlakte van de grond:  5,99 are  
  
Parkeerplaatsen:  10 parkeerplaatsen binnen (waarvan 2 
parkeerplaatsen Louizalaan 137) - 11 parkeerplaatsen buiten 

LOUIZA 135

Adres:   Louizalaan 270  
 1050 BRUSSEL  
 BELGIË

Juridisch statuut:   100% eigendom van de vastgoedbevak

Bouwjaar:   1968

Renovatiejaar:  1996

Ligging: Complex gelegen aan de Louizalaan, een locatie die 
zeer gegeerd is door met name vrije beroepen en de actoren 
op de vastgoedmarkt.   

Beschrijving: Vastgoedcomplex bestemd voor de verhuur van 
gemeubelde appartementen met bijkomende diensten naar 
keuze voor de huurder. Het complex omvat naast 14 apparte-
menten ook een kleine commerciële benedenverdieping.

Bebouwde oppervlakte:   1 043 m2  
 Appartementen : 970 m2  
 Commerciële benedenverdieping: 73 m2

Oppervlakte van de grond: 1,86 are   
 
Parkeerplaatsen:  Geen parkeerplaatsen 

LOUIZA 270
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Adres:  Dalstraat 48
 1000 BRUSSEL 
 BELGIË

Juridisch statuut:   100% eigendom van de vastgoedbevak

Bouwjaar:   Begin 20ste eeuw

Renovatiejaar:   1993

Ligging: Complex gelegen in een aangename, groene buurt in 
de nabijheid van de Louizalaan, de abdij van Ter Kameren en 
het Flageyplein. 

Beschrijving: Residentieel huurcomplex dat 6 gemeubelde 
woonruimtes bevat met eventueel bijkomende diensten voor 
de huurder. 

Bebouwde oppervlakte:  530 m2

 Appartementen : 486 m2

 Archieven / kelders: 44 m2

Oppervlakte van de grond: 2,42 ares

Parkeerplaatsen:  3 parkeerplaatsen buiten

Adres:  Livornostraat 16-18
 1000 BRUSSEL 
 BELGIË

Juridisch statuut:   100% eigendom van de vastgoedbevak

Bouwjaar:    Begin 20ste eeuw

Renovatiejaar:  2004

Ligging: Complex gelegen tussen de Charleroisesteenweg en 
de Louizalaan. In de nabijheid van het smalle gedeelte van de 
Louizalaan met haar talrijke luxueuze handelszaken. 

Beschrijving: Eigendom dat uit twee aanpalende huizen 
bestaat met in totaal 16 gemeubelde appartementen met 
bijkomende diensten naar keuze voor de huurder. 

Bebouwde oppervlakte:  1 567 m2 
 Appartementen : 1 567 m2 

Oppervlakte van de grond:  6,98 are 

Parkeerplaatsen:  24 ondergrondse parkeerplaatsen 
 tegenover het complex  

DAL 48

LIVORNO 16-18
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Adres:  Lakensestraat 89-117
 Circusstraat 25-29, Nieuwbrugstraat 3-3A 
 1000 BRUSSEL
 BELGIË

Juridisch statuut:   100% eigendom van de vastgoedbevak

Bouwjaar:   1993

Renovatiejaar:   n.v.t.

Ligging: Complex gelegen in het stadscentrum in de nabijheid 
van het de Brouckèreplein en de KVS, de Brusselse Grote Markt 
en het zakencentrum gelegen aan de Albert II-laan. 

Beschrijving: Gemengd eigendom bestaande uit verschei-
dene gebouwen en residentiële woningen ontworpen door 
verschillende Europese architecten. 39 niet-gemeubelde 
appartementen, licht en ruim, van een gemiddelde tot hogere 
prijsklasse. Prachtig uitzicht over de tuinen van de Nieuwbrug. 

Bebouwde oppervlakte:  4 738  m2 
 Appartementen : 3 994 m2 
 Kantoren : 113 m2

 Commerciële ruimte : 631 m2 
 
Oppervlakte van de grond: 23,93 are  
  
Parkeerplaatsen:  84 parkeerplaatsen binnen 
 2 garageboxen buiten

Adres:  Filips de Goedestraat 24-28
 1000 BRUSSEL
 BELGIË

Juridisch statuut:   100% eigendom van de vastgoedbevak

Bouwjaar:   1990

Renovatiejaar:  n.v.t.

Ligging: Complex gelegen in de buurt van de Wetstraat en 
de Regentlaan nabij de Europese instellingen en de Leopolds-
wijk.

Beschrijving: Vastgoedcomplex bestemd voor de verhuur 
van niet-gemeubelde appartementen met 15 appartementen 
op 6 bovenliggende verdiepingen en 1 ondergrondse verdie-
ping. 

Bebouwde oppervlakte:  1 891 m2 
 Appartementen : 1 789 m2 
  Kelders/archieven :  102 m2 
 
Oppervlakte van de grond:  7,59 are 

Parkeerplaatsen:  15 parkeerplaatsen 

COMPLEX LAKEN - NIEUWBRUG

FILIPS DE GOEDE 24-28
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LOUIZACOMPLEX 331-333

Adres: Lombardstraat 32
 1000 BRUSSEL
 BELGIË

Juridisch statuut:    100% eigendom van de vastgoedbevak

Bouwjaar:    1910

Renovatiejaar:   1995

Ligging: Complex gelegen vlak bij de beroemde Grote Markt 
van Brussel, op de hoek van de Lombardstraat met de Stoof-
straat in een zeer toeristische en levendige wijk van de 
hoofdstad. 

Beschrijving: Gemengd complex met 13 appartementen van 
gemiddelde prijsklasse en een commerciële benedenverdie-
ping. De gevel van het gebouw is vanaf de 1ste verdieping als 
monument beschermd door de stad Brussel.

Bebouwde oppervlakte:  1 431 m2 
 Appartementen : 1 096m2

 Commerciële benedenverdieping : 335 m2

Oppervlakte van de grond:   2,43 are

Parkeerplaatsen:  Geen parkeerplaatsen

Adres  Louizalaan 331-333
 Jordaensstraat 10
 1050 BRUSSEL 
 BELGIË

Juridisch statuut: 100% eigendom van de vastgoedbevak

Bouwjaar:   Interbellum

Renovatiejaar:  2000

Ligging: Complex gelegen aan de Louizalaan, een locatie die 
zeer gegeerd is door met name vrije beroepen en de actoren 
op de vastgoedmarkt. 

Beschrijving: Gemengd complex bestaande uit een gebouw 
aan de straatkant met 2 ingangen, 8 appartementen en 
kantoorruimtes, een centraal kantoorgedeelte, en een eenge-
zinswoning gelegen aan de achterkant. 

Bebouwde oppervlakte:   4 871 m2 
 Kantoren : 3 192 m2

 Appartementen : 1 290 m2

 Archiefruimte/kelder : 389 m2 
  Huis Jordaens 10 : 402 m2 
                     
Oppervlakte van de grond:  20,60 are : gebouw Louizalaan  
 en Stallen
 1,50 ares : huis Jordaensstraat 10

Parkeerplaatsen:  58 ondergrondse parkeerplaatsen

LOMBARD 32
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3. Analyse van de portefeuille op 30 juni 2006

 1   Op 30 juni 2006 vertegenwoordigde het complex aan de Opperstraat meer dan 20% van de totale portefeuille van Aedifi ca. Aedifi ca heeft 2 jaar de tijd om 
deze situatie recht te zetten (KB van 10 april 1995, artikel 43 §3). Na de transacties van 17 augustus 2006 vertegenwoordigden de gebouwen aan de 
Opperstraat slechts 13,8%.
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Verdeling per activiteitensector in m2

44,3%

35,4%

20,3%

Gebouwen 
met gemeubelde
appartementen

Andere Residentiële 
en gemengde 

gebouwen  

  

Verdeling van het investeringsrisico1 (op basis van de investeringswaarde) 

  

21,68%
Opperstraat

17,78%
Hotel Martin’s Brugge

16,93%
Bodenbroek - Ruysbroek

8,97%
Complexe Louiza 331-333

7,83%
Complex Laken - Nieuwbrug 

7,35%
Tervuren 13 A/B

2,24%
Louiza 130
2,95%

Filips de Goede 24-28

4,84%
Louiza 135

3,90%
Livorno 16-18

2,22%
Lombard 32

1,98%
Louiza 270

1,33%
Dal 48

Geografi sche verdeling in m2

80%
20%

Brussels Gewest
Vlaams Gewest
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De bezettingsgraad wordt als volgt berekend:
- Voor de residentiële gebouwen met niet-gemeubelde appar-

tementen, de gemengde gebouwen en andere panden: 
de contractuele huurgelden, met inbegrip van huurwaar-
borgen, gedeeld door de contractuele huurgelden plus de 
geraamde huurwaarde voor de niet-verhuurde oppervlakte. 
Deze bezettingsgraad wordt berekend voor de totaliteit van 
de portefeuille van Aedifi ca, met uitzondering van projec-
ten, gebouwen of appartementen in renovatie.

- Voor de gemeubelde appartementen: % verhuurde dagen 
per jaar.

Het bruto rendement wordt als volgt berekend:
- Voor de residentiële gebouwen met niet-gemeubelde appar-

tementen, de gemengde gebouwen en andere gebouwen: 
de contractuele huurgelden verhoogd met eventuele huur-
waarborgen gedeeld door de investeringswaarde van de 
desbetreffende gebouwen.

- Voor de residentiële gebouwen met gemeubelde apparte-
menten: de omzet of bruto huuropbrengsten op 30 juni 
2006, exclusief BTW en omgerekend op jaarbasis, gedeeld 
door de investeringswaarde van de desbetreffende gebou-
wen plus de boekwaarde van de meubelen plus de goodwill.

Ten gevolge van de transacties van 17 augustus 2006 
is de analyse van de portefeuille van Aedifi ca op signi-
fi cante wijze geëvolueerd ten opzichte van deze van 30 
juni 2006 die hiervoor werd opgenomen.

Vastgoedverslag
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Verdeling naar leeftijd (op basis van 
de investeringswaarde)

  

35 %
0 - 5 jaar

2%
> 15 jaar

7%
10 - 15 jaar

56%
5 - 10 jaar

Bezettingsgraad
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Verslag van de experten 1

Geachte,

Wij hebben het genoegen om u onze raming van de vast-
goedportefeuille van Aedifi ca op datum van 30 juni 2006 
voor te leggen.

Aedifi ca NV heeft aan de vastgoedexperten gevraagd om de 
marktwaarde van de portefeuille te bepalen. De evaluaties 
werden gedaan zowel rekening houdend met de opmerkin-
gen en defi nities die in de verslagen zijn opgenomen, als met 
de richtlijnen van de “International Valuation Standards” uit-
gegeven door IVSC. 
We hebben als onafhankelijk expert gehandeld. De exper-
ten beschikken over een relevante en erkende kwalifi catie en 
hebben up to date ervaring met gebouwen van gelijkaardige 
ligging en type. 

De gebouwen worden beschouwd rekening houdend met de 
lopende huurcontracten en met alle rechten en plichten die 
voortvloeien uit deze verbintenissen. 
Elke eenheid werd afzonderlijk geëvalueerd. De evaluaties 
houden geen rekening met een potentiële waarde die gege-
nereerd zou kunnen worden door de portefeuille in zijn 
geheel op de markt aan te bieden. 
De evaluaties houden geen rekening met marketingkosten 
eigen aan een transactie, zoals  makelaarslonen of publici-
teitskosten. 

De evaluaties zijn gesteund op een inspectie van het vast-
goed en op inlichtingen geleverd door de opdrachtgever, 
waaronder onder meer de huursituatie en de oppervlaktes, 
de schetsen of plannen, de huurlasten en de vastgoedfi s-
caliteit verbonden aan het goed, als ook de naleving van 
wettelijke voorschriften en milieuvervuiling. 

De verstrekte informatie werd als juist en volledig 
beschouwd. De evaluaties werden uitgevoerd in de veronder-
stelling dat niet meegedeelde elementen niet van aard zijn 
om de waarde van het goed te beïnvloeden. 

De investeringswaarde van de portefeuille bedroeg op 30 
juni 2006 € 112.719.400. Momenteel bedragen de contrac-
tuele huurgelden € 7.378.5602, wat overeenstemt met een 
initieel huurrendement van 6,55%3. Indien 100% van de 
gebouwen, met uitzondering van gemeubelde appartemen-
ten, verhuurd zou zijn (en uitgaande van het feit dat het 

momenteel niet-verhuurde gedeelte verhuurd zou worden 
tegen marktconforme prijzen) zouden de contractuele huur-
sommen € 8.194.0722 bedragen, wat overeenstemt met een 
initieel huurrendement van 7,27%4.

In het kader van een rapportering die beantwoordt aan de 
International Accounting Standards, geven onze ramingen 
tevens de reële waarde:
•  De reële waarde of «fair value» wordt door IAS gedefi ni-

eerd als het bedrag waarvoor de activa zouden worden 
overgedragen tussen twee goed geïnformeerde partijen, op 
vrijwillige basis en zonder al dan niet wederzijdse bijzon-
dere belangen. IVSC acht deze voorwaarden vervuld, indien 
men de hieronder vermelde defi nitie van de marktwaarde 
respecteert. De marktwaarde moet daarenboven een weer-
spiegeling zijn van de lopende huurcontracten, de huidige 
brutomarge van autofi nanciering (of cashfl ow), redelijke 
hypotheses inzake de potentiële huuropbrengsten en van 
de verwachte kosten.

•  De aktekosten moeten in die context aan de feitelijke situ-
atie van de markt worden aangepast. Na analyse van een 
groot aantal transacties kwamen vastgoedexperten, die op 
vraag van beursgenoteerde vastgoedmaatschappijen han-
delden, in een werkgroep tot de vaststelling dat, aangezien 
er in grote mate «fi scal engineering» wordt toegepast 
onder verschillende vormen (volkomen wettelijk trouwens), 
de impact van de aktekosten op 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 reële waarde wordt dus berekend door de waarde vrij 
op naam te delen door 1,025. De eigendommen die zich 
onder deze drempel van € 2,5 miljoen bevinden, vallen 
onder het gebruikelijke registratierecht en hun reële 
waarde stemt dus overeen met de ‘waarde kosten koper’, 
rekening houdend met de lopende huurcontracten. Wat 
het residentiële vastgoed betreft, wordt bij het bepalen 
van de reële waarde rekening gehouden met de potentiële 
meerwaarde bij een mogelijke verkoop per appartement. 

de Crombrugghe & Partners NV  Stadim CVBA

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

2  Cfr. Punt 2.1 Samenvattende tabel.
3  6,32% ten opzichte van de investeringswaarde van de gebouwen verhoogd 

met goodwill op de gemeubelde appartementen en de overige vaste activa.
4  7,02% ten opzichte van de investeringswaarde van de gebouwen verhoogd 

met goodwill op de gemeubelde appartementen en de overige vaste activa.

Risicofactoren
Brief aan de aandeelhouders

Organogram
Strategie

Markante feiten
Corporate Governance

Vastgoedverslag
Beheersverslag

Diversen
Bijlagen



8

40 Aedifi cia Jaarverslag 2006

Beheersverslag

Beste aandeelhouders, 

We hebben het genoegen u het verslag van de raad van 
bestuur voor te leggen voor het eerste boekjaar, dat liep van 
7 november 2005 tot 30 juni 2006.

1. Het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar van Aedifi ca werd in grote mate beïn-
vloed door de opbouw van de portefeuille, de installatie van 
de managementteams en de voorbereiding van het openbaar 
verkoopaanbod van de aandelen van de vennootschap.

Via een belangrijk aantal operaties van overnames, fusies, 
inbrengen, splitsingen… werd een portefeuille van voorna-
melijk residentieel vastgoed samengesteld. Op datum van 30 
juni 2006 bedroeg de reële waarde hiervan € 109,8 miljoen. 
Sinds het afsluiten van dit eerste boekjaar heeft Aedifi ca 
haar portefeuille nog met € 63,6 miljoen verhoogd (in reële 
waarde), hetzij 57,55%. De vennootschap ging onder meer 
over tot de eerste operaties in het segment huisvesting voor 
senioren, door de verwerving van 6 rusthuizen in Brussel of 
Waals-Brabant, met een globale reële waarde van € 47,0 
miljoen. (zie punten 2 en 3 hierna). 

De CEO en CFO namen begin 2006 hun functies op en 
hebben de operationele teams in plaats gebracht, onder 
meer via de integratie van de beheerteams die bij de over-
name van de vennootschappen, gespecialiseerd in het beheer 
van gemeubelde appartementen, mee werden overgeno-
men. Met het oog op de ontwikkeling van een structuur voor 
de integratie en optimalisatie van nieuwe gebouwen werden 
bovendien meerdere medewerkers aangeworven voor speci-
fi eke functies, noodzakelijk bij de exploitatie van de andere 
strategische pijlers van Aedifi ca.

Om deze sterke groei te fi nancieren heeft Aedifi ca met 4 
banken een gesyndiceerd krediet voor een bedrag van € 150 
miljoen afgesloten. Daarenboven heeft Aedifi ca de intentie 
haar kapitaal te verhogen samen met het openbaar ver-
koopaanbod dat voorzien is in de herfst van 2006. 
 

2.  Transacties vóór de afsluiting van het boekjaar 
op 30 juni 2006 

21 december 2005
Op deze datum heeft Aedifi ca haar eerste acquisitie 
gerealiseerd door alle aandelen van de vastgoedmaatschap-

pij Ixelinvest NV aan te kopen. Ixelinvest NV was eigenaar 
van een twintigtal gebouwen gelegen in de Opperstraat te 
1050 Brussel die 106 gemeubelde appartementen, één niet-
gemeubeld appartement en 57 parkeerplaatsen omvatten.

De aankoopwaarde van deze gebouwen bedroeg 
€ 27.800.000 (zonder de aankoopwaarde van het handels-
fonds en het meubilair).  

Dit complex van gemeubelde appartementen werd beheerd 
door een autonoom team van een tiental personen. Dit 
team werd in de vennootschap Aedifi ca geïntegreerd op het 
moment van de goedkeuring van de opslorping van Ixelin-
vest NV door Aedifi ca, tijdens de buitengewone algemene 
vergadering op 23 maart 2006.

Buitengewone algemene vergadering van 
29 december 2005

Aedifi ca is overgegaan tot de fusie door opslorping van de 
vennootschappen Oude Burg Company NV en Jakobs Hotel 
Company SA, eigenaars van het hotel Martin’s Brugge, 
gelegen aan de achterzijde van het Brugse belfort.  Het hotel 
wordt sinds 1 september 2005 door de Groep Martin’s Hotels 
geëxploiteerd in het kader van een erfpacht met een duur 
van 27 jaar (+ 2 x 9 jaar). Dit hotel telt 150 kamers, 8 semi-
nariezalen en 55 parkeerplaatsen.

In hoofde van Aedifi ca zijn de vorderingen uit deze erfpacht 
«Triple net». Dit betekent dat alle exploitatierisico’s, herstel-
lingen, belastingen en andere risico’s verbonden aan de 
exploitatie van het hotel voor rekening van de erfpachthou-
der zijn.  
De waarde van dit hotel gebruikt voor het bepalen van de 
ruilverhouding bedraagt € 20.000.000.

30 december 2005

Aedifi ca heeft alle aandelen gekocht van de vennootschap 
Imfi na NV, eigenaar van een gebouw aan de Tervuren-
laan 13a-13b en Keltenstraat 4-10 te 1040 Brussel, met 
gemengde bestemming (appartementen, handelspanden en 
kantoren), verdeeld over een totale oppervlakte van 4.627 m2 
en eveneens eigenaar van 37 parkeerplaatsen in de Franken-
straat 48-50. 

De aankoopwaarde van dit gebouw (met inbegrip van de 
parkeerplaatsen) bedroeg € 8.250.000.
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Résidence 
Grange des Champs
1420 Braine-l’Alleud

Op datum van 30 juni 2006 
bedroeg de reële waarde 
hiervan € 109,8 miljoen. 
Sinds het afsluiten van dit 
eerste boekjaar heeft Aedifi ca 
haar portefeuille nog met 
€ 63,6 miljoen verhoogd (in 
reële waarde), hetzij 57,55%.

Buitengewone algemene vergadering van 
23 maart 2006

Aedifi ca is overgegaan tot de volledige integratie van de 
vennootschappen Imfi na NV en Ixelinvest NV waarvan ze 
in december 2005 alle aandelen had overgenomen, met 
inbegrip van het Ixelinvest-team, dat verantwoordelijk is 
voor het beheer en de exploitatie van de gebouwen aan de 
Opperstraat. 

Aedifi ca heeft ook de volgende transacties uitgevoerd: 
- Fusie door opslorping van de vennootschap Sablon-

Résidences de l’Europe SA, die eigenaar was van een 

voornamelijk residentieel complex, gelegen op de hoek van 
de Bodenbroekstraat en de Ruysbroekstraat aan de Grote 
Zavel te 1000 Brussel.  Het complex bestaat uit 30 apparte-
menten, een handelsgelijkvloers en 48 parkeerplaatsen.
De waarde van het gebouw, gebruikt voor het bepalen van 
de ruilverhouding, bedroeg € 19.150.000.

- Fusie door opslorping van de naamloze vennootschappen 
Olphi, Emmabe, Le Manoir, Bertimo en Services et Pro-
motion de la Vallée (SPV), die elk eigenaar waren van een 
residentieel gebouw bestemd voor de verhuur van gemeu-
belde appartementen, gelegen in de Brusselse Louizawijk.  
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Deze vijf gebouwen tellen in totaal 76 gemeubelde appar-
tementen, 3 commerciële benedenverdiepingen en 49 
parkeerplaatsen. 
De waarde van het gebouw, gebruikt voor het bepalen 
van de ruilverhouding,  bedroeg € 16.091.900 (exclusief 
waarde van het meubilair).

- Inbreng van de gebouwen met gemengd gebruik gelegen 
aan de Lakensestraat 89-117, de Circusstraat 25-29 en de 
Nieuwbrugstraat 3-3a te 1000 Brussel, en een residenti-
eel gebouw aan de Filips de Goedestraat 24-28 te 1000 
Brussel, die in totaal 52 appartementen, een huis, 11 han-
delszaken, een kantoorruimte en 101 parkeerplaatsen 
bevatten. Deze gebouwen hadden een aankoopwaarde van 
€ 10.915.000.

- Inbreng van een residentieel gebouw van ongeveer 
1.431 m2 gelegen aan de Lombardstraat 32 te 1000 Brussel, 
dat bestaat uit 13 appartementen en een handelsgelijk-
vloers voor een aankoopwaarde van € 2.500.000.

- Inbreng van het handelsfonds van de vennootschap 
Immobe SA voor een totale aankoopwaarde van 
€ 908.100. Deze inbrengt maakte de integratie mogelijk 
van het team dat verantwoordelijk is voor het beheer en 
de exploitatie van de 5 gemeubelde wooncomplexen in de 
Brusselse Louizawijk (zie hoger). 

16 mei 2006

Aedifi ca is overgegaan tot de verkoop van een leegstaand 
kantoorgebouw, gelegen aan de Opperstraat 38 te 1050 
Brussel voor een waarde van € 2.600.000. 

Bij de overname van Ixelinvest SA op 21 december 2005 
was Aedifi ca reeds van plan om dit gebouw aan de 
gemeente Elsene te verkopen en hield zij dan ook rekening 
met deze arbitrage in de aankoopprijs. Dit kantoorgebouw 
beantwoordde immers niet aan de strategische investe-
ringscriteria van Aedifi ca. 

Buitengewone algemene vergadering van 24 mei 2006
Er vond een inbreng plaats van een gemengd vastgoed-
complex voor woon- en kantoorruimtes, dat de volgende 
gebouwen bevat:
-  Gebouw gelegen aan de Louizalaan 331-333 te 1050 

Brussel (met inbegrip van de oude stallingen gerenoveerd 
tot een kantoor en een computerzaal):  het geheel omvat 
4 appartementen, 4 studio’s, 7 kantoorverdiepingen, een 
computerzaal en 58 parkeerplaatsen. 

-  Woonhuis gelegen aan de Jacob Jordaansstraat 10 te 1050 
Brussel.

 De aankoopwaarde van dit vastgoedcomplex bedroeg  
 € 8.500.000.

29 mei 2006

Aedifi ca heeft een kredietlijn van € 150 miljoen afgesloten 
met Fortis Bank, ING België, Banque LBLux en Bank Degroof 
voor een periode van 5 jaar. Deze kredietlijn wordt gebruikt 
voor de fi nanciering van de groei van Aedifi ca op korte en 
middellange termijn.

28 juni 2006

Aedifi ca ondertekende de authentieke aankoopakte voor een 
terrein in het kader van het nieuwbouwproject “Résidence 
Gauguin et Manet” gelegen aan de rue du Lavoir te Aarlen. 

De aankoopwaarde van dit project bedroeg € 5.400.000. 
Aedifi ca zal dit bedrag in 2 fasen betalen tot aan de voorlo-
pige oplevering die voorzien is in de zomer van 2007.
 

3.  Transacties na de afsluiting van het boekjaar 
op 30 juni 2006 

Buitengewone algemene vergadering van 
17 augustus 2006
Aedifi ca heeft de volgende transacties uitgevoerd: 
- De inbreng in natura van twee gebouwen met voornamelijk 

residentiële bestemming in de Lakensestraat 119 en 123-
125 te 1000 Brussel, met 5 appartementen, 2 handelszaken 
en een kantoorruimte.

 De inbrengwaarde van dit gebouwencomplex bedroeg 
€ 1.285.000.

- De opslorping ingevolge de gedeeltelijke splitsing van de 
vennootschap Financière Wavrienne NV. Deze heeft aan 

Beheersverslag
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Aedifi ca het residentieel complex overgedragen, gelegen 
aan het Zaterdagplein 6-10 te 1000 Brussel, dat bestaat uit 
20 appartementen, 4 lofts, een handelsgelijkvloers en com-
merciële eerste verdieping. 

 De waarde van het gebouw, gebruikt voor het bepalen van 
de ruilverhouding, bedroeg € 5.400.000.

- De overdracht door de gemengde splitsing van een deel 
van het vermogen van de vennootschap Château Chenois 
NV. Deze heeft aan Aedifi ca de volgende rusthuizen over-
gedragen: 
• « Château Chenois » gelegen aan de chemin des Postes 

260 te 1410 Waterloo met 75 bedden + 35 bijkomende 
bedden in aanvraag bij het Waals Gewest na afronding 
van uitbreidings- en renovatiewerken.

• “New Philip” gelegen aan de Montecarlolaan 178 te 1190 
Brussel, met 112 bedden.

• “Jardins de Provence” gelegen aan Sylvain Dupuislaan 
94-96 te 1070 Brussel, met 59 bedden + 14 bijkomende 
bedden in aanvraag bij het Waals Gewest na afronding 
van uitbreidings- en renovatiewerken.

• “Bel Air” gelegen aan de Lambermontlaan 227 te 1030 
Brussel, met 161 bedden.

 De waarde van de gebouwen, gebruikt voor het bepalen 
van de ruilverhouding, bedroeg € 34.772.956.

- De fusie door opslorping van de vennootschap Medimmo 
NV, die eigenaar was van een rusthuis “Résidence Augus-
tin” in aanbouw, gelegen op de hoek van de Alsembergse 
Steenweg 311-313 en de Sint-Augustinuslaan 44 te 1190 
Brussel. De exploitatie (95 bedden) zal in oktober 2006 van 
start gaan.

 De waarde van het gebouw, gebruikt voor het bepalen van 
de ruilverhouding, bedroeg € 7.367.788.

- De fusie door opslorping van de vennootschap Cledixa NV, 
die eigenaar is van het rusthuis “Résidence Grange des 
Champs” gelegen te 1420 Braine-L’Alleud (Eigenbrakel), 
met 75 bedden.

 De waarde van het gebouw, gebruikt voor het bepalen van 
de ruilverhouding, bedroeg € 5.859.255.

- De fusie door opslorping van de vennootschap Société 
de Transport et du Commerce en Afrique NV die eigenaar 
is van een residentieel gebouw gelegen aan de Broque-

villelaan 8 te 1150 Brussel, met 8 appartementen op 7 
verdiepingen.

 De waarde van het gebouw, gebruikt voor het bepalen van 
de ruilverhouding, bedroeg € 1.425.000.

- De opslorping ingevolge de gemengde splitsing van een 
deel van het vermogen van de vennootschap Hôtel Central 
& Café Central NV. Deze heeft aan Aedifi ca de volgende 
gebouwen overgedragen, voornamelijk met residentiële 
bestemming:
•  het gebouw gelegen op de hoek van de Legerlaan 3 en de 

Tervurenlaan 103 te 1040 Brussel, met 6 appartementen, 
2 handelszaken en 2 kantoorruimtes; 

•  het gebouw gelegen aan de Batavenstraat 71 te 1040 
Brussel met 3 appartementen en 1 kantoorruimte; 

•  het gebouw gelegen aan de Louis Hapstraat 128 te 1040 
Brussel met 7 appartementen en 3 garages; 

•  het gebouw gelegen aan de Waterkrachtstraat 48 te 1210 
Brussel met 5 appartementen;

•  het gebouw gelegen aan de Eredienststraat 26 te 1000 
Brussel met 7 appartementen en 2 commerciële bene-
denverdiepingen; 

•  het gebouw gelegen aan de Koningsstraat 35 te 1000 
Brussel met 1 commerciële benedenverdieping en 5 kan-
toorruimtes; 

•  het gebouw gelegen aan de Waterloose Steenweg 1360 
te 1180 Brussel met 4 appartementen, 2 kantoorruimtes 
en 1 commerciële benedenverdieping;

•  het gebouw gelegen aan het Jourdanplein 35 te 1040 
Brussel met 3 appartementen en 1 kantoorruimte. 

 De waarde van de gebouwen, gebruikt voor het bepalen 
van de ruilverhouding, bedroeg € 8.325.000.

Gezien de huidige evolutie van de portefeuille is het meer 
dan waarschijnlijk dat er tussen het afsluiten van de reke-
ningen door de raad van Bestuur op 29 augustus 2006 en de 
gewone algemene vergadering op 26 september 2006 nog 
meer transacties plaats zullen vinden. Op heden werden deze 
echter nog niet afgerond.
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4.  Synthese van de geconsolideerde rekeningen 
op 30 juni 2006

4.1. Geconsolideerde resultatenrekening 
De resultatenrekening heeft betrekking op een periode van 
8 maanden, van 7 november 2005 tot 30 juni 2006 en werd 
sterk beïnvloed door de datum waarop de transacties plaats-
vonden. Conform de IAS/IFRS 3 norm die retroactiviteit 
uitsluit, is de datum van opname gelijk aan de datum van de 
akte voor de fusie, opslorping of splitsing. De meeste trans-
acties vonden eind maart 2006 plaats, wat betekent dat de 
resultatenrekening gemiddeld vastgoedresultaten voor 3 
maanden weergeeft, terwijl het boekjaar 8 maanden liep.

De inkomsten (voornamelijk huurgelden) van € 2,6 miljoen, 
verminderd met de directe exploitatiekosten van € 0,9 
miljoen, leiden tot een operationeel vastgoedresultaat van 
€ 1,7 miljoen. Na aftrek van € 1,1 miljoen algemene kosten 
en andere operationele kosten/opbrengsten, die betrekking 
hebben op 6 maanden, en voor € 0,2 miljoen eenmalige 
kosten bevat voor de opstart van de vennootschap en het 
in plaatsbrengen van de teams, bedraagt het operationeel 
resultaat vóór het resultaat op portefeuille € 0,6 miljoen. 

Het resultaat uit de verkoop van andere niet-fi nanciële 
activa, is afkomstig uit de verkoop van het kantoorgebouw 
in de Opperstraat 38, voor een bedrag van € 2,6 miljoen. Dit 
bedrag stemt overeen met de investeringswaarde. Er werd 
een provisie van € 15.000 aangelegd voor de wederinstaat-
stelling (beperkt tot enkele gedeelten van het gebouw) die in 
de verkoopovereenkomst werd bedongen.

De toename van de reële waarde tussen het moment dat de 
gebouwen aan het vermogen werden toegevoegd en de reële 
waarde zoals deze door de experten op 30 juni 2006 werd 
bepaald, geeft een niet-gerealiseerde meerwaarde op de 
vastgoedportefeuille van € 0,45 miljoen (cfr. resultatenreke-
ning – punt XVIII).

Naast de rentelasten of -opbrengsten werd het fi nancieel 
resultaat ook beïnvloed door een deel van de kosten voor de 
negociatie van kredieten. 

Het nettoresultaat van het boekjaar is negatief met € 0,2 
miljoen.

Beheersverslag

 
Analyse van de rubrieken van de resultatenrekening Situatie 7 november 2005 - 30 juni 2006

I Huurinkomsten (+) 2 704 137
II Terugnemingen overgedragen en verdisconteerde huren (+) 0
III Met verhuur verbonden kosten (+/-) -117 009
Netto huurresultaat (I+II+III) 2 587 128

IV Recuperatie van vastgoedkosten (+) 0

V
Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen 
door de huurder op verhuurde gebouwen (+)

145 034

VI
Kosten van de huurders en gedragen door de eigenaar op huurschade en 
wederinstaatstelling op het einde van de huur (-) 

0

VII
Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder  par le op 
verhuurde gebouwen (-)

-172 033

VIII Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven 0
Vastgoedresultaat (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) 2 560 129

IX Technische kosten (-) -264 653
X Commerciële kosten (-) -65 227
XI Huurkosten en taksen van niet-verhuurde gebouwen (-) -36 299
XII Beheerkosten vastgoed (-) -14 808
XIII Andere vastgoedkosten (-) -445 692

Operationeel vastgoedresultaat
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)

1 733 450
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XIV Algemene kosten van de vennootschap (-) -1 158 010
XV Andere operationele opbrengsten en kosten (+/-) 29 571

Operationeel resultaat vóór het resultaat op de portefeuille
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV)

605 011

XVI Resultaat verkoop van vastgoedbeleggingen (+/-) 0
- Netto verkopen van gebouwen (verkoopprijs - transactiekosten) 0
- Boekhoudkundige waarde van de verkochte gebouwen 0

XVII Resultaat op de verkoop van andere niet-fi nanciële activa (+/-) -15 000
- Netto verkopen van de niet-fi nanciële activa (verkoopprijs – transactiekosten) 2 585 000
- Boekhoudkundige waarde van de verkochte niet-fi nanciële activa -2 600 000

XVIII Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingne (+/-) 453 188
- Positieve variaties van de reële waarde van de gebouwen  453 188
- Negatieve variaties van de reële waarde van de gebouwen  0

Operationeel resultaat 
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII)

1 043 199

XIX Financiële opbrengsten (+) 51 662
XX Interestlkosten (-) -1 144 162
XXI Overige fi nanciële lasten (-) -112 398
Financieel resultaat 
(XIX+XX+XXI)

-1 204 898

XXII Vennootschapsbelastingen (-) 2 807
XXIII Exit taks (-) -63 200
Belastingen (XXII+XXIII) -60 393

Nettoresultaat 
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+
XVIII+XIX+XX+XXI+XXII+XXIII) 

-222 092

Minderheidsbelangen (-) -42

Nettoresultaat (aandeel groep) -222 050

Aantal gewone aandelen in omloop  58 241

Toe te wijzen resultaat per aandeel  -11,44

De boekhoudprincipes en -opmerkingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde balans

Risicofactoren
Brief aan de aandeelhouders

Organogram
Strategie

Markante feiten
Corporate Governance

Vastgoedverslag
Beheersverslag

Diversen
Bijlagen
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4.2. Geconsolideerde balans

ACTIVA

Het zal niemand verwonderen dat de activa op de balans 
van Aedifi ca voor 89% bestaan uit vastgoedbeleggingen. 
Conform de IAS/IFRS normen worden deze geboekt tegen 
hun reële waarde zoals deze werd bepaald door de vast-
goedexperten van Aedifi ca, met name Stadim CVBA en de 
Crombrugghe & Partners NV.

In 2006 nam Aedifi ca vennootschappen over die gespe-
cialiseerd waren in de verhuring van gemeubelde 
appartementen. De overname van hun handelsfonds zorgde 
voor de boeking van een goodwill van € 1,9 miljoen. Deze 
werd onderworpen aan een impairment test, waarvan het 
resultaat aangaf dat er geen correctie nodig was (cfr. Opmer-
king 7). 

Om het beheer van de gebouwen te optimaliseren, imple-
menteren de teams van Aedifi ca momenteel een specifi eke 
software. De kosten hiervan werden geactiveerd. Aangezien 
de software op 30 juni 2006 nog niet operationeel was, 
werd voor deze post nog geen afschrijving geboekt.

Conform de IAS/IFRS normen en de waarderingsregels van 
Aedifi ca maken de kosten voor de aankoop van gebou-
wen integraal deel uit van de aankoopprijs en werden deze 
dus geactiveerd. Een belangrijk aantal transacties zijn op 
30 juni 2006 nog in onderhandeling, de kosten in het kader 
van deze onderhandelingen werden wel reeds geactiveerd. 
Deze zullen op het moment van het afronden van de trans-
actie in de aankoopwaarde worden opgenomen, of bij het 
afspringen van de transactie ten laste van het resultaat 
worden genomen.

De rubriek ‘Andere materiële vaste activa’ omvat voorna-
melijk het meubilair voor de exploitatie van de gemeubelde 
appartementen. 

De fi nanciële vaste activa omvatten vooral de reële waarde 
van de dekkingen tegen renteschommelingen. De tegen-
hanger van deze post vinden we terug in het Eigen 
vermogen, onder punt G. “Variaties in de reële waarde van 
fi nanciële activa en passiva”, zonder boeking via de resul-
tatenrekening.

De vlottende activa bestaan voornamelijk uit geldbeleg-
gingen en een fi scale vordering (recuperatie van roerende 
voorheffi ng op liquidatieboni).

Beheersverslag
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Geconsolideerde balans
  

ACTIVA Situatie op 30 juni 2006
I Vaste activa
A. Goodwill 1 856 370
B. Immateriële vaste activa 63 339
C. Vastgoedbeleggingen 109 829 500
D. Projectontwikkelingen 908 448
E. Andere materiële vaste activa 2 128 259
F. Financiële vaste activa 1 843 868
G. Vorderingen fi nanciële leasing 0
H. Deelnemingen verwerkt via vermogensmutatie 0
I. Handelsvorderingen en andere vaste activa 0
J. Uitgestelde belastingen - activa 0

Totaal vaste activa 116 629 784

II Vlottende activa
A. Activa bestemd voor verkoop 0
B. Financiële vlottende activa 0
C. Vorderingen fi nanciële leasing 0
D. Handelsvorderingen 299 378
E. Belastingvorderingen en andere vlottende activa 2 132 734
F. Kas en kasequivalenten 4 223 500
G. Overlopende rekeningen 180 574

Totaal vlottende activa 6 836 186

TOTAAL ACTIVA 123 465 970

Risicofactoren
Brief aan de aandeelhouders

Organogram
Strategie

Markante feiten
Corporate Governance

Vastgoedverslag
Beheersverslag
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Bijlagen
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EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

Sinds de oprichting van Aedifi ca evolueerde het vermogen op 
het ritme van de vastgoedoperaties (inbrengen, fusies, enz…). 
Het eigen vermogen evolueerde positief, in een eerste fase 
door de boeking van vastgoedoperaties tegen hun inves-
teringswaarde, en in een tweede fase negatief door de 
correctie als gevolg van de boeking van de gebouwen tegen 
hun reële waarde. 
Conform de IAS/IFRS normen komen de eigen aandelen, in 
het bezit van Aedifi ca gekomen als gevolg van ‘cascadefu-
sies’, in mindering van het eigen vermogen (cfr. punt 7 in 
verband met eigen aandelen). 

De schuldgraad (zoals berekend conform artikel 11 van het 
koninklijk besluit van 21 juni 2006) bedraagt 53,07%, wat 

betekent dat het bedrag van het eigen vermogen volstaat om 
onder de maximale schuldgraad van 65% te blijven. 

De langlopende fi nanciële schulden van € 63 miljoen zijn 
voornamelijk gebruikt voor de fi nanciering van de aankoop 
van gebouwen en vastgoedvennootschappen. Ze verte-
genwoordigen het effectief opgenomen bedrag van het 
gesyndiceerd krediet van € 150 miljoen.

De kortlopende verplichtingen betreffen voornamelijk schul-
den bij leveranciers, voorzieningen voor de exit taks en 
overlopende rekeningen. 

Geconsolideerde balans

EIGEN VERMOGEN Situatie op 30 juni 2006
I Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedervennootschap
A. Kapitaal 40 435 156
B. Uitgiftepremies 0
C. Ingekochte eigen aandelen -3 769 000
D. Reserves 21 475 196

     Onbeschikbaar 552 929
     Onbeschikbaar – toevoeging gebouwen 18 931 929
     Beschikbaar 1 990 338

E. Resultaat -212 929
     Overgedragen resultaat - vorige boekjaren 9 121
     Resultaat van het boekjaar -222 050

F. Impact op de reële waarde van geschatte mutatierechten en –kosten bij hypothetische 
vervreemding van vastgoedbeleggingen

-2 771 741

G. Variaties in de reële waarde van fi nanciële activa en passiva 1 838 221
H. Wisselkoersverschillen 0

Totaal eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders
van de moedervennootschap

56 994 903

II Minderheidsbelangen 1 958

Totaal van het eigen vermogen 56 996 861
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VERPLICHTINGEN Situatie op 30 juni 2006
I Langlopende verplichtingen
A. Voorzieningen 0
B. Langlopende fi nanciële schulden 63 002 522

    a. Kredietinstellingen 63 002 522
C. Andere langlopende fi nanciële verplichtingen 0
D. Handelsschulden en andere langlopende schulden 0
E. Andere langlopende verplichtingen 0
F. Uitgestelde belastingen - Verplichtingen 0

Langlopende verplichtingen 63 002 522

II Kortlopende verplichtingen     
A. Voorzieningen 0
B. Kortlopende fi nanciële schulden 9 463

    a. Kredietinstellingen 7 653
    b. Financiële leasing 1 810

C. Andere kortlopende fi nanciële verplichtingen 0
D. Handelsschulden en andere kortlopende schulden 2 511 986

    a. Exit tax 624 922
    b. Andere 1 887 064

E. Andere kortlopende verplichtingen 0
F. Overlopende rekeningen 945 138

Kortlopende verplichtingen    3 466 587
Totaal verplichtingen 66 469 109

TOTAAL VAN HET EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 123 465 970

Risicofactoren
Brief aan de aandeelhouders
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Kasstroomtabel   Situatie op 30 juni 2006

Operationele kasstroom 
Kasstroom uit operaties 1 485 701
Betaalde interesten -1 144 162
Betaalde belastingen -60 393
Liquide middelen uit operationele activiteiten 281 146

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Verwerving van gebouwen, materieel en uitrusting -37 409 446
Gebouwen, materieel en uitrusting door inbreng en fusies -79 606 053
Projectontwikkelingen -908 448
Verwerving van immateriële activa -1 919 709
Vaste activa -5 647
Liquide middelen uit de verkoop van gebouwen 2 585 000
Ontvangen interesten 51 662
Netto kasstroom aangewend voor investeringsactiviteiten -117 212 641

Kasstroom uit fi nancieringsactiviteiten
Oprichting en kapitaalverhoging in speciën 7 250 000
Nettoverhoging van kapitaal en reserves door inbreng en fusies 54 660 352
Overgedragen resultaat - vorige boekjaren door fusies 9 121
Eigen aandelen toegevoegd door fusies -3 769 000
Minderheidsbelangen  2 000
Voorschotten uit leningen 63 002 522
Kasstroom uit fi nancieringsactiviteiten 121 154 995
(Afname)/Toename van liquide middelen en equivalenten 4 223 500
Wijziging van liquide middelen en equivalenten 0

Toestand bij het begin van het boekjaar 0
(Afname)/Toename 4 223 500
Impact uit de omzettingskoers van deviezen 0
Toestand aan het einde van het boekjaar 4 223 500

Totaal liquide middelen 4 223 500
Netto liquide middelen aan het einde van het boekjaar 4 223 500

4.3. Kasstroomoverzicht
De nettokasstroom als gevolg van de operaties, met inbe-
grip van de wijziging in het werkkapitaal, is positief met € 
1,5 miljoen. Deze positieve kasstroom wordt gerealiseerd 
door een positieve EBITDA van € 0,6 miljoen en een negatief 
werkkapitaal van € 0,9 miljoen. Na interesten en belastingen 
blijft de kasstroom door de operationele activiteiten positief 
met € 0,3 miljoen.

Zoals al eerder vermeld heeft de kasstroom voor de meeste 
gebouwen slechts betrekking op drie maanden.

De sterke groei van de vastgoedportefeuille genereert een 
negatieve investeringskasstroom van € 117,2 miljoen. Deze 
wordt gefi nancierd door kapitaalverhogingen en leningen op 
lange termijn voor een totaal bedrag van € 121,2 miljoen. 
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4.4. Onderzoek en ontwikkeling
Aedifi ca heeft geen onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteit 
zoals bedoeld door artikel 96 van Wetboek van venootschap-
pen.

4.5. Informatie per marktsegment
De strategie van Aedifi ca richt zich op drie investe-
ringspijlers: residentiële gebouwen met niet-gemeubelde 
appartementen, gemeubelde appartementen en huisvesting 
van senioren. Omdat hun parameters onderling sterk ver-
schillen, is een verslag per marktsegment aangewezen. 
Momenteel beperkt de informatie zich tot de twee eerste 
pijlers aangezien Aedifi ca op 30 juni nog geen activa had 
verworven binnen het segment van de huisvesting van 
senioren. 
Aedifi ca heeft zijn eerste operaties in deze sector pas op 17 
augustus 2006 verricht (cfr. punt 3 van dit hoofdstuk).

Naast deze 3 strategische pijlers bezit Aedifi ca eveneens 
een hotel. Dankzij deze aankoop heeft de vennootschap ook 
langere huurcontracten, verhoogt de diversifi catie van de 
portefeuille en kan een aanvullend rendement worden verze-
kerd.  Het hotel is opgenomen in de rubriek “Andere”.

Gebouwen met niet-gemeubelde appartementen

Het netto huurresultaat van dit marktsegment bedraagt  
0,7 miljoen of 25,23% van het totaal van de huurinkom-
sten van Aedifi ca. Na aftrek van de kosten die rechtstreeks 
met deze activiteit samenhangen, bedraagt het operatio-
neel vastgoedresultaat € 0,5 miljoen. 

Het totaal van de activa voor dit marktsegment (zonder 
kasmiddelen en equivalenten) bedraagt € 51,4 miljoen, 
waarvan € 50,9 miljoen gebouwen. 

Gebouwen met gemeubelde appartementen

Het netto huurresultaat van dit marktsegment bedraagt 
€ 1,3 miljoen of 52,30% van het totaal van de huurinkom-
sten van Aedifi ca. Na aftrek van de kosten die rechtstreeks 
met deze activiteit samenhangen, bedraagt het operationeel 
vastgoedresultaat € 0,9 miljoen. 

Het totaal van de activa voor dit marktsegment (zonder kas-
middelen en equivalenten) bedraagt € 43,8 miljoen, waarvan 
€ 39,4 miljoen gebouwen.

Andere 

Het netto huurresultaat van dit marktsegment bedraagt 
€ 0,6 miljoen of 22,47% van het totaal van de huur-
inkomsten van Aedifi ca. Aangezien er een triple net 
erfpachtovereenkomst werd afgesloten, zijn er geen recht-
streekse kosten. Het huurresultaat is dus gelijk aan het 
operationele resultaat.

Het totaal van de  activa voor dit marktsegment (zonder 
kasmiddelen en equivalenten) bedraagt € 19,6 miljoen, 
waarvan € 19,55 miljoen gebouwen. 

4.6. Winstverdeling
Het nettoresultaat van het boekjaar is negatief met 
€ 222.050.

De raad van bestuur stelt een toewijzing van het negatieve 
saldo van € 666.117 aan de beschikbare reserve voor (of 
€ 1.990.338 - € 666.117 = € 1.324.221, zijnde het saldo 
van de beschikbare reserve van het te verwerken resultaat).

Bijgevolg is er geen over te dragen resultaat.

Er is geen dividend voor dit boekjaar.

Toe te wijzen resultaat Situatie op 
30 juni 2006

Nettoresultaat (aandeel groep) -222.050

Overgedragen resultaat – vorige boekjaren 9.121

Toewijzing van de schommeling van de 
marktwaarde van de portefeuille
Onttrekking aan de onbeschikbare reserves

-453.188

Toewijsbaar resultaat -666.117

Risicofactoren
Brief aan de aandeelhouders
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5. Risico’s op 30 juni 2006
5.1. Structuur van de schulden
De schuldgraad van Aedifi ca bedraagt 53,07%.

Met het oog op haar groeistrategie heeft Aedifi ca op 29 mei 
2006 een gesyndiceerd krediet van € 150 miljoen afgesloten 
met Fortis Bank, ING België, Banque LBLux en Bank Degroof 
voor een periode van 5 jaar. Op 30 juni 2006 heeft Aedifi ca 
haar krediet gebruikt voor een bedrag van € 63 miljoen.

De wettelijk toegelaten maximale schuldgraad voor vast-
goedbevaks bedraagt 65% van het totaal van de activa. Dit 
betekent dat Aedifi ca op 30 juni 2006 nog over een marge van 
€ 14,7 miljoen beschikte alvorens deze limiet te bereiken.

Aedifi ca heeft geen enkel gebouw in hypotheek gegeven, 
noch andere zekerheden gesteld aan haar schuldeisers.

5.2. Liquiditeitsrisico
Op 30 juni 2006 heeft Aedifi ca haar kredietlijn gebruikt 
voor een bedrag van € 63 miljoen van de totale € 150 
miljoen. Aedifi ca is op 30 juni 2006 van oordeel geen liqui-
diteitsrisico’s te lopen, aangezien het beschikbare saldo ten 
bedrage van € 87 miljoen volstaat om de groei van Aedi-
fi ca op korte en middellange termijn te fi nancieren.

Bovendien wordt voorzien om bij de beursgang van Aedi-
fi ca een beroep te doen op de markt door een verhoging 
van het kapitaal via openbare uitgifte.

5.3. Renterisico
Van de € 150 miljoen van haar kredietlijn heeft Aedifi ca 
reeds € 100 miljoen ingedekt met Interest Rate Swaps (vari-
abele rentes veranderd in vaste rentes) en dit op de volgende 
manier:

* Marges en commissies niet inbegrepen

Aedifi ca heeft € 37 miljoen meer gedekt dan het bedrag 
van de reeds gebruikte kredietlijn; Aedifi ca heeft dus het 
risico verbonden aan een verhoging van de rentes op de 
lange en middellange termijn sterk beperkt. 

Het is de strategie van Aedifi ca om geen fi nanciële risico’s 
te nemen en zich derhalve in de toekomst te blijven indek-
ken tegen schommelingen van de rentevoeten.

5.4. Wisselrisico
Aedifi ca realiseert haar volledige omzet en betaalt al haar 
lasten in de eurozone. De fi nanciering en het beheer van de 
geldmiddelen gebeuren uitsluitend in euro. Aedifi ca is dus 
niet blootgesteld aan wisselrisico’s.

5.5. Infl atierisico
Aedifi ca staat op korte en middellange termijn bloot aan een 
beperkt infl atierisico, rekening houdend met de geïndexeerde 
huurprijzen (in functie van de evolutie van de gezondheids-
index of de index van de consumptieprijzen). Dit houdt in dat 
de huurinkomsten van Aedifi ca mee-evolueren met de infl a-
tie, bij een constante bezettingsgraad.

5.6. Vastgoedrisico’s
Om op deze risico’s te anticiperen, voert Aedifi ca een inves-
teringsbeleid gebaseerd op diversifi catie zowel vanuit 
geografi sch als sectoraal oogpunt binnen de residentiële 
vastgoedmarkt. Elk van de residentiële submarkten waarin 
Aedifi ca investeert, richt zich tot verschillende huurders en 
wordt gekenmerkt door huurcontracten van uiteenlopende 
duur (korte termijn voor de gemeubelde appartementen, 
middellange termijn voor de niet-gemeubelde appartemen-
ten en lange termijn voor de rusthuizen).

Aedifi ca wil eveneens groeien om het gewicht van elk 
gebouw in haar portefeuille tot een minimum te beperken en 
om het professionalisme van haar beheer en haar bedrijfs-
marge te verbeteren dankzij schaalvergroting.

Aedifi ca legt zich ten slotte enkele strikte en duidelijke cri-
teria op voor het verbeteren en optimaliseren van haar 
gebouwen, van het commerciële en technische beheer, van 
de investeringen en desinvesteringen, om de leegstand te 
beperken en om de waarde van haar vermogen maximaal te 
doen stijgen.

Beheersverslag

Bedrag
Duur van de 

dekking
Aanvang van 

de dekking
IRS

50 000 000€ 5 jaar 2 mei 2006 3,41%

25 000 000€ 10 jaar 2 mei 2006 3,87%

25 000 000€ 5 jaar 16 aug. 2006 3,81%

100 000 000€ Gemiddeld* 3,63%
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Banque Degroof - Degroof Corporate Finance Situatie op 30 juni 2006

Op de balans

Investeringskrediett van 28 december 2005 tot 31 mei 2006 20 000 000

Achtergestelde lening van 28 december 2005 tot 31 mei 2006 10 000 000

Achtergestelde lening - bijkomend bedrag van 28 december 2005 tot 31 mei 2006 5 000 000

Gesyndiceerd krediet - opgenomen bedrag Saldo open op 30 juni 2006 14 700 000

In de resultatenrekening

Onderhandelingscommissie1 562 034

 

Commissie op het investeringskrediet 20 000

Commissie op het achtersteld krediet 10 000

Commissie voor de montage 22 000

 

Interest op het investeringskrediet 296 540

Interest op het achtergesteld krediet 237 889

 

Commissie voor deelname aan de kredietlijn 28 500

Commisie voor de montage van de kredietlijn 225 000

Interest op de kredietlijn 22 377

Totaal 1 424 340

GVA Grimley - GVA Finance Situatie op 30 juni 2006

Op de balans

Saldo leverancier op 30 juni 2006 6 050

In de resultatenrekening

Commissie voor onderhandelingen1/
marketing/sales

574 934

1  Commissies betaald in het kader van een contract aan de promotoren van Aedifi ca en berekend op basis van een percentage van de waarde van de gebouwen die 
Aedifi ca verwerft..

6. Transacties met verbonden partijen
De transacties met verbonden partijen bevatten de voor-
zieningen voor de bezoldiging van de niet-uitvoerende 
bestuurders (€ 72.000) en de betaalde bezoldigingen van 
de uitvoerende bestuurders (€ 244.000).

De hieronder opgenomen transacties werden uitgevoerd 
met Bank Degroof en de vennootschap GVA Finance die 
tegelijk stichters, aandeelhouders en in het geval van GVA 
Finance lid zijn van de raad van bestuur van Aedifi ca.
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7. Eigen aandelen
Volgens een nieuw koninklijk besluit van 21 juni 2006 
kunnen vastgoedbevaks ervoor kiezen om de IAS/IFRS 
normen zowel voor hun statutaire rekeningen als gecon-
solideerde rekeningen toe te passen. De raad van bestuur 
van Aedifi ca heeft beslist om de IAS/IFRS normen ook toe te 
passen voor de statutaire rekeningen.

Door het feit dat de statutaire rekeningen van Aedifi ca volgens 
de IAS/IFRS normen zijn opgesteld, worden de eigen aande-
len die verworven zijn door fusies of opslorpingen geboekt in 
mindering van het eigen vermogen op de passiefzijde van de 
balans, zonder vorming van een onbeschikbare reserve. 

Het Belgisch boekhoudrecht voorziet de inschrijving van 
eigen aandelen aan de actiefzijde, en de verplichting om een 
onbeschikbare reserve aan te leggen conform de verplichting 
in artikel 623 van het Wetboek van Vennootschappen. Indien 
met niet overgaat tot de aanleg van deze onbeschikbare 
reserve legt het Wetboek van Vennootschappen een kapi-
taalvermindering op door de algemene vergadering. Deze 
laatste moet ten laatste voor het verstrijken van het boekjaar 
worden samengeroepen.

Aangezien de artikelen 631 en 623 van het Wetboek van 
Vennootschappen geen afwijking voorzien voor de aanleg 
van deze onbeschikbare reserve, leeft de vennootschap het 
Wetboek van Vennootschappen op dit ogenblik niet strikt 
na. De raad van bestuur is zich bewust van deze inbreuk, 
maar stelt vast dat deze niet-naleving tijdelijk is aangezien 
de eigen aandelen zullen worden verkocht, met een under-
writing agreement, bij de beursintroductie die in de herfst 
van 2006 wordt verwacht, en zij bovendien niet de bedoeling 
heeft om dividenden uit te keren zolang deze onbeschikbare 
reserve niet werd aangelegd. De bestaande aandeelhouders 
ondervinden dus geen nadeel.

8. Belangenconfl icten
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 
3 februari 2006
Punt 3 op de agenda: Delegatie van het dagelijks bestuur 
(ontslag, goedkeuring van overeenkomsten en benoemingen)

“Bij het voorlezen van de agenda van de raad van 3 febru-
ari 2006, hebben de heren Stefaan Gielens en Guy Servotte 

aan de raad van bestuur meegedeeld dat er in hun hoofde 
een strijdig vermogensrechtelijk belang bestaat, in de zin van 
het artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen, ten 
aanzien van beslissingen die moeten worden genomen in 
het kader van punt 3 op de agenda. Immers, de goedkeuring 
van de overeenkomsten gesloten tussen Enigma Immo en de 
heer S. Gielens enerzijds en tussen Enigma Immo en de heer 
G. Servotte anderzijds impliceert namelijk de bepaling van de 
voorwaarden voor vergoeding, bezoldiging en andere voor-
delen van allerlei aard voor deze twee bestuurders.  Op grond 
van artikel 13 § 6 van de statuten van Enigma Immo, nemen 
de heren Gielens en Servotte niet deel aan de beraadslagingen 
noch aan de stemrondes aangaande deze beslissingen.  

Conform artikel 523 van het Wetboek van Vennootschap-
pen, zal de commissaris van de vennootschap op de hoogte 
worden gebracht van de beraadslagingen van de raad van 
bestuur in dit verband.

a)  Ontslag van mevr. Adeline Simont en de heer Vincent 
Maroy als afgevaardigd bestuurders. 
De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van mevr. 
A. Simont en de heer V. Maroy uit hun mandaat als afge-
vaardigde voor het dagelijks bestuur van de vastgoedbevak 
Enigma Immo met ingang vanaf 3 februari 2006. 

b)  Goedkeuring van het sluiten van de overeenkomsten tussen 
Enigma Immo en de heer S. Gielens enerzijds en tussen 
Enigma Immo en de heer G. Servotte anderzijds. 
De raad van bestuur heeft het sluiten van de vermelde 
overeenkomsten geratifi ceerd.

c)  Benoeming van de heer S. Gielens als afgevaardigd 
bestuurder en de heer G. Servotte als bestuurder-
fi nancieel directeur.
De raad van bestuur heeft beslist om het effectieve bestuur 
van de bevak (in de zin van artikel 38 van de Wet van 20 juli 
2004 betreffende bepaalde vormen van collectief bestuur 
van beleggingsportefeuilles) over te dragen aan de heer S. 
Gielens, woonachtig in de Noormannenstraat 23 te 3000 
Leuven en de heer G. Servotte, woonachtig in de Doorn-
straat 110 te 9140 Temse, met ingang vanaf 3 februari 
2006. De heer S. Gielens is aangesteld in de hoedanigheid 
van afgevaardigd bestuurder en de heer G. Servotte in de 
hoedanigheid van bestuurder-fi nancieel directeur. 
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Rechtvaardiging van de genomen beslissing: de beslissing 
beantwoordt namelijk aan de bepalingen in artikel 38 van 
de Wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van 
collectief bestuur van beleggingsportefeuilles. De vermogens-
rechtelijke gevolgen van de beslissing voor de vennootschap 
bestaat uit de fi nanciële verplichtingen die de vennootschap 
is aangegaan ten opzichte van de twee bovengenoemde 
bestuurders.  Deze gevolgen zijn moeilijk kwantifi ceerbaar op 
lange termijn. 

De raad van bestuur beslist om volmacht te geven aan Mrs. 
Axel Maeterlinck of Emilie de Walle de Ghelcke, advocaten, 
van wie de praktijk gevestigd is aan de Louizalaan 149, bus 
20 te 1050 Brussel, om afzonderlijk en met ondervolmacht te 
handelen, teneinde in de Bijlagen van het Staatsblad de publi-
catie te verzekeren van de beslissingen die behandeld zijn in 
punt 3a en 3c hierboven.”

Raad van bestuur van 6 februari 2006 
Punt 1 op de agenda:  Goedkeuring van de fusieprojecten 
met de vennootschappen Sablon – Résidences de l’Europe, 
Bertimo, Emmabe, Le Manoir, Olphi, SPV.

Mevrouw Galila Barzilai Hollander, bestuurder, heeft een 
indirect belang in de vennootschap Sablon Résidences de 
l’Europe waarmee Aedifi ca een fusie overweegt. De heer 
Blanpain, bestuurder, is direct of indirect aandeelhouder van 
de vennootschappen Bertimo, Emmabe, Le Manoir, Olphi 
en SPV waarmee Aedifi ca een fusie overweegt. Voor beide 
bestuurders kan er een belangenconfl ict bestaan bij de goed-
keuring van de fusieprojecten met hun vennootschappen.

Mevrouw Galila Barzilai Hollander en de heer Blanpain 
waren niet aanwezig bij deze vergadering van de raad van 
bestuur. Ze konden dus niet deelnemen aan de besluitvor-
ming rond de goedkeuring van deze fusieprojecten. Artikel 
523 W. Venn was dus niet van toepassing.

Uittreksel van de notulen van de raad van bestuur van 
19 april 2006 
Punt 5 op de agenda:  beursintroductie
“ Voorstelling van de opdrachtbrief van de Bank Degroof en 
haar dochteronderneming Degroof Corporate Finance voor 
de IPO. Mevrouw Adeline Simont, bestuurder van de ven-
nootschap, oefent eveneens het mandaat van afgevaardigd 

bestuurder uit bij Degroof Corporate Finance. Ze verklaart bij-
gevolg een vermogensrechtelijk belang te hebben dat strijdig 
is met de te nemen beslissing, in de zin van artikel 523 van 
het Wetboek van Vennootschappen, wat betreft de stemming 
over deze opdrachtbrief. Bijgevolg neemt mevrouw A. Simont 
conform artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen en 
artikel 13 van de statuten niet deel aan de stemming over dit 
punt. Overigens is het belangenconfl ict van mevrouw A. Simont 
slechts een functioneel confl ict aangezien zij geen enkel recht-
streeks voordeel geniet in het kader van deze opdrachtbrief.  

Het management heeft geen opmerkingen over het document 
in zijn geheel, noch over de overeenkomsten, noch over het 
niveau van de bezoldigingen. De raad vindt dat hij in het belang 
van de vennootschap deze opdrachtbrief moet goedkeuren.

Er wordt een vraag gesteld over het ontbreken van modali-
teiten en de vergoeding van een waarborg op de soft of hard 
underwriting.  Er wordt uitgelegd dat de verbintenis om een 
soft of hard underwriting te verschaffen (soft underwri-
ting is een verbintenis om de risico’s van niet-betaling van de 
inschrijvingen te dekken, terwijl hard underwriting een ver-
bintenis is om de effectieve plaatsing van de aandelen op het 
geheel of een deel van een openbaar verkoopbod te garande-
ren), beslist wordt door het capital market Committee van de 
Bank Degroof die zich over deze kwestie nog niet heeft uitge-
sproken.  Dit hangt namelijk af van het totale bedrag van de 
transactie, van de prijs van de transactie en van het stand-
punt van de tweede bankier die men bij deze operatie zal 
betrekken.  Er wordt aan herinnerd dat de lasten van deze 
waarborg (1%) voor rekening zijn van de aandeelhouders-
verkopers voor de bestaande aandelen en voor rekening van 
de vennootschap voor de nieuwe aandelen.

De raad vindt het belangrijk dat dit voorstel wordt uitgevoerd 
en dat de vraag over het al dan niet verkopen van aande-
len van de huidige aandeelhouders vóór de zomer aan hen 
gesteld moet worden in functie van de geschatte IPO-prijs.”

  • •

              •

Tijdens de vergadering van 29 augustus 2006 heeft de raad 
van bestuur de geconsolideerde jaarrekeningen van het 
boekjaar dat werd afgesloten op 30 juni 2006 goedgekeurd.
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1. Identifi catie

1.1 Maatschappelijke benaming
Aedifi ca is een Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast 
kapitaal (BEVAK) naar Belgisch recht. 

1.2 Maatschappelijke zetel – Administratieve zetel
De maatschappelijke en administratieve zetel is gevestigd te 
1050 Brussel, Louizalaan 331-333. 

De zetel kan overal in België verplaatst worden, met nale-
ving van de wetgeving op het taalgebruik in administratieve 
zaken, door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur 
die over alle volmachten beschikt om de daaruit voort-
vloeiende wijziging van de statuten rechtsgeldig te laten 
vaststellen. 

1.3 Oprichting, rechtsvorm en bekendmaking
De naamloze vennootschap naar Belgisch recht Aedi-
fi ca werd opgericht door Bank Degroof NV en GVA Finance 
SCA, krachtens een akte die op 7 november 2005 werd ver-
leden voor meester Bertrand Nerincx, geassocieerd notaris 
te Brussel, en gepubliceerd in de Bijlagen van het Bel-
gisch Staatsblad van 23 november 2005 onder het nummer 
20051123/05168061. 

Aedifi ca werd op 8 december 2005 erkend als vastgoedbevak 
door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantie-
wezen (CBFA). 

1.4 Ondernemingsnummer
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenre-
gister (RPR) van Brussel onder het nummer 0877.248.501.

1.5 Duur
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

1.6 Doel van de vennootschap
De vennootschap heeft als voornaamste doel de collec-
tieve belegging van fi nanciële middelen van het publiek in 
onroerende goederen zoals bepaald in artikel 2, 4° van het 
voornoemde Koninklijk besluit van 10 april 1995. 

Bijgevolg investeert de vennootschap hoofdzakelijk in 
onroerende goederen, meer bepaald gebouwen zoals bepaald 
in de artikels 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, de 

zakelijke rechten op gebouwen, de aandelen met stemrecht 
uitgegeven door verbonden vastgoedvennootschappen, de 
optierechten op gebouwen, de aandelen van andere beleg-
gingsinstellingen in onroerende goederen ingeschreven 
op de lijst bepaald door de voornoemde wet van 20 juli 
2004 of van aandelen van alle andere vennootschappen 
die een gelijkaardige activiteit uitoefenen krachtens bui-
tenlandse wetgevingen, de vastgoedcertifi caten, de rechten 
voortvloeiend uit contracten die een of meerdere eigen-
dommen in vastgoedlease geven aan de vennootschap, 
evenals alle andere eigendommen, aandelen of rechten die 
als onroerende goederen gedefi nieerd zouden worden door 
de bovenvermelde wet of alle uitvoeringsbesluiten of alle 
andere activiteiten die zouden worden toegelaten door de 
reglementering die van toepassing is op de vennootschap. 

De vennootschap mag eveneens overgaan tot alle operaties 
en studies die betrekking hebben op onroerende goede-
ren zoals hierboven beschreven, en alle daden stellen die 
verband houden met onroerende goederen zoals de aankoop, 
transformatie, inrichting, verhuring, gemeubelde verhu-
ring, onderverhuring, beheer, ruil, verkoop, opdeling, onder 
mede-eigendom brengen, winstdeling, fusie of andere, met 
elke vennootschap die een vergelijkbaar of complementair 
doel heeft, mits naleving van de wetgeving op vastgoedbe-
vaks, en meer in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks 
of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappe-
lijk doel. De vennootschap mag niet als projectontwikkelaar 
optreden. De vennootschap kan eveneens onroerende goe-
deren in leasing nemen met of zonder koopoptie. 

Bijkomstig of tijdelijk kan de vennootschap beleggen in 
waarden andere dan onroerende goederen zoals hierboven 
beschreven en liquide middelen aanhouden. Deze beleg-
gingen worden gespreid om de risico’s op een adequate 
manier te verdelen. Deze beleggingen worden eveneens 
uitgevoerd conform de bepalingen van de koninklijke uitvoe-
ringsbesluiten van de voornoemde wet van 20 juli 2004 en 
meer bepaald het koninklijk besluit van 4 maart 2005 met 
betrekking tot bepaalde openbare collectieve beleggings-
instellingen. In de veronderstelling dat de vennootschap 
dergelijke aandelen zou aanhouden, moet het bezit van deze 
roerende goederen verenigbaar zijn op korte of middel-
lange termijn met de voortzetting van het beleggingsbeleid 
van de vennootschap. Bovendien moeten deze aandelen op 
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een effectenbeurs van een lidstaat van de Europese Unie 
genoteerd zijn of verhandeld worden op een gereglemen-
teerde markt van een Europese lidstaat, die regelmatig werkt, 
erkend is en toegankelijk is voor het publiek en waarvan de 
liquiditeit gegarandeerd is. De liquide middelen kunnen in 
alle munten worden aangehouden in de vorm van zicht -of 
termijndeposito’s of via elk ander geldmarktinstrument dat 
gemakkelijk te gelde kan worden gemaakt. De vennootschap 
kan effecten lenen binnen de toegelaten voorwaarden van 
de voornoemde wet van 20 juli 2004 en de koninklijke uit-
voeringsbesluiten daarvan.

1.7 Beleggingsbeleid
Het beleggingsbeleid van de vennootschap richt zich op resi-
dentieel vastgoed in België of in het buitenland en steunt 
op drie belangrijke pijlers: residentiële gebouwen en meer 
bepaald appartementsgebouwen, appartementsgebouwen 
geëxploiteerd als gemeubelde appartementen en vastgoedin-
vesteringen in de sector van de huisvesting voor senioren. 

De vennootschap kan eveneens investeren in niet-residenti-
eel vastgoed in België of in het buitenland, volgens de hierna 
bepaalde voorwaarden. 

Ten laatste bij de afsluiting van elk boekjaar en voor de 
eerste keer op 30 juni 2007, zal de collectieve belegging in 
onroerende goederen van bij het publiek verzamelde kapi-
talen voor minstens 60% worden uitgevoerd in onroerende 
goederen gelegen in België en die uitsluitend voor woning-
gebruik aangewend worden of bestemd zijn, in de zin van 
artikel 106 paragraaf 8 van het koninklijk uitvoeringsbesluit 
van het Wetboek op de Inkomstenbelasting 92. Indien dit 
artikel zou veranderen, moet de vennootschap haar beleg-
gingsbeleid aanpassen. 

Onder gebouwen «uitsluitend voor woninggebruik aange-
wend of bestemd» worden de volgende soorten huisvesting 
verstaan, zonder dat deze opsomming volledig is: gemeubelde 
woningen, niet-gemeubelde woningen, rusthuizen, enz.

De vennootschap kan ook beleggen in de volgende onroe-
rende goederen, voor ten hoogste 40% van haar activa, 
zonder dat deze lijst volledig is: residentiële gebouwen 

die niet onder de bovenbedoelde defi nitie vallen, hotels, 
kantoorgebouwen, handelsgebouwen en semi-industri-
ele gebouwen. Het doel en het investeringsbeleid kunnen 
worden aangepast, volgens dezelfde voorwaarden als sta-
tutaire wijzigingen, met name bij een beslissing van de 
algemene vergadering die vergadert volgens de vereiste 
voorwaarden en meerderheid.1

1.8 Boekjaar 
Het boekjaar begint op 1 juli van elk jaar en eindigt op 30 
juni van het volgende jaar. Aan het eind van elk boekjaar 
worden de boeken en inschrijvingen afgesloten en stelt de 
raad van bestuur de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat 
uit de balans, de resultatenrekening en de bijlage die één 
geheel vormen. 
De raad van bestuur stelt vervolgens een verslag op, 
«beheersverslag» genoemd, waarin hij rekenschap afl egt van 
zijn beheer. De commissaris stelt met het oog op de alge-
mene vergadering een schriftelijk en gedetailleerd verslag op, 
«controleverslag» genoemd. 

1.9 Algemene vergaderingen
De gewone algemene vergadering komt van rechtswege 
samen op de tweede dinsdag van de maand oktober om 
15 uur. 

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, vindt de vergade-
ring plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur, 
maar niet op zaterdag of zondag. 

De gewone of buitengewone algemene vergaderingen 
worden gehouden op de plaats vermeld in de oproeping.

Voor dit eerste jaar zullen de jaarrekeningen worden goedge-
keurd tijdens de algemene vergadering die uitzonderlijk zal 
plaatsvinden op dinsdag 26 september 2006.

1.10 Erkende commissaris
De commissaris van Aedifi ca die offi cieel is erkend door de 
Commissie voor het Bank-, Financie– en Assurantiewezen 
(CBFA), is de heer Dirk Smets, bedrijfsrevisor, van de ven-
nootschap BST Bedrijfsrevisoren BBVBA, gevestigd in de 
Gachardstraat 88 (b16) te 1050 Brussel.

Risicofactoren
Brief aan de aandeelhouders

Organogram
Strategie

Markante feiten
Corporate Governance

Vastgoedverslag
Beheersverslag

Diversen
Bijlagen

1  Cf. Bijlage II. Hoofdstuk 4, punt 3.5 van dit jaarverslag dat verwijst naar corporate governance bepalingen met betrekking tot quorum en beraadslaging.



58

9

Aedifi cia Jaarverslag 2006

De commissaris heeft onbeperkt controlerecht op de trans-
acties van de vennootschap.

De erkende commissaris werd voor 3 jaar benoemd tijdens 
de buitengewone algemene vergadering van 29 december 
2005 en ontvangt voor de controle van de jaarrekeningen 
een vaste vergoeding van € 26.000 excl. BTW per jaar.

1.11 Depothoudende bank
De Bank Degroof NV, met zetel aan de Guimardstraat 18 te 
1040 Brussel, werd aangewezen als depothoudende bank 
van Aedifi ca in de zin van artikel 12 e.v. van het koninklijk 
besluit van 10 april 1995 met betrekking tot de vastgoedbe-
vaks. 
De Bank Degroof is ingeschreven in het rechtspersonenregis-
ter (RPR) van Brussel onder het nummer 0403.212.172.

De jaarlijkse vergoeding bedraagt 0,01% van de boekhoud-
kundige waarde van de activa. 

1.12 Vastgoedexpert
Om elk belangenconfl ict te vermijden, wordt de vast-
goedportefeuille van Aedifi ca gecontroleerd door twee 
onafhankelijke vastgoedexperten, namelijk: 

-  De vennootschap de Crombrugghe & Partners NV, die 
wordt vertegenwoordigd door de heer Guibert de Crom-
brugghe, met maatschappelijke zetel G. Demeylaan 72-74 
te 1160 Brussel. 

-  De vennootschap Stadim CVBA, die wordt vertegenwoor-
digd door de heer Philippe Janssens, met maatschappelijke 
zetel Marialei 29 te 2018 Antwerpen. 

Conform het koninklijk besluit van 10 april 1995 evalue-
ren de experten elk kwartaal de volledige portefeuille en 
hun evaluatie vormt de boekhoudkundige waarde («Reële 
waarde») van de gebouwen opgenomen in de jaarrekening. 

De experten ontvangen een vaste bezoldiging van € 1.000 
per gebouw plus 0,045% van de investeringswaarde van de 
gebouwen met een investeringswaarde boven € 1 miljoen.

Methodologie van de expertises
Voor de evaluaties wordt gebruik gemaakt van diverse klas-
sieke benaderingen:

-  Enerzijds de kapitalisatie van de markthuurwaarde met 
een correctie voor zowel inkomstenschommelingen ten 
opzichte van deze marktreferentie als andere lasten of 
kosten die moeten worden voorzien voor de blijvende 
exploitatie van vastgoed.

-  Anderzijds een gedetailleerde actualisatie van de fi nan-
ciële stromen op basis van expliciete veronderstellingen 
van de toekomstige evolutie van deze inkomsten. In dit 
geval houdt de actualisatievoet rekening met de fi nan-
ciële interesten op de kapitaalmarkten, vermeerderd met 
een specifi eke risicopremie voor vastgoedinvesterin-
gen. In de evaluaties wordt op een conservatieve manier 
rekening gehouden met schommelende rentevoeten en 
infl atieperspectieven.

-  Deze evaluaties worden eveneens getoetst aan de een-
heidsprijzen die worden genoteerd bij de verkoop van 
vergelijkbare gebouwen, waarna men een correctie zal 
toepassen die rekening houdt met de eventuele verschil-
len tussen deze referenties en de betrokken goederen.

 

2.  Plaatsen waar de voor het publiek toeganke-
lijke documenten ter inzage liggen

De statuten van de vennootschap liggen ter inzage op de 
griffi e van de handelsrechtbank van Brussel en kunnen ook 
worden geraadpleegd op de website www.aedifi ca.be.

De statutaire en geconsolideerde rekeningen van Aedifi ca 
worden volgens de wettelijke bepalingen neergelegd bij de 
Nationale Bank van België. De beslissingen inzake de benoe-
mingen en de herroeping van de leden van de raad van 
bestuur worden gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch 
Staatsblad.
De bijeenroepingen van de algemene vergaderingen worden 
gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en 
in twee fi nanciële dagbladen. Deze bijeenroepingen en alle 
andere documenten met betrekking tot de algemene ver-
gaderingen kunnen gelijktijdig worden geraadpleegd op de 
website www.aedifi ca.be. 
Alle persberichten, jaar- en halfjaarverslagen en andere 
fi nanciële mededelingen van de groep Aedifi ca zijn ter inzage 
op de website www.aedifi ca.be.

De verslagen van de commissaris zijn eveneens beschikbaar 
op de website www.aedifi ca.be. 
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De rekeningen van de drie laatste jaren van de ven-
nootschappen waarmee Aedifi ca fusies, splitsingen of 
gedeeltelijke splitsingen aanging, worden volgens de wette-
lijke bepalingen neergelegd bij de Nationale Bank van België. 
Het betreft meer bepaald de naamloze vennootschappen 
Oude Burg Company, Jakobs Hotel Company, Sablon-Rési-
dence de l’Europe, Imfi na, Ixelinvest, Olphi, Emmabe, Le 
Manoir, Bertimo, Services et Promotion de la Vallée (SPV), 
Financière Wavrienne, Château Chenois, Medimmo, Cledixa, 
“Société de Transport et du Commerce en Afrique” en Hôtel 
Central & Café Central.

3. Verklaringen

Verantwoordelijke personen
De raad van bestuur van Aedifi ca is verantwoordelijk voor de 
informatie in dit jaarverslag en verklaart, na al het mogelijke 
hiervoor in het werk gesteld te hebben, dat bij zijn weten, de 
gegevens in dit jaarverslag aan de realiteit beantwoorden en 
dat geen enkel gegeven dat de betekenis van dit jaarverslag 
zou kunnen wijzigen, werd weggelaten.

Informatie van derden
Aedifi ca verklaart dat de inlichtingen verstrekt door de 
experten en de erkende commissaris getrouw werden over-
genomen. Voor zover Aedifi ca op de hoogte is en in staat om 
dit te verzekeren in het licht van gegevens die door derde 
partijen werden gepubliceerd, werd geen enkel feit weggela-
ten waardoor de weergegeven informatie fout of bedrieglijk 
zou worden. 

Verklaringen met betrekking tot de toekomst
Dit jaarverslag omvat verklaringen die betrekking hebben op 
de toekomst. Dergelijke verklaringen zijn gebaseerd op schat-
tingen en vooruitzichten van de vennootschap en bevatten 
van nature onbekende risico’s, onzekere elementen en ander 
factoren die tot gevolg zouden kunnen hebben dat de resul-
taten, de fi nanciële toestand, de performantie en de huidige 
verwezenlijkingen zullen verschillen van deze die uitgedrukt 
of impliciet zijn meegedeeld in deze op de toekomst gerichte 
verklaringen. Gelet op deze onzekere factoren houden de op 
de toekomst gerichte verklaringen geen enkele garantie in.

Scheidsrechterlijke procedures
De raad van bestuur van Aedifi ca NV verklaart dat er geen 
enkele tussenkomst van overheidswege, geen enkel rechts-
geding of scheidsrechterlijke procedure bestaat, die een 
relevante invloed zouden kunnen hebben op de fi nanciële 
toestand of op de rentabiliteit van Aedifi ca en dat er, bij zijn 
weten, geen situaties of feiten zijn die aanleiding zouden 
kunnen geven tot dergelijk overheidstussenkomsten, rechts-
gedingen of scheidsrechterlijke procedures. 

Verklaringen betreffende de bestuurders
De raad van bestuur van Aedifi ca verklaart dat, bij zijn weten: 
-  geen enkele van zijn bestuurders tijdens de laatste 5 jaar 

werd veroordeeld wegens fraude, dat geen enkele offi ciële 
beschuldiging en/of publieke sanctie werd uitgesproken en 
geen enkele sanctie werd opgelegd door een statutaire of 
regelgevende autoriteit (waaronder beroepsverenigingen);

-  geen enkele van zijn bestuurders tijdens de laatste 5 jaar 
door een rechtbank een verbod opgelegd kreeg om te han-
delen als lid van een bestuurs-, directie- of toezichtsorgaan 
van een emittent of om te interveniëren in het beheer of 
het bewind van de zaken van een emittent;

-  geen enkele van zijn bestuurders tijdens de laatste 5 jaar 
betrokken was bij een faillissement, sekwestratie of veref-
fening;

-  met de bestuurders geen enkele arbeidsovereenkomst werd 
afgesloten die voorziet in de betaling van een schade-
vergoeding bij het einde van de overeenkomst. Er bestaat 
tussen de vennootschap Aedifi ca en de uitvoerende 
bestuurders wel een managementovereenkomst die voor-
ziet in de betaling van een vergoeding;

-  dat de bestuurders geen Aedifi ca-aandelen bezitten, met 
uitzondering van Services et Promotion de Lasne dat 8.973 
aandelen bezit, en zijn permanente vertegenwoordiger, 
de heer Jacques Blanpain, die 395 aandelen bezit en GVA 
Finance dat 1.250 aandelen bezit;

-  dat er tot nu toe geen enkele optie op de aandelen van 
Aedifi ca NV werd toegekend.
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4. Maatschappelijk kapitaal op 30 juni 2006 1

 
Volgens Artikel 6, punt 5 van de statuten, kan de vennootschap overgaan tot kapitaalverminderingen met naleving van de wet-
telijke bepalingen terzake.

Diversen

 1 Voor de splitsing van het aantal aandelen die beslist werd op de buitengewone algemene vergadering van 17 augustus 2006.

Datum Modaliteit van de transactie Bedrag van het maat-
schappelijk kapitaal (€)

Aantal 
aandelen

7 november 2005 Startkapitaal ingebracht met contant geld bij de oprichting 
(Bank Degroof en GVA Finance)

2 500 000,00 2 500

2 500 000,00 2 500

29 december 2005 Kapitaalverhoging door inbreng in contant geld 4 750 000,00 4 750

Fusie door opslorping van de naamloze vennootschap “Jacobs 
Hotel Company”

100 000,00 278

Fusie door opslorping van de naamloze vennootschap “Oude 
Burg Company”

3 599 587,51 4 473

Incorporatie in het kapitaal van het bedrag van de herwaarde-
ringsmeerwaarde en van de beschikbare reserve

4 119 260,93

Kapitaalvermindering -4 891 134,08

10 177 714,36 12 001

23 maart 2006 Fusie door opslorping van de naamloze vennootschap “Sablon-
Résidences de l’Europe”

1 487 361,15 11 491

Fusie door opslorping van de naamloze vennootschap “Bertimo” 1 415 000,00 3 694

Fusie door opslorping van de naamloze vennootschap “Le 
Manoir”

1 630 000,00 3 474

Fusie door opslorping van de naamloze vennootschap “Olphi”, 800 000,00 2 314

Fusie door opslorping van de naamloze vennootschap “Services 
et promotion de la vallée (SPV)”

65 000,00 1 028

Fusie door opslorping van de naamloze vennootschap 
“Emmabe”

2 035 000,00 5 105

Fusie door opslorping van de naamloze vennootschap “Ixelinvest” 219,06 72

Fusie door opslorping van de naamloze vennootschap “Imfi na”. 1 860,95 8

Kapitaalverhoging door inbreng van het handelsfonds van de 
vennootschap Immobe 

908 000,00 908

Kapitaalverhoging door inbreng in natura (Lombard 32) 2 500 000,00 2 500

Kapitaalverhoging door inbreng in natura (Complex Laken – 
Nieuwe Brug – de Goede 24-28)

10 915 000,00 10 915

31 935 155,52 53 510

24 mei 2006 Kapitaalverhoging door inbreng in natura 
(Louizacomplex 331-333.)

8 500 000,00 8 500

Totaal 40 435 155,52 62 010
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5. De vastgoedbevak

5.1 Algemene defi nitie
De vastgoedbevak (vastgoedbeleggingsvennootschap met 
vast kapitaal) is: 
-  een collectieve instelling voor rechtstreekse of onrecht-

streekse beleggingen in vastgoed; 
-  in het leven geroepen door het koninklijk besluit van 10 

april 1995;
-  opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap of 

van een commanditaire vennootschap op aandelen. Aedi-
fi ca neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

-  beursgenoteerd waarbij minstens 30% van de aandelen op 
de markt dient aangeboden te worden;

- in haar activiteiten beperkt tot beleggingen in vastgoed.

De vastgoedbevaks staan onder controle van de Commis-
sie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) en 
moeten zich houden aan zeer strikte regels inzake belangen-
confl icten.

5.2 Bijzondere reglementeringen

Vastgoedpatrimonium
Elk gebouw mag ten hoogste 20% van de totale activa ver-
tegenwoordigen om het risico per eigendom te beperken. 

Boeking
De Europese wetgeving bepaalt dat de vastgoedbevaks, zoals 
alle ander beursgenoteerde vennootschappen, hun jaar-
rekeningen moeten opstellen volgens de internationale 
referentie IAS/IFRS.
Aangezien de vastgoedbeleggingen het grootste deel vormen 
van de activa van een vastgoedbevak, moeten de vastgoed-
bevaks speciale aandacht besteden aan de waardering van 
de reële waarde van hun gebouwen, of in technische termen, 
aan de toepassing van de norm IAS 40.

Waardering
De onroerende goederen worden elk kwartaal gewaar-
deerd door een onafhankelijk expert tegen de reële 
waarde; ze worden op de balans opgenomen tegen deze 
expertisewaarde. 
De gebouwen worden niet afgeschreven.

Resultaten
De vennootschap moet als vergoeding van het kapitaal een 
som uitkeren die overeenkomt met ten minste het positieve 

verschil tussen de volgende bedragen: 
-  minstens 80% van het bedrag dat gelijk is aan de som 

van het gecorrigeerde resultaat en van de nettomeer-
waarden op de realisatie van de onroerende goederen die 
niet zijn vrijgesteld van uitkering (cf. lexicon).

-  de nettovermindering in de loop van het boekjaar van de 
schuldenlast van de vennootschap (cf. lexicon).

Schulden
De schuldgraad is beperkt tot 65% van het totaal van de 
activa (cf. lexicon).  

Kredieten
Een vastgoedbevak kan geen kredieten toekennen, tenzij aan 
een dochteronderneming. 
 
Fiscaal stelsel
De Vastgoedbevak is niet onderworpen aan de vennoot-
schapsbelasting (tenzij op de verworpen uitgaven en op de 
abnormale of goedgunstige voordelen) voor zover er min-
stens 80% van de nettowinst in de vorm van dividenden 
wordt uitgekeerd. 

De roerende voorheffi ng op de dividenden is beperkt tot 
15% en bedraagt 0% voor een vastgoedbevak waarvan meer 
dan 60% van de vastgoedportefeuille uit residentieel vast-
goed bestaat. 
Aedifi ca zal vrijgesteld zijn van deze roerende voorheffi ng, 
conform artikel 106 § 8 KB/WIB92, aangezien zij de intentie 
heeft voor minstens 60% te investeren in residentieel vast-
goed in België dat uitsluitend bestemd of aangewend is voor 
woninggebruik. 

De vennootschappen die hun erkenning als vastgoedbevak 
vragen of die fusioneren met een vastgoedbevak, zijn onder-
worpen aan een specifi eke belasting (exit tax) van 16,995% 
(16,5% vermeerderd met de crisisbijdrage van 3%): de exit tax 
is het belastingspercentage dat de vennootschappen moeten 
betalen om het gemeenrechtelijke regime te verlaten. 

De vastgoedbevak is een beleggingsinstrument dat 
vergelijkbaar is met de Nederlandse FBI’s (Fiscale 
Beleggingsinstellingen), de Franse SIIC’s (Sociétés 
d’Investissements Immobiliers Cotées) en de REIT’s (Real 
Estate Investment Trust) in meerdere landen, waaronder 
de Verenigde Staten.
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6. Lexicon 

Aanschaffi ngswaarde
Wanneer de aankoop van een gebouw onder bezwarende titel is 

uitgevoerd, via de inbreng in natura van een gebouw tegen de uit-

gifte van nieuwe aandelen of via de fusie door opslorping van een 

vastgoedvennootschap, worden de aktekosten, de audit- en con-

sultatiekosten, de schadeloosstellingen voor wederbelegging, de 

kosten voor opheffi ng van de fi nancieringen van de opgeslorpte 

vennootschappen en andere kosten verbonden aan de opera-

tie beschouwd als een onderdeel van de aankoopprijs en worden 

ze geboekt op de actiefzijde van de balans. De mutatierechten 

zijn inbegrepen indien ze betaald werden bij de aankoop van het 

gebouw.

Bevoorrechte informatie
Bevoorrechte informatie is elke informatie: 

- die niet openbaar werd gemaakt;

-  die nauwkeurig is, met andere woorden waarin melding wordt 

gemaakt van een bestaande situatie of een situatie waarvan men 

redelijkerwijs kan verwachten dat ze zal bestaan of een gebeurte-

nis die zich heeft voorgedaan of waarvan men redelijkerwijs kan 

verwachten dat ze zich zal voordoen, en voldoende nauwkeurig is 

om er een conclusie uit te trekken over het mogelijke effect van 

deze situatie of deze gebeurtenis op de koers van de fi nanciële 

instrumenten of afgeleide fi nanciële instrumenten van Aedifi ca;

-  die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met Aedifi ca;

-  en die, indien ze publiek was gemaakt, de koers van de fi nanciële 

instrumenten of afgeleide fi nanciële instrumenten van Aedifi ca 

zou kunnen beïnvloeden, waarbij informatie als koersgevoelig 

voor de fi nanciële instrumenten of afgeleide fi nanciële instru-

menten wordt beschouwd indien een redelijke investeerder deze 

informatie zou kunnen gebruiken als een van de grondslagen 

voor zijn investeringsbeslissingen.

Bezettingsgraad
Voor de niet-gemeubelde residentiële gebouwen, de gemengde 

gebouwen en andere gebouwen: 

(contractuele huurgelden + huurwaarborgen) / (contractu-

ele huurgelden + geraamde huurwaarde voor de niet-verhuurde 

oppervlakte van de vastgoedportefeuille, met uitzondering van 

projecten, gebouwen of appartementen in renovatie).

Voor de gebouwen met gemeubelde appartementen: 

% verhuurde dagen per jaar.

Brutorendement
-  Voor residentiële gebouwen met niet-gemeubelde appartemen-

ten, gemengde gebouwen en andere gebouwen: (contractuele 

huurgelden + huurwaarborgen)/Investeringswaarde van de des-

betreffende gebouwen

-  Voor gebouwen met gemeubelde appartementen: Omzet of bruto 

huurinkomsten op 30 juni 2006 zonder BTW en omgerekend op 

jaarbasis/(Investeringswaarde van de desbetreffende gebouwen + 

boekhoudkundige waarde van de meubelen + goodwill).

Contractuele huurgelden
-  Voor residentiële gebouwen met niet-gemeubelde appartemen-

ten, gemengde gebouwen en andere gebouwen: Geïndexeerde 

huursommen (zonder aftrek van aan de huurders verleende gra-

tuiteiten en zonder toevoeging van huurwaarborgen).

-  Voor gebouwen met gemeubelde appartementen: omzet of bruto 

huurinkomsten op 30 juni 2006 zonder BTW en omgerekend op 

jaarbasis.

Exit tax
De vennootschappen die hun erkenning als vastgoedbevak vragen 

of die fusioneren met een vastgoedbevak, zijn onderworpen aan 

een specifi eke belasting of exit tax. Deze tax is vergelijkbaar met 

een liquidatiebelasting op de latente nettomeerwaarden en op de 

vrijgestelde reserves. De exit tax bedraagt 16,5% vermeerderd met 

3% bijkomende crisisbijdrage, of in totaal 16,995%.

Gesloten periode
Periode tijdens dewelke personen met leidinggewende verantwoor-

delijkeheid of alle personen die voorkomen op de lijsten die door 

de vennootschap zijn opgesteld conform artikel 6.5 van het corpo-

rate governance charter, of alle andere nauw betrokken personen, 

geen transacties mogen uitvoeren die over fi nanciële instrumenten 

of over fi nanciële derivaten van Aedifi ca gaan. Het betreft de vol-

gende periodes:

-  de maand die voorafgaat aan de publicatie van halfjaar- en jaar-

resultaten;

-  15 dagen voorafgaand aan de driemaandelijkse «trading 

updates»; 

-  elke periode waarin ze kennis hebben van bevoorrechte infor-

matie.

IAS/IFRS-normen
De internationale boekhoudkundige normen (IAS, Internatio-

nal Accounting Standards/IFRS, International Financial Reporting 

Standards) werden opgesteld door de International Accounting 

Standards Board (IASB), waarvan de opdracht erin bestaat om de 

internationale normen uit te werken voor het opstellen van de 

jaarrekeningen. 

Diversen
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De Europese beursgenoteerde vennootschappen moeten deze 

normen in hun geconsolideerde rekeningen toepassen vanaf de 

boekjaren die beginnen op 1 januari 2005. 

De Belgische vastgoedbevaks moeten deze normen eveneens 

toepassen in hun statutaire rekeningen vanaf de boekjaren die 

beginnen op 1 januari 2007 of na deze datum. 

Interest Rate Swap
Financieringsinstrument bedoeld om, op een bepaalde periode, 

rentevoeten op korte termijn te veranderen («swappen») in rente-

voeten op lange termijn (of omgekeerd), anders gezegd variabele 

rentevoeten veranderen in vaste rentevoeten (of omgekeerd). Aedi-

fi ca zal dit instrument enkel gebruiken voor indekkingsdoeleinden.

Investeringswaarde
Door een vastgoedexpert vastgestelde waarde, zonder aftrek van 

de mutatierechten, vroeger “waarde vrij op naam” genoemd.

Mutatierechten
De overdracht van de eigendom van een onroerend goed is in prin-

cipe onderworpen aan de inning door de Staat van mutatierechten 

die het grootste deel van de transactiekosten uitmaken. Het bedrag 

van deze rechten hangt af van de overdrachtswijze, de hoedanig-

heid van de koper en de geografi sche ligging van het onroerend 

goed. De twee eerste voorwaarden, en dus het te betalen bedrag 

van de rechten, zijn slechts gekend na het afsluiten van de eigen-

domsoverdracht. 

In België zijn de wijzen van overdracht van onroerende goederen 

en de hieraan gekoppelde rechten voornamelijk: 

_  verkoopcontracten voor onroerende goederen: 12,5% voor de 

onroerende goederen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in 

het Waals Gewest, en 10% voor de onroerende goederen in het 

Vlaams Gewest;

_  verkoop van onroerende goederen onder het regime van de vast-

goedhandelaar: 5,0 tot 8,0% afhankelijk van het gewest;

_  erfpachtcontracten voor onroerende goederen (tot 50 jaar voor 

het recht van opstal en tot 99 jaar voor het erfpachtrecht): 

0,2% ;

_  verkoopcontracten voor onroerende goederen waarbij de koper 

een publiekrechtelijke instelling is (bv. een entiteit van de Euro-

pese Unie, van de federale regering, van een gewestregering of 

van een buitenlandse regering): vrijstelling van rechten;

_  inbreng in natura van onroerende goederen tegen de uitgave 

van nieuwe aandelen ten voordele van inbrenger: vrijstelling van 

rechten;

_  verkoopcontract van de aandelen van een vastgoedvennoot-

schap: afwezigheid van rechten;

_  fusie, splitsing en andere bedrijfsreorganisaties: afwezigheid van 

rechten;

_ enz.

Het effectieve mutatierecht schommelt dus tussen 0 en 12,5% 

zonder dat het mogelijk is om het percentage te voorzien dat op 

de overdracht van een bepaald goed van toepassing is, vooraleer 

deze overdracht wordt uitgevoerd. 

N.B. Er dient opgemerkt dat, als gevolg van de interpretatie van 

de IAS/IFRS-normen door de Belgische Vereniging van Asset 

Managers (BEAMA), de boekwaarde van gebouwen voor de IAS/

IFRS-balans berekend wordt door van de investeringswaarde een 

forfaitair bedrag van mutatierechten af te trekken dat momenteel 

door de experten op 2,5% is gesteld. (Voor eigendommen met een 

waarde van minder dan € 2,5 miljoen worden evenwel de registra-

tierechten afgetrokken die zijn toegepast volgens de ligging van 

het onroerend goed).

Netto huurresultaat
Huurinkomsten

-  Terugnemingen van overgedragen en verdisconteerde huren

- Lasten met betrekking tot de verhuur

Operationeel resultaat vóór resultaat op de portefeuille
Operationeel vastgoedresultaat

- Algemene kosten van de vennootschap

+/- Exploitatiekosten en -lasten

Operationeel vastgoedresultaat
Vastgoedresultaat

-  Technische, commerciële en beheerskosten voor het vastgoed 

-  Huurlasten en belastingen op niet-verhuurde gebouwen

Reële waarde
De reële waarde voor vastgoedbeleggingen wordt als volgt bere-

kend: 

-  Gebouwen met een investeringswaarde boven € 2,5 miljoen: De 

reële waarde = investeringswaarde/ (1+ gemiddeld percentage 

van de transactiekosten zoals bepaald door BEAMA)

-  Gebouwen met een investeringswaarde lager dan € 2,5 miljoen: 

1.  wanneer de vastgoedexpert vindt dat het gebouw per appar-

tement kan worden verkocht, wordt de reële waarde bepaald 

als de laagste waarde tussen de investeringswaarde per stuk / 

(1+ % van de mutatiekosten afhankelijk van het gewest waar 

het gebouw is gelegen) en de investeringswaarde/ (1+ gemid-

delde percentage van de transactiekosten zoals bepaald door 

BEAMA); 

2.  wanneer de vastgoedexpert vindt dat het gebouw niet per 
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appartement kan worden verkocht, is de reële waarde gelijk aan 

de investeringswaarde / (1+% van de mutatierechten afhankelijk 

van het gewest waar het gebouw is gelegen).

Het gemiddelde percentage van de transactiekosten zoals bepaald 

door BEAMA wordt jaarlijks herzien en indien nodig aangepast per 

drempel van 0,5%. De vastgoedexperten bevestigen dit gekozen 

aftrekpercentage in hun periodieke verslagen aan de aandeelhou-

ders.

Het percentage bedraagt thans 2,5%.

Resultaat op de portefeuille 
Resultaat op de verkoop van vastgoedbeleggingen

+ Resultaat op de verkoop van andere niet-fi nanciële activa

+/- Variaties op de reële waarde van vastgoedbeleggingen

Schuldgraad
“Totaal van de verplichtingen” op de balans

-  I. Langlopende verplichtingen – A. Voorzieningen

-  I. Langlopende verplichtingen - C. Andere langlopende fi nanciële 

verplichtingen - Indekkingsinstrumenten 

-  I. Langlopende verplichtingen - F. Uitgestelde belastingsverplich-

tingen

-  II. Kortlopende verplichtingen – A. Voorzieningen

-  II. Kortlopende verplichtingen - C. Andere kortlopende fi nanciële 

verplichtingen - Indekkingsinstrumenten 

-  II. Kortlopende verplichtingen - F. Overlopende rekeningen zoals 

voorzien in de schema’s in bijlage van het koninklijk besluit 

van 21 juni 2006 met betrekking tot de boekhouding, de jaar-

rekeningen en de geconsolideerde rekeningen van de publieke 

vastgoedbevaks en dat ook het koninklijk besluit van 10 april 

1995 met betrekking tot de bevaks wijzigt.

/ Totaal van de activa

=< 65%

Uit te keren resultaat
De vennootschap moet als vergoeding van het kapitaal een bedrag 

uitkeren dat overeenkomt met ten minste het positieve verschil 

tussen de volgende bedragen: 

-  80% van een bedrag dat gelijk is aan de som van het gecorri-

geerde resultaat (A) en van de nettomeerwaarden op de realisatie 

van de onroerende goederen die niet zijn vrijgesteld van ver-

deling (B). (A) en (B) worden volgens het volgende schema 

berekend:

Gecorrigeerd resultaat (A)

Netto resultaat

+ Afschrijvingen

+ Waardeverminderingen

- Terugnemingen van waardevermindering

- Terugnemingen overgedragen en verdisconteerde huren

+/- Overige niet-monetaire bestanddelen

+/- Resultaat verkoop vastgoed

+/- Variaties in reële waarde van vastgoed

= Gecorrigeerd resultaat (A)

Netto-meerwaarden bij realisatie van vastgoed niet 
vrijgesteld van de verplichte uitkering (B)
+/- Gedurende het boekjaar gerealiseerde meer- en minderwaar-

den op vastgoed (meer- en minderwaarden ten opzichte van de 

aanschaffi ngswaarde vermeerderd met de geactiveerde investe-

ringskosten)

- Gedurende het boekjaar gerealiseerde meerwaarden op vast-

goed, vrijgesteld van de verplichte uitkering onder voorbehoud van 

hun herbelegging binnen een termijn van 4 jaar (meerwaarden ten 

opzichte van de aanschaffi ngswaarde vermeerderd met de geacti-

veerde investeringskosten).

+ Gerealiseerde meerwaarden op vastgoed voorheen vrijge-

steld van de verplichte uitkering en die niet werden herbelegd 

binnen een periode van 4 jaar (meerwaarden ten opzichte van de 

aanschaffi ngswaarde vermeerderd met de geactiveerde investe-

ringskosten).

= Netto-meerwaarden bij realisatie van vastgoed niet vrijgesteld 

van de verplichte uitkering (B)

en

-  de nettovermindering in de loop van het boekjaar van de schul-

denlast van de vennootschap, zoals voorzien in de schema’s in 

bijlage van het koninklijk besluit van 21 juni 2006 met betrekking 

tot de boekhouding, de jaarrekeningen en de geconsolideerde 

rekeningen van de publieke vastgoedbevaks en dat ook het 

koninklijk besluit van 10 april 1995 met betrekking tot de bevaks 

wijzigt. (cf. Onderstaande defi nitie van schuldgraad)

Vastgoedresultaat
Netto huurresultaat

- Alle huurlasten en belastingen die door Aedifi ca worden gedra-

gen

+/- Andere inkomsten of uitgaven met betrekking tot de huur

Diversen
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7. Afkortingen

BEAMA: Belgian Asset Managers Association (Belgische Vereniging van Asset Managers)

BEVAK: BeleggingsVennootschap met VAst Kapitaal

BBVBA: Burgerlijke Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

CBFA: Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen

CEO: Chief Executive Officer

CFO: Chief Financial Officer

CVBA: Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

DCF: Discounted Cash Flow

GHW: Geraamde HuurWaarde

IAS: International Accounting Standards

ICB: Instelling voor Collectieve Belegging

IFRS: International Financial Reporting Standards

IRS: Interest Rate Swap

ICB: Instelling voor Collectieve Belegging

NV: Naamloze Vennootschap

OPC: Organisme de Placement Collectif

VLE: Valeur Locative Estimée

SA: Société Anonyme

SCA: Société en Commandite par Actions

Risicofactoren
Brief aan de aandeelhouders

Organogram
Strategie

Markante feiten
Corporate Governance

Vastgoedverslag
Beheersverslag

Diversen
Bijlagen
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Bijlage	I.	Uittreksels	uit	de	statuten

Aedifica groepeert hier alle artikels van haar 
gecoördineerde statuten die nog niet zijn 
behandeld in de andere hoofdstukken van dit 
jaarverslag en die relevante informatie voor 
de aandeelhouders bevatten.  
De tekst van de gecoördineerde statuten van 
Aedifica is beschikbaar op de website www.
aedifica.be.

1.  Aard van de effecten  
(Artikel 8 van de statuten)

De aandelen dragen geen vermelding van 
nominale waarde. Ze zijn op naam aan 
toonder of gedematerialiseerd voor zover het 
Wetboek van Vennootschappen en de wet het 
toelaten, naar keuze van de aandeelhouder.
   
Er wordt op de maatschappelijke zetel een 
register van de aandelen op naam gehouden 
waarvan elke aandeelhouder inzage kan 
nemen. De bewijzen van inschrijving op naam 
worden aan de aandeelhouders afgeleverd op 
hun verzoek.

De aandelen aan toonder zijn getekend 
door twee bestuurders en die handte-
keningen kunnen vervangen worden 
door hun naamstempel. De aandelen aan 
toonder kunnen overhandigd worden 
als eenheidseffect of als coupures die 
meerdere aandelen vertegenwoordigen. 
De aandelen kunnen omgezet worden 
in gedematerialiseerde effecten, dit alles 
volgens de vormen te bepalen door de raad 
van bestuur,voor zover het Wetboek van 
Vennootschappen en de wet het toelaten.

2.  Voorkeurrecht  
(Artikel 9 van de statuten)

In overeenstemming met artikel 11, §1, van 
het voornoemde koninklijk besluit van 10 
april 1995, mag er ingeval van inschrijving 

in geld niet afgeweken worden van het 
voorkeurrecht bepaald in artikel 596 van het 
Wetboek van Vennootschappen.

3.  Aangifte en openbaarheid van  
de belangrijke deelnemingen   
(artikel 10 van de statuten)

Elke natuurlijke of rechtspersoon 
die stemgerechtigde effecten van de 
vennootschap verwerft, die al dan niet het 
kapitaal vertegenwoordigen, moet aan de 
vennootschap en aan de Commissie voor 
het Bank-, Financie- en Assurantiewezen 
het aantal effecten meedelen die hij bezit, 
wanneer de aan die effecten verbonden 
stemrechten vijf procent of meer bereiken 
van het totale aantal bestaande stemrechten 
op het ogenblik waarop de feiten die tot de 
kennisgeving aanleiding geven zich voordoen. 

Die kennisgeving is eveneens verplicht 
ingeval van bijkomende verwerving van de 
effecten voorzien in de eerste alinea wanneer, 
ingevolge deze verwerving, het stemrecht 
verbonden aan de bezeten effecten vijf 
procent of een veelvoud van vijf procent van 
het totaal aantal bestaande stemrechten 
bereikt op het ogenblik waarop de feiten zich 
voordoen die tot de kennisgeving aanleiding 
geven.

Deze kennisgeving is eveneens verplicht 
in geval van overdracht van effecten 
wanneer, ingevolge deze overdracht, het 
aantal stemrechten daalt onder de drempels 
voorzien in de eerste of tweede alinea. 

4.  STEMMING PER BRIEF  
(Artikel 25 van de statuten)

De aandeelhouders zullen per brief kunnen 
stemmen door middel van een formu-lier 
opge-maakt door de vennootschap, indien de 
raad van bestuur hiertoe de toelating heeft 
gege-ven in zijn oproepingsbrief. Voormeld 
formulier moet datum en plaats van de 
algemene vergadering vermel-den, evenals de 
agendapunten, en voor elk van deze punten, 
een blanco ruimte voorzien, toelatende voor 
of tegen de resolutie te stemmen, of zich te 
onthouden. Het formulier zal uitdruk-kelijk 
vermelden dat dit moet worden getekend, dat 
de handtekening moet worden gelegaliseerd 
en dat het geheel per aangetekend schrijven 
moet wor-den be-zorgd, en dit ten minste 
drie dagen vóór de vergade-ring.

5. Bureau (Artikel 26 van de statuten)
Alle algemene vergaderingen worden 
voorgezeten door de voorzitter van de raad 
van bestuur of bij zijn ontstentenis door de 
gedelegeerde bestuurder of of door één van 
de gedelegeerde bestuurders of bij diens 
afwezig-heid door degene aangeduid door de 
aanwezige bestuurders.
De voorzitter duidt de secretaris aan
De vergadering kiest twee stemopnemers.
De overige leden van de raad van bestuur 
vervolledigen het bureau.

6.  Aantal stemmen  
(Artikel 27 van de statuten)

Elk aandeel geeft recht op één stem onder 
voorbehoud van het geval van opschorting 
van het stemrecht bepaald door het  Wetboek 
van vennootschappen.
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7.  VOORSCHOTTEN OP DIVIDENDEN 
(Artikel 32 van de statuten)

De raad van bestuur kan onder zijn 
verantwoordelijkheid en voor zover de 
resulta-ten dat mogelijk maken, besluiten tot 
de uitkering van voorschotten op dividenden, 
in de gevallen en binnen de  
termijnen toegestaan door het Wetboek  
van Vennootschappen.

8. Ontbinding – Vereffening
ARTIKEL 33 – VERLIES VAN KAPITAAL 
Indien het kapitaal met de helft of drie 
vierden verminderd is, moeten de be-
stuurders aan de algemene vergadering de 
vraag tot ontbinding voorleggen ingevolge en 
volgens de vormen bepaald in artikel 633 van 
het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 34 – BENOEMING EN 
BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om 
welke reden ook en op welk ogenblik ook, 
geschiedt de vereffening door vereffenaars 
daartoe aangesteld door de algemene 
vergadering of bij gebreke van een dergelijke 
benoeming door de raad van bestuur die op 
dat ogenblik in functie is, handelend  
als vereffenaar.
Voor zover de wet het vereist, treden de 
vereffenaars slechts in hun functie na 
bevestiging van hun benoeming door de 
rechtbank van koophandel.
De vereffenaars beschikken te dien einde 
over de meest uitgebreide bevoegdheden, 
ver-leend door de bepalingen van artikel 
186 en volgende van het Wetboek van 
vennootschappen.
In voorkomend geval bepaalt de algemene 
vergadering de vergoeding van de 
vereffenaars.

ARTIKEL 35 – UITKERING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten 
en kosten van de vereffening wordt het 
netto-actief bij voorkeur aangewend om het 
volgestorte, niet afgeloste bedrag van de 
aandelen terug te betalen in contanten dan 
wel in effecten.
Het saldo wordt verdeeld tussen alle 
aandeelhouders van de vennootschap in 
verhouding tot hun deelname.

9. Algemene bepalingen
ARTIKEL 36 – KEUZE VAN WOONPLAATS
Voor de uitvoering van de statuten dient elke 
aandeelhouder die gedomicilieerd is in het 
buitenland, elke bestuurder, commissaris, 
directeur, vereffenaar, woonplaats te kiezen 
in België.  Indien dit niet gebeurd is, wordt 
hij geacht woonplaats te hebben gekozen 
op de maatschappelijke zetel waar alle 
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen 
en betekeningen aan hem geldig kunnen 
worden gedaan.

ARTIKEL 37 – BEVOEGDHEID VAN 
RECHTBANKEN
Voor alle geschillen tussen de vennootschap, 
haar aandeelhouders, obligatiehou-
ders, bestuurders, commissarissen en 
vereffenaars met betrekking tot de zaken 
van de ven-nootschap en de uitvoering 
van deze statuten, wordt de uitsluitende 
bevoegd-heid ver-leend aan de rechtbanken 
van de maatschappelijke zetel tenzij de 
vennootschap hier expliciet van afziet.

ARTIKEL 38 – GEMEEN RECHT
De partijen verklaren zich volledig te schikken 
naar de bepalingen van het Wetboek van 
vennootschappen en naar de wet van 
twintig juli tweeduizend en vier betreffende 
bepaalde vormen van collectief beheer van 
beleggingsportefeuilles wat de publieke 
collectieve beleggingsvennootschappen 
betreft alsook naar haar uitvoerings–
besluiten.
Bijgevolg worden de bepalingen van deze 
wetten en besluiten waarvan niet geldig 
afgeweken zou zijn, geacht deel uit te maken 
van deze statuten, terwijl de bepalingen 
die ingaan tegen de dwingende bepalingen 
van deze wetten en besluiten voor niet 
geschreven worden gehou-den. De nietigheid 
van één artikel of van een deel van een artikel 
van deze statuten zal geen uitwerking hebben 
op de geldigheid van de andere statutaire 
clausules.
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Bijlage	II.		Uittreksels	uit	het	Corporate		
Governance	Charter

Dit hoofdstuk geeft een kort en beperkt  
overzicht van het Corporate Governance 
Charter van Aedifica, zonder de volledige 
tekst ervan op te nemen. 
De tekst van het Corporate Governance 
Charter van Aedifica is beschikbaar op de site 
www.aedifica.be.

1. De raad van bestuur
1.1 Rol

De raad van bestuur is het leidende orgaan 
van de Vennootschap. Hij handelt collegiaal. 
Hij is bevoegd om te beslissen over alle 
materies die de wet niet specifiek heeft voor-
behouden voor de algemene vergadering. 
De taken, samenstelling en werking van de 
raad van bestuur worden vastgelegd in de 
statuten en in de bepalingen van dit Charter, 
die samen het interne reglement van de 
raad vormen. De raad van bestuur heeft 
ervoor geopteerd om geen directiecomité 
op te richten in de zin van het Wetboek van 
Vennootschappen. De raad van bestuur  
besteedt de passende en noodzakelijke  
middelen voor de uitoefening van zijn taken. 
Hij draagt ten overstaan van de vennoot-
schap de collegiale verantwoordelijkheid voor 
de goede uitoefening van dit gezag en zijn 
bevoegdheden.
De raad van bestuur bepaalt de strategische 
oriëntatie van de vennootschap en houdt 
actief toezicht op de kwaliteit van het  
dagelijks bestuur en de conformiteit met 
de aangenomen strategie, teneinde de aan-
deelhouderswaarde van de vennootschap 
op lange termijn te doen stijgen, daarbij 
rekening houdend met de belangen van de 
andere ‘stakeholders’. De raad staat in voor 
het ondernemersleiderschap van de  
Vennootschap. Daarvoor gaat hij na of 
de risico’s goed worden geëvalueerd en 
controleert hij het beheer in het kader van 
regelmatige en strenge controles.

1.2 Verantwoordelijkheden
Om zijn rol te vervullen heeft de raad van 
bestuur, naast zijn wettelijke verplichtingen, 
de volgende hoofdtaken en –verantwoor-
delijkheden, die hij vervult met de hulp van 
de verschillende comités van de raad van 
bestuur:
-  de waarden en de strategie van de  

vennootschap vastleggen alsook het voor 
de vennootschap aanvaardbare risiconiveau 
en haar kernbeleidslijnen;

-  beslissen over de structuur van het  
uitvoerend management en de bevoegd-
heden en verplichtingen van het uitvoerend 
management vastleggen;

-  onderzoeken en toezien op de prestaties 
van het uitvoerend management en van de 
commissaris, en in voorkomend geval, van 
de interne audit;

- het uitvoerend management adviseren;
-  het bedrijfsplan alsook de financiële 

plannen die door het uitvoerend  
management werden voorbereid, evalueren 
en goedkeuren;

-  beslissen over de aan- of verkoop, in welke 
vorm ook, van onroerende goederen of  
aandelen van vastgoedvennootschappen 
met een waarde gelijk of hoger dan  
€ 1.250.000;

-  voorbereiden van de algemene vergaderin-
gen en de beslissingsvoorstellen die moeten 
worden voorgelegd;

-  waken over de invoering van procedures 
met het oog op het garanderen van de inte-
griteit van de Vennootschap, de naleving 
van de wetten, reglementen, boekhoud-  
en auditprincipes;

-  op voorstel van het bezoldigings- en  
benoemingscomité:

 •  aanbevelingen doen aan de algemene 
vergadering voor de optimale omvang en 
samenstelling van de raad van bestuur;

 •  het geschikte profiel van de raad van 
bestuur en de bestuurders definiëren; 

 •  kandidaten voor een functie in de raad 
van bestuur selecteren en voorstellen; 

 •  tijdelijk voorzien in vervanging voor een 
openstaand mandaat;

 •  voorstellen voor de bezoldiging en de 
voordelen van de bestuurders formule-
ren;

-  op voorstel van het auditcomité of in 
samenwerking met dit comité:

 •  financiële jaar- en semesterverslagen 
opstellen;

 •  de belangrijkste risico’s voor de ven-
nootschap opsporen, zorgen voor de 
invoering van geschikte systemen om 
risico’s te beheren en te controleren, de 
mogelijke opties om deze te verminderen 
evalueren en erover beslissen; 

 •  de kwaliteit van de informatie verstrekt 
aan investeerders en het publiek onder-
zoeken;

 •  voorstellen formuleren aan de algemene 
vergadering voor de vernieuwing van  
het mandaat van de commissaris en de 
bijbehorende bezoldiging.

1.3 Samenstelling
1.3.1  Uitvoerende en niet-uitvoerende 

bestuurders

In het kader van de verantwoordelijkheden 
van de raad van bestuur vervullen de uitvoe-
rende bestuurders en de niet-uitvoerende 
bestuurders elk een specifieke en comple-
mentaire rol.
In verband met het zakenverloop en de 
financiën van de vennootschap delen de 
uitvoerende bestuurders met name alle  
informatie mee die nodig is voor de efficiënte 
werking van de raad van bestuur. 
Conform artikel 38 van de wet van 20 juli 
2004 betreffende bepaalde vormen van  
collectief beheer van beleggingsportefeuilles 
heeft de raad van bestuur het effectieve 
bestuur van de vennootschap toevertrouwd 

1. De raad van bestuur
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aan twee natuurlijke personen die respectie-
velijk de titel van CEO (‘Chief Executive 
Officer” en CFO (“Chief Financial Officer”) 
dragen, beiden zijn uitvoerende bestuurders 
van Aedifica.
De niet-uitvoerende bestuurders bespreken 
op een kritische en constructieve wijze de 
strategie en kernbeleidslijnen van de  
vennootschap en leveren een bijdrage  
tot de ontwikkeling ervan.
Eenzelfde persoon kan niet én het voorzitter-
schap van de raad van bestuur én de functie 
van CEO bekleden. De verdeling van de verant-
woordelijkheden tussen de voorzitter van de 
raad van bestuur en de CEO wordt hierna 
verduidelijkt.

1.3.2 Aantal bestuurders

De raad van bestuur telt minstens 5,  
en ten hoogste 12 leden. 
De samenstelling van de raad van bestuur 
garandeert een evenwichtige vertegenwoor-
diging van uitvoerende, onafhankelijke 
niet-uitvoerende bestuurders en de andere 
niet-uitvoerende bestuurders. 
Minstens 3 van de bestuurders zijn  
onafhankelijk in de zin van het Wetboek  
van Vennootschappen. 
Minstens de helft van de raad wordt gevormd 
door niet-uitvoerende bestuurders. 
De algemene vergadering van aandeel-
houders beslist over het totale aantal 
bestuurders, op voorstel van de raad van 
bestuur. 
De raad van bestuur, onder leiding van  
de voorzitter en bijgestaan door het  
bezoldigings- en benoemingscomité,  
evalueert regelmatig het profiel van de raad 
van bestuur. Hierbij wordt rekening gehouden 
met de omvang van de Vennootschap,  
en wordt gewaakt over een goede verdeling 
van competenties.

1.3.3 Duur van de mandaten
De bestuurders worden voor ten hoogste 3 
jaar benoemd door de algemene vergadering 
van aandeelhouders, die hen te allen tijde kan 
afzetten, ofschoon de statuten bepalen dat 
een bestuurder kan worden benoemd voor de 
duur van 6 jaar of meer. 
De bestuurders zijn herverkiesbaar. Teneinde 
de continuïteit van de werkzaamheden van 
de raad van bestuur te verzekeren, worden de 
mandaten in principe zo bepaald dat elk jaar 
een derde van de mandaten vervalt.

1.3.4 Aanstelling van de bestuurders

De algemene vergadering van aandeel-
houders stelt de bestuurders aan die ze 
selecteert uit de kandidaten die door de  
raad van bestuur op aanbeveling van het 
bezoldigings- en benoemingscomité worden 
voorgedragen.
Voor elke nieuwe benoeming van een  
bestuurder maakt het bezoldigings- en 
benoemingscomité een evaluatie van de 
nodige en reeds aanwezige competenties, 
kennis en ervaring in de raad van bestuur.   
Op basis van deze evaluatie wordt het 
gewenste profiel opgesteld. Vervolgens wordt 
een aanbeveling aan de raad van bestuur 
geformuleerd.
Indien de kandidaat bestuurder een rechts-
persoon is, beoordeelt het bezoldigings- en 
benoemingscomité de competenties, 
kennis en ervaring van de permanente ver-
tegenwoordiger van de rechtspersoon. Elke 
wijziging van de permanente vertegenwoor-
diging wordt vooraf ter goedkeuring 
voorgelegd aan de raad van bestuur, op aan-
beveling van het bezoldigings- en  
benoemingscomité.
Bij de voorstelling van kandidaturen aan de 
algemene vergadering waakt de raad van 
bestuur er in het bijzonder over dat de  
volgende criteria worden nageleefd:

-  de meerderheid in de raad van bestuur 
bestaat uit niet-uitvoerende bestuurders;

-  minstens 3 niet-uitvoerende bestuurders 
zijn onafhankelijk volgens de betreffende 
criteria van het Wetboek van Vennoot-
schappen en aangevuld met die welke door 
de raad van bestuur werden aangenomen;

-  het effectieve beleid van de vennootschap 
moet steeds worden toevertrouwd aan ten 
minste twee uitvoerende bestuurders;

-  geen enkele individuele bestuurder of groep 
van bestuurders mag bij de besprekingen of 
de besluitvorming in de raad overheersen;

-  de samenstelling van de raad van bestuur 
garandeert de diversiteit en de comple-
mentariteit van ervaringen, kennis en 
competenties die nodig zijn voor de activi-
teiten van Aedifica, in het bijzonder inzake 
vastgoed- en financiële materies;

-  de kandidaten moeten over voldoende 
tijd beschikken om hun functie te kunnen 
uitoefenen;

-  de niet-uitvoerende bestuurders oefenen 
niet meer dan 5 mandaten uit als bestuur-
der in beursgenoteerde bedrijven;

1.3.5 Onafhankelijkheid van de bestuurders

De bestuurders verbinden zich ertoe om 
in alle omstandigheden te handelen in 
het belang van de onderneming en hun 
beoordelings-, beslissings- en handelingso-
nafhankelijkheid te bewaren. Ze nemen in alle 
objectiviteit deel aan de werkzaamheden van 
de raad van bestuur.

1.3.6 Onafhankelijke bestuurders

Het Wetboek van Vennootschappen 
bepaalt de onafhankelijkscriteria voor de 
toepassing van bepaalde regels inzake 
belangenconflicten. 
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Tijdens het benoemingsproces van een 
onafhankelijke bestuurder gaat de raad van 
bestuur, op aanbeveling van het  
bezoldigings- en benoemingscomité, meer 
specifiek na of de kandidaat of zijn/haar 
huwelijkspartner, levensgezel(lin), wettelijk 
samenwonende partner of elk familielid of 
verwante tot in de tweede graad aan de  
volgende criteria beantwoordt:
-  geen uitvoerend of gedelegeerd bestuurder 

zijn van de vennootschap of een verbon-
den vennootschap, en deze functie ook niet 
hebben uitgeoefend in de loop van de 3 
voorafgaande jaren;

-  geen werknemer zijn van de vennootschap 
of een verbonden vennootschap, en deze 
functie ook niet hebben uitgeoefend in de 
loop van de 3 voorafgaande jaren;

-  geen betekenisvolle aanvullende  
beloning ontvangen of hebben ontvan-
gen van de vennootschap of een verbonden 
vennootschap, buiten de vergoeding als 
niet-uitvoerende bestuurder;

-  geen controlerende aandeelhouder zijn of 
een aandeelhouder die meer dan 5% van 
de aandelen bezit, en geen bestuurder of 
uitvoerend manager zijn van een dergelijke 
aandeelhouder;

-  geen significante commerciële banden 
hebben of gedurende het laatste jaar 
hebben gehad met de vennootschap of  
een verbonden vennootschap, hetzij rechts-
treeks of als vennoot, aandeelhouder, 
bestuurder of hoger kaderlid van een  
entiteit die een dergelijke relatie onde-
rhoudt:

-  geen vennoot of werknemer zijn of gedu-
rende de voorbije 3 jaar zijn geweest van 
de huidige of vroegere commissaris van de 
vennootschap of een verbonden vennoot-
schap;

-  geen uitvoerend of gedelegeerd bestuurder 
zijn van een andere vennootschap waarin 
een uitvoerend of gedelegeerd bestuurder 
van de vennootschap een niet-uitvoerend 
bestuurder of gedelegeerd bestuurder is, en 
geen andere betekenisvolle banden hebben 
met uitvoerende bestuurders van de ven-
nootschap op grond van de betrokkenheid 
bij andere vennootschappen of entiteiten;

-  in de raad van bestuur geen functie hebben 
uitgeoefend als niet-uitvoerend bestuurder 
voor meer dan 3 termijnen;

-  geen relatie onderhouden met een ven-
nootschap die de onafhankelijkheid in het 
gedrang zou kunnen brengen.

Indien een bestuurder niet voldoet aan een of 
meerdere van deze criteria, en de vennoots-
chap de bestuurder niettemin beschouwt 
als onafhankelijk, dient zij haar beslissing te 
staven. Telkens dit wettelijk is vereist, past de 
vennootschap de criteria van artikel 524 van 
het Wetboek van Vennootschappen toe.
De onafhankelijkheid van een bestuurder 
wordt bevestigd door de algemene verga-
dering van aandeelhouders bij elke verkiezing 
of hernieuwing van een mandaat, rekening 
houdend met de wettelijke criteria en die 
welke door de vennootschap werden  
aangenomen.
Minstens 3 niet-uitvoerende bestuurders 
moeten aan deze criteria voldoen.

1.3.7  Benoemings- en herbenoemings-

procedure 

De benoemings- en herbenoemingsprocedure 
van de bestuurders wordt beheerd door de 
raad van bestuur die waakt over het behoud 
van een optimaal niveau van competenties 
en ervaring bij Aedifica en in haar raad van 
bestuur.
De raad van bestuur stelt de gewone alge-
mene vergadering van aandeelhouders de 

eventuele benoemingen, herbenoemingen, 
ontslagen en terugtrekkingen van mandaten 
van bestuurders voor.

De voorstellen worden ondersteund door een 
aanbeveling van het bezoldigings- en benoe-
mingscomité. De benoemingsvoorstellen 
worden samen met de andere punten van de 
agenda van de betreffende algemene verga-
dering aan de aandeelhouders  
bekendgemaakt.
De algemene vergadering beslist met  
meerderheid van de uitgebrachte stemmen 
over de voorstellen van de raad van bestuur.
Indien een mandaat in de loop van het 
boekjaar vacant wordt, beschikt de raad van 
bestuur over de mogelijkheid om dit in te 
vullen, op voorstel van het bezoldigings- en 
benoemingscomité. De beslissing dient door 
de eerstvolgende algemene vergadering te 
worden bekrachtigd. 
De benoemingsvoorstellen geven aan of de 
kandidaat wordt voorgesteld als uitvoerend 
bestuurder of niet, de voorgestelde termijn 
voor het mandaat, en geven aan op welke 
plaats alle nuttige informatie over de profes-
sionele kwalificaties van de kandidaat, alsook 
over de belangrijkste functies en andere 
waargenomen mandaten als bestuurder kan 
worden verkregen of ingekeken.  
Deze gegevens zijn beschikbaar op de website 
van Aedifica. 

1.3.8 Engagementen van de bestuurders

De bestuurders dienen hun kennis van de 
zaken van de vennootschap en de evolutie 
van de vastgoedsector constant bij te werken. 
De bestuurders trekken voldoende tijd uit 
om doeltreffend hun functie te vervullen en 
hun verantwoordelijkheden op te nemen. In 
het bijzonder de niet-uitvoerende bestuur-
ders brengen de voorzitter van de raad van 
bestuur schriftelijk op de hoogte van elke 

1. De raad van bestuur
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belangrijke wijziging in hun andere verant-
woordelijkheden. Ze brengen de voorzitter 
vooraf op de hoogte van de aanvaarding van 
elk nieuw mandaat als bestuurder en verbin-
den er zich toe om niet meer dan 5 mandaten 
als bestuurder in beursgenoteerde bedrijven 
uit te oefenen.

1.4 Voorzitter van de raad van bestuur

De raad van bestuur stelt een van zijn leden 
aan als voorzitter, die verantwoordelijk is 
voor de leiding van de raad van bestuur en 
de activiteiten van de raad coördineert. Hij 
verzekert in het bijzonder dat de beste prak-
tijken inzake corporate governance worden 
toegepast op de relaties tussen de aan-
deelhouders, de raad van bestuur en het 
management. De voorzitter draagt geen 
uitvoerende verantwoordelijkheid voor de 
leiding van de activiteiten van het bedrijf. 
Deze blijft voorbehouden voor het uitvoerend 
management (zie hierna, hoofdstuk 3).
Daarenboven oefent de voorzitter de taken 
uit die hem worden toegekend door de wet, 
de statuten en de raad van bestuur. 
De raad van bestuur kent de voorzitter in het 
bijzonder de volgende bevoegdheden toe: 
-  Hij zorgt voor het samenroepen en organi-

seren van de vergaderingen van de raad  
van bestuur;

-  Hij stelt de agenda op in samenwerking  
met de CEO;

-  Hij waakt erover dat de bestuurders ten 
gepaste tijde duidelijke en nauwkeurige 
informatie ontvangen, in het bijzonder met 
betrekking tot de resultaten van de  
Vennootschap;

-  Hij onderhoudt regelmatige contacten met 
de CEO en de CFO;

-  Hij ziet er op toe dat de relaties tussen de 
raad van bestuur en het uitvoerend mana-
gement een professioneel en constructief 
karakter hebben;

-  Hij ziet toe op de correcte toepassing van 
de procedures met betrekking tot de  

voorbereiding van de vergaderingen van  
de raad van bestuur, de beraadslagingen en 
de besluitvorming;
-  Hij draagt er zorg voor dat de raad van 

bestuur bij het uitoefenen van zijn functies 
getuigt van de grootst mogelijke integriteit 
en eerlijkheid;

-  Hij draagt er zorg voor dat alle bestuurders 
bijdragen aan de beraadslagingen en de 
besluitvorming;

-  Hij waakt er over dat tijdens de bijeenkoms-
ten van de raad van bestuur voldoende tijd 
wordt besteed aan het bespreken en onder-
zoeken van complexe of delicate punten;

-  Hij zit de algemene vergaderingen voor, 
en zorgt er voor dat de aandeelhouders de 
mogelijkheid krijgen om hun mening  
te uiten en correcte antwoorden krijgen;

-  Hij waakt er, samen met het bezoldigings- 
en benoemingscomité, over dat de 
prestaties van de bestuurders, van de raad 
van bestuur in zijn geheel, alsook van zijn 
comités regelmatig wordt geëvalueerd.

-  Indien nodig fungeert hij als contactpunt 
voor de bestuurders en de personeelsleden 
die, in alle vertrouwen, hun onrust willen 
uiten met betrekking tot eventuele onre-
gelmatigheden op het vlak van financiële 
rapportering of om het even welke andere 
materie.

1.5 Werking van de raad van bestuur
1.5.1  Frequentie en voorbereiding  

van de vergaderingen

De raad van bestuur vergadert, na bijeen-
roeping door zijn voorzitter of de bestuurder 
die hem vervangt, zo vaak als de belangen 
van de vennootschap dit vereisen. Hij moet 
bovendien worden bijeengeroepen indien 
minstens twee bestuurders hierom verzoeken.
De raad van bestuur komt minstens 6 keer 
per jaar samen. 

De raad van bestuur onderzoekt minstens een 
keer per jaar de strategie van de Vennoots-
chap. 
De leden van de raad van bestuur nemen 
deel aan alle vergaderingen. Een bestuur-
der die zich in de onmogelijkheid bevindt om 
aanwezig te zijn, kan zich via een geschreven 
volmacht door een andere bestuurder laten 
vertegenwoordigen. Geen enkel lid van de 
raad van bestuur mag echter meer dan één 
van zijn collega’s vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan op zijn verga-
deringen iedereen waarvan hij de 
aanwezigheid nuttig acht, uitnodigen.

1.5.2  Bijeenroeping van de vergaderingen  

en voorafgaande verdeling van  

documenten
De raad van bestuur worden minstens 8 
kalenderdagen voor de vergadering van de 
raad van bestuur bijeengeroepen. Na een 
gemeenschappelijke beslissing van de voor-
zitter en de CEO kan de oproepingstermijn 
echter worden verkort wanneer dit gezien 
onvoorziene omstandigheden vereist is in het 
belang van de vennootschap of wanneer de 
bestuurders een kortere oproepingstermijn 
zijn overeengekomen.
De oproeping vermeldt de datum, plaats en 
agendapunten van de vergadering.
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De gegevens die belangrijk zijn opdat de 
bestuurders inzicht zouden krijgen in de 
onderwerpen die tijdens de vergadering 
moeten worden besproken, en het ontwerp 
van de notulen van de vorige vergadering, 
worden in principe 4 volle werkdagen voor de 
vergadering schriftelijk medegedeeld aan elk 
van de bestuurders. De bestuurders worden 
verondersteld de documenten die voor de 
vergadering worden verdeeld, te bestuderen.
De voorzitter van de raad van bestuur zit elke 
vergadering voor. Bij afwezigheid wordt hij 
vervangen door de oudste bestuurder.

1.5.3 Quorum en beraadslaging

Conform de bepalingen van artikel 12 van 
de Statuten kan de raad van bestuur enkel 
geldig beraadslagen en beslissingen nemen 
indien de meerderheid van zijn leden  
aanwezig of vertegenwoordigd is. 

De raad van bestuur beslist bij meerderheid 
van de stemmen; in geval van staking van 
stemmen beslist de stem van de voorzitter.  
Bij afwezigheid van de voorzitter beslist in 
geval van staking de stem van de oudste  
bestuurder.

1.5.4 Belangenconflicten

De raad van bestuur en elke bestuurder  
individueel leggen zich een strenge  
discipline op om elk belangenconflict in 
de ruime zin van het woord uit te sluiten, 
ongeacht of het van patrimoniale, profes-
sionele of enige andere aard is. Zij handelen 
conform de principes van hoofdstuk 6 van dit 
Charter betreffende transacties met  
Aedifica aandelen, en conform de principes 
inzake belangenconflicten tussen de  
vennootschap en een bestuurder zoals 
bepaald door het Wetboek van Vennoot-
schappen, door de reglementering van 

toepassing op vastgoedbevaks en door de 
Statuten van de Vennootschap.

De bestuurders die zich rechtstreeks of 
onrechtstreeks in een persoonlijk belan-
genconflict van patrimoniale aard met de 
vennootschap bevinden, brengen de andere 
bestuurders hiervan onmiddellijk op de 
hoogte en dit uiterlijk aan het begin van de 
vergadering waarin het onderwerp dat aan-
leiding tot dit conflict geeft, wordt besproken. 
In deze kennisgeving vermeldt de bestuur-
der de aard en de redenen van het conflict 
waarmee hij wordt geconfronteerd. Hij neemt 
niet deel aan de beraadslaging en de stem-
ming over dit onderwerp. 

De betreffende bestuurder brengt voor de 
bijeenkomst van de raad van bestuur tevens 
de commissaris op de hoogte van het belan-
genconflict.

De raad van bestuur beschrijft de aard van 
het conflict en rechtvaardigt zijn beslis-
sing over dit onderwerp. Daarbij besteedt 
hij bijzondere aandacht aan de patrimoniale 
gevolgen voor de Vennootschap. De notulen 
van de vergadering over de kennisgeving van 
het belangenconflict en de beraadslaging en 
de beslissing over het onderwerp dat aanlei-
ding geeft tot dit belangenconflict, worden 
integraal gepubliceerd in het jaarverslag over 
het boekjaar in kwestie.

Indien een bestuurder rechtstreeks of 
onrechtstreeks een belangenconflict van 
niet-patrimoniale aard heeft in verband met 
een beslissing of operatie van de Vennoots-
chap, zal hij hiervan de voorzitter van de 
raad van bestuur onmiddellijk op de hoogte 
brengen. De voorzitter brengt hierover 
verslag uit aan de raad van bestuur. De bes-
tuurder met het belangenconflict neemt deel 

aan de beraadslaging. De bestuurder beslist 
naar eer en geweten om al dan niet deel 
te nemen aan de stemming over dit onde-
rwerp, en houdt rekening met het belang van 
de onderneming. Dezelfde procedure is van 
toepassing in de hypothese dat een aan de 
raad van bestuur voorgelegde operatie een 
belangenconflict veroorzaakt voor een bes-
tuurder die een mandaat bekleedt in een 
andere vennootschap die mogelijk betrokken 
of belanghebbende partij is bij de betreffende 
operatie. 

De notulen van de raad van bestuur vermel-
den het belangenconflict, de redenen, de 
aard van de betrokken beslissing of operatie, 
alsook een rechtvaardiging van de beslissing 
die door de vennootschap werd genomen.

Opmerkingen bij de toepassing van deze 
regels zullen in het jaarverslag van de  
vennootschap worden gepubliceerd.

1.5.5 Notulen van de vergadering

De beslissingen van de raad van bestuur 
worden vastgelegd in notulen die opgeno-
men of ingebonden worden in een speciaal 
register dat op de maatschappelijke zetel 
wordt bewaard, en wordt ondertekend door 
de voorzitter van de zitting, of bij diens afwe-
zigheid, door twee bestuurders.  

De notulen bevatten een samenvatting van 
de besprekingen, verduidelijken de genomen 
beslissingen en vermelden in voorkomend 
geval het voorbehoud dat door bestuurders 
werd geuit.

1. De raad van bestuur
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1.6  Vertegenwoordiging  
van de Vennootschap

Conform artikel 38 van de wet van 20 juli 
2004 betreffende bepaalde vormen van  
collectief beheer van beleggingsportefeuilles 
heeft de raad van bestuur het effectieve 
beheer van de vennootschap toevertrouwd 
aan minstens twee natuurlijke personen die 
de nodige professionele betrouwbaarheid 
hebben en de passende ervaring om deze 
functies uit te oefenen.

Conform artikel 16 van de statuten zijn deze 
gedelegeerden eveneens belast met het  
dagelijks bestuur van de vennootschap alsook 
de gezamenlijke vertegenwoordiging van de 
vennootschap in het kader van dit bestuur.

Zonder afbreuk te doen aan wat voorafgaat 
en conform artikel 21 van de Statuten, wordt 
de vennootschap geldig vertegenwoordigd 
in alle handelingen en in rechte hetzij door 
twee bestuurders die gezamenlijk optreden, 
hetzij, binnen de beperkingen van het dageli-
jks bestuur, door twee gedelegeerden die  
gezamenlijk optreden. 

Conform artikel 18 van het koninklijk besluit 
van 10 april 1995 met betrekking tot bevaks 
zal de vennootschap bij elke akte van  
beschikking aangaande een onroerend goed 
in de zin van het voormelde koninklijk besluit, 
geldig vertegenwoordigd zijn door ten minste 
twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

1.7 Evaluatie van de raad van bestuur

De raad van bestuur evalueert regelmatig 
onder leiding van zijn voorzitter zijn omvang, 
samenstelling en werking, alsook zijn  
interactie met het uitvoerend management
Dit evaluatieproces beoogt vier  
doelstellingen:

-   beoordelen hoe de raad van bestuur werkt;
-   nagaan of belangrijke onderwerpen grondig 

worden voorbereid en besproken;
-   de daadwerkelijke bijdrage van elke bes-

tuurder, zijn of haar aanwezigheid bij de 
vergaderingen van de raad van bestuur 
en de comités en zijn constructieve 
betrokkenheid bij de besprekingen en de 
besluitvorming beoordelen;

-   de huidige samenstelling van de raad van 
bestuur beoordelen in het licht van de voor 
de vennootschap gewenste samenstelling 
van de raad.

De raad van bestuur wordt hiervoor 
bijgestaan door het bezoldigings- en benoe-
mingscomité en eventueel door externe 
deskundigen.

De niet-uitvoerende bestuurders evalueren 
geregeld hun interactie met het uitvoerend 
management. Daartoe komen zij minstens 
éénmaal per jaar samen in afwezigheid  
van de CEO en de andere uitvoerende  
bestuurders.

De raad van bestuur vergewist zich ervan 
dat de nodige maatregelen worden getrof-
fen om te zorgen voor de opvolging van de 
bestuurders. Hij zorgt ervoor dat alle benoe-
mingen en herbenoemingen, zowel van 
uitvoerende als niet-uitvoerende bestuurders, 
het mogelijk maken om een evenwicht van 
bekwaamheden en ervaring in de raad van 
bestuur in stand te houden.

1.8 Secretaris van de raad

Rekening houdend met de huidige kenmer-
ken van de vennootschap heeft de raad van 
bestuur beslist om geen Secretaris van de 
raad aan te stellen. 

Naar aanleiding van de voorbereiding van het 
hoofdstuk “corporate governance” van het 
jaarverslag zal jaarlijks een evaluatie plaats-
vinden van de naleving van procedures, 
regels en reglementen die van toepassing  
zijn op de raad van bestuur.

1.9  Beleid in verband met de bezoldiging 
van de bestuurders

Op basis van de aanbevelingen van het bezol-
digings- en benoemingscomité over de vorm 
en de structuur van hun vergoedingen, doet 
de raad van bestuur aan de algemene verga-
dering een voorstel voor de bezoldiging van 
de bestuurders. 

Het bestuurdersmandaat van Aedifica wordt 
enkel bezoldigd via de vaste vergoedingen die 
worden goedgekeurd door de algemene ver-
gadering. Het geeft geen enkel recht op een 
variabele vergoeding in verhouding tot het 
resultaat of andere prestatiegebonden cri-
teria.  Het omvat ook geen recht op gratis 
aandelen, stock options of een programma 
voor bovenwettelijk pensioen.

De leden van het auditcomité en het bezol-
digings- en benoemingscomité ontvangen 
voor elke bijeenkomst van deze comités een 
zitpenning, waarvan het bedrag wordt goed-
gekeurd door de algemene vergadering.
De uitvoerende managers ontvangen geen 
afzonderlijke vergoeding voor hun hoedani-
gheid als bestuurder.

De kosten die bestuurders maken in het kader 
van speciale opdrachten die hen door de ven-
nootschap worden toevertrouwd, alsook voor 
de behoeften van hun functie zijn ten laste 
van de vennootschap, op vertoon van bewi-
jsstukken.
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2.  De comités van de raad van  
bestuur

2.1  Gemeenschappelijke regels  
voor de comités

De raad van bestuur heeft in de raad  
gespecialiseerde comités opgericht: het 
auditcomité en het bezoldigings- en 
benoemingscomité, die de raad moeten 
bijstaan en adviseren over hun speci-
fieke domeinen. De comités bereiden in hun 
respectieve  competentiedomeinen de beslis-
singen van de raad van bestuur voor. De raad 
van bestuur beschikt echter als enige over 
beslissingsbevoegdheid.
Na elke comitévergadering ontvangt de raad 
van bestuur van elk comité een verslag met 
de conclusies van haar werkzaamheden en 
aanbevelingen. De voorzitter van de raad 
van bestuur waakt er over dat de raad van 
bestuur de leden van elk comité aanstelt.  
De comités hebben de mogelijkheid om op 
kosten van de vennootschap extern pro-
fessioneel advies in te winnen, nadat de 
voorzitter van de raad van bestuur hiervan 
werd ingelicht.

2.2 Auditcomité
2.2.1 Rol en verantwoordelijkheden

Het auditcomité verzorgt, in het algemeen,  
de interne audit van de vennootschap. 
De specifieke taken van het auditcomité 
kunnen evolueren naargelang van de omstan-
digheden. 
Zijn belangrijkste bevoegdheden zijn echter 
de volgende: 
 a) Financiële rapportering:
  i)  Het auditcomité houdt toezicht op de 

integriteit van de financiële informa-
tie die door de vennootschap wordt 
bezorgd, in het bijzonder door een 
beoordeling te maken van de relevantie 
en de samenhang van de boekhoud-
normen en de evaluatieregels die de 
vennootschap hanteert; 

  ii)  Het auditcomité bespreekt  
belangrijke kwesties inzake financiële 
rapportering zowel met het uitvoerend 
management als de commissaris;

  iii)  Het auditcomité onderzoekt de  
kwaliteit en de betrouwbaarheid van 
de jaarrekeningen en financiële staten 
van Aedifica die aan de raad van 
bestuur worden bezorgd; 

  iv)  Het auditcomité zorgt ervoor dat 
de documenten de gang van zaken 
getrouw weergeven, dat ze worden 
opgesteld conform de wettelijke 
voorschriften en voldoen aan de 
voorschriften van de CBFA.

 b) Interne controles en risicobeheer:
  i)  Minstens éénmaal per jaar onderzoekt 

het auditcomité de bestaande syste-
men voor interne controle en  
risicobeheer bij Aedifica;

  ii)  Het auditcomité kijkt de informatie 
inzake de mechanismen voor interne 
controle en risicobeheer na die in het 
jaarverslag worden opgenomen;

   iii)  Bij belangenconflicten waakt het 
auditcomité in de raad van bestuur 
of de comités over de toepassing van 
de van kracht zijnde wettelijke en 
reglementaire bepalingen, alsook de 
corporate governance regels;

  iv )  Het auditcomité onderzoekt de 
domeinen waarin risico’s de financiële 
situatie van de vennootschap en haar 
reputatie significant zouden kunnen 
aantasten;

  v)  Het auditcomité gaat na of de toege-
paste procedures geschikt zijn om deze 
risico’s op te sporen, er de mogelijke 
impact van in te schatten en te contro-
leren of de maatregelen ter preventie 
van risico’s of bedoeld als risicodekking 
de gevolgen op een gepaste wijze  
beperken;

  vi)  Wanneer er nieuwe reglementeringen, 
wetgeving of richtlijnen worden 
verwacht, die een belangrijke invloed 
zouden kunnen hebben op de reke-
ningen van de vennootschap, haar 
financiële situatie of de resultaten op 
korte of lange termijn, zal het comité 
worden geïnformeerd over de invoe-
ring en de impact hiervan, alsook 
over de toepassingsmaatregelen die 
door het management werden goed-
gekeurd. In voorkomend geval zal het 
dienaangaande aanbevelingen voor de 
raad van bestuur formuleren. 

 c) Interne audit:
   Elk jaar gaat het auditcomité de nood-

zaak na om een interne auditfunctie 
in te voeren. Indien een onafhankelijke 
auditfunctie werd ingevoerd, gaat het 
auditcomité na dat deze over de  
middelen en competenties beschikt die 
aangepast zijn aan de aard, de omvang 
en de kenmerken van de vennootschap.

 d) Externe audit:
  i)  Het auditcomité onderzoekt de omvang 

en de draagwijdte van de uitgevoerde 
externe audit, en de methode om deze 
te realiseren;

  ii)  Het onderzoekt de resultaten van deze 
externe audit, alsook de verslagen 
van de commissaris aan de aandeel-
houders;

  iii)  Het waakt erover dat het mandaat 
van commissaris in alle onafhan-
kelijkheid wordt uitgeoefend;

  iv)  Het formuleert, op voorstel van het 
uitvoerend management aan de raad 
van bestuur aanbevelingen over de 
benoeming, herbenoeming en bezol-
diging van de commissaris, waarna dit 
voorstel aan de algemene vergadering 
ter goedkeuring wordt voorgelegd.

2. De comités van de raad van bestuur
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2.2.2 Samenstelling
Het auditcomité omvat minstens 3 niet-
uitvoerende bestuurders, waarvan de 
meerderheid onafhankelijk, die door de raad 
van bestuur werden aangewezen op voorstel 
van de voorzitter van de raad van bestuur, na 
raadpleging van het bezoldigings- en benoe-
mingscomité. Hun mandaat heeft dezelfde 
duur als dat van hun mandaat als bestuurder. 
De voorzitter van het auditcomité is een 
onafhankelijke bestuurder die door de raad 
van bestuur wordt benoemd. 
Alle leden van het auditcomité moeten over 
een grondige financiële en boekhoudkundige 
kennis beschikken.
Het einde van het mandaat van bestuurder 
van een lid van het auditcomité heeft ipso 
facto het einde van zijn mandaat bij  
het comité tot gevolg.

2.2.3 Werking

(a)  Planning, agenda en deelname aan de 
vergaderingen van het auditcomité

Het auditcomité komt zo vaak samen als de 
uitoefening van zijn functies dit vereist, en in 
elk geval minstens 3 keer per jaar. 
Van de leden wordt verwacht dat ze alle  
vergaderingen van het comité bijwonen.
De voorzitter van het auditcomité stelt, in 
overleg met de CFO, de agenda op van elke 
vergadering van het auditcomité. 
Naast het handhaven van een doeltreffende 
werkrelatie met het management heeft de 
commissaris vrije toegang tot de raad van 
bestuur. Het auditcomité heeft minstens 
tweemaal per jaar een ontmoeting met de 
commissaris, om met hem te overleggen over 
materies die betrekking hebben op zijn intern 
reglement en over alle aangelegenheden die 
voortvloeien uit het auditproces.

(b)  Bijeenroeping van de vergaderingen  
en voorafgaande verdeling van  
documenten

In principe worden de leden minstens 8 
kalenderdagen voor de vergadering van het 
comité opgeroepen om deel te nemen aan de 
vergadering. 
Op vraag van de voorzitter van het audit-
comité worden alle belangrijke gegevens en 
informatie waarover de leden van het comité 
moeten beschikken om een goed inzicht te 
krijgen in de onderwerpen waarover tijdens 
de vergadering zal worden beraadslaagd, 
voorbereid door een door de voorzitter van 
het auditcomité aangewezen persoon, en 
door hem nagekeken. 
Deze documentatie alsook het ontwerp van 
de notulen van de voorgaande vergadering 
moeten in principe 4 werkdagen voor de  
vergadering aan elk van de bestuurders 
worden bezorgd. De leden worden geacht de  
bezorgde documenten voor de vergadering 
door te nemen. 
De voorzitter van de raad van bestuur moet 
er op toezien dat de bestuurders precieze, 
volledige en duidelijke informatie ontvangen. 
(c) Beraadslaging
De besluiten van het auditcomité worden met 
meerderheid van stemmen aangenomen.  
Bij een gelijk aantal stemmen is de stem  
van de voorzitter doorslaggevend.
Het auditcomité kan de commissaris, de 
CFO of gelijk welk ander lid van de raad van 
bestuur of van het personeel van de  
vennootschap uitnodigen om een aantal  
of alle vergaderingen bij te wonen.

2.2.4 Notulen van de vergadering

De voorzitter van het auditcomité stelt een 
verantwoordelijke aan die wordt belast met 
het secretariaat van het comité en het  
opstellen van de notulen van de verga-
deringen. 

De notulen bevatten een samenvatting van 
de besprekingen, verduidelijken de genomen 
beslissingen en vermelden in voorkomend 
geval het voorbehoud dat door de leden van 
het comité of de commissaris werd geuit.
Een kopie van de notulen wordt aan de raad 
van bestuur bezorgd.

2.2.5 Activiteitenverslagen

Na elke vergadering deelt het auditcomité 
zijn conclusies, aanbevelingen en/of voor-
stellen mee aan de raad van bestuur.
Bovendien stelt het comité, onder leiding van 
zijn voorzitter, voor de raad van bestuur een 
jaarverslag op over zijn activiteiten. Het jaar-
verslag omvat een evaluatie van de prestaties 
van het comité, zowel inzake het vervullen 
van zijn mandaat, de goede werking ervan als 
de bijdrage van elk van zijn leden.

2.2.6 Bevoegdheden

Het auditcomité heeft een onbeperkte 
toegang tot alle informatie en elk personeels-
lid van de Vennootschap. Alle leden van de 
raad van bestuur en alle medewerkers van 
de vennootschap worden geacht hun mede-
werking aan het auditcomité te verlenen.
De voorzitter van het auditcomité waakt er 
over dat de raad van bestuur wordt geïnfor-
meerd over de geplande alsook effectieve 
kosten van elke externe opdracht die door  
het auditcomité wordt gevraagd.

2.3  Bezoldigings- en Benoemingscomité
2.3.1 Rol 

De taak van het bezoldigings- en benoemings-
comité bestaat er in de raad van bestuur 
te adviseren over alle kwesties die betrek-
king hebben op de samenstelling van de 
raad van bestuur, het auditcomité, het 
bezoldigings- en benoemingscomité, het 
uitvoerend management of andere, alsook 
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met betrekking tot het bezoldigingsbeleid en 
de bezoldigingstechnieken, alsook methoden 
en criteria voor het aanwijzen en aanwerven 
van bestuurders en hoge kaderleden van de 
vennootschap.

2.3.2 Verantwoordelijkheden

In het kader van de uitvoering van zijn taak 
vervult het bezoldigings- en  
benoemingscomité de volgende functies  
en verantwoordelijkheden:
(a) Benoemingen
-  De optimale omvang en samenstelling  

van de raad van bestuur en de comités  
evalueren.  
Het comité organiseert de spreiding van de 
mandaten zodat deze niet allemaal tege-
lijkertijd zouden worden vernieuwd, en 
bevordert de harmonieuze vernieuwing van 
de bestuurders.

-  De leiding op zich nemen bij het zoekproces 
naar personen die over de vereiste kwalifi-
caties beschikken om bestuurder te worden, 
op de voorgeschreven wijze een evaluatie 
maken van alle potentiële kandidaten en de 
uitgekozen kandidaten voorstellen aan de 
raad van bestuur, samen met een evaluatie. 

-  Het bezoldigings- en benoemingscomité 
beoogt kandidaten voor te stellen die het 
best geschikt zijn om, gelet op het collegiaal 
kader van de raad, de bedrijfsbelangen op 
lange termijn te dienen. 

-  Het herverkiezings- of opvolgingsproces 
van de voorzitter van de raad van bestuur 
beheren.

-  Potentiële kandidaten voor een functie in 
het Uitvoerend comité evalueren en bij de 
raad van bestuur aanbevelingen doen over 
de aanstelling of afzetting van leden van 
het uitvoerend management. 

-  Voorstellen doen bij de raad van bestuur 
over de te benoemen bestuurders voor elk 
raadgevend comité.

-  De efficiëntie van de raad van bestuur en 
zijn comités evalueren.

(b) Bezoldigingen
-  De aan de bestuurders toe te kennen  

bezoldigingen voorstellen. 
-  Een bezoldigingsbeleid voor de CEO en CFO 

voorstellen, dat aan de raad van bestuur zal 
worden voorgelegd.

-  de belangrijkste contractuele voorwaarden, 
met inbegrip van de belangrijkste  
kenmerken van de pensioenplannen en 
de afspraken in geval van vervroegd stop-
zetten; 

-  de sleutelelementen voor het bepalen ven 
de bezoldiging, met inbegrip van: het rela-
tieve belang van elk onderdeel van de 
bezoldiging;

-  de performantiecriteria voor de variabele 
onderdelen van de bezoldiging;

- de voordelen in natura.
-  De prestatiedoelstellingen van de CEO en 

CFO bepalen en de prestaties van de CEO en 
CFO evalueren ten opzichte van de gestelde 
doelstellingen. 

2.3.3 Samenstelling

Het bezoldigings- en benoemingscomité 
omvat minstens 3 niet-uitvoerende bestuur-
ders, waarvan de meerderheid onafhankelijk, 
die door de raad van bestuur werden  
aangewezen op voorstel van het bezoldi-
gings- en benoemingscomité. Hun mandaat 
heeft dezelfde duur als dat van hun mandaat 
als bestuurder. 
De voorzitter van het bezoldigings- en 
benoemingscomité wordt benoemd door  
de raad van bestuur.
Het einde van het mandaat van bestuurder 
van een lid van het bezoldigings- en  
benoemingscomité heeft ipso facto het einde 
van zijn mandaat bij het comité tot gevolg.

2.3.4 Werking
(a)  Planning, agenda en deelname aan de 

vergaderingen van het bezoldigings-  
en benoemingscomité

Het bezoldigings- en benoemingscomité 
komt zo vaak samen als de uitoefening van 
zijn functies dit vereist, en in elk geval  
minstens twee keer per jaar. Indien nood-
zakelijk of op vraag van een van zijn leden 
kan de voorzitter speciale vergaderingen 
bijeenroepen. Van de leden wordt verwacht 
dat ze alle vergaderingen van het comité 
bijwonen.
De voorzitter van het bezoldigings- en 
benoemingscomité stelt, in overleg met 
de voorzitter van de raad van bestuur, de 
agenda op van elke vergadering van het bezol-
digings- en benoemingscomité. 
(b)  Bijeenroeping van de vergaderingen  

en voorafgaande bedeling van  
documenten

In principe worden de leden minstens 8 
kalenderdagen voor de vergadering van het 
comité opgeroepen om deel te nemen aan de 
vergadering. 
De oproeping vermeldt de datum, plaats en 
agendapunten van de vergadering.
Op vraag van de voorzitter van het bezol-
digings- en benoemingscomité worden 
alle belangrijke gegevens en informatie 
waarover de leden van het comité moeten 
beschikken voor een goed inzicht in onder-
werpen waarover tijdens de vergadering zal 
worden beraadslaagd, voorbereid door een 
door de voorzitter van het bezoldigings- en 
benoemingscomité aangewezen persoon, en 
door hem nagekeken. 
Deze documentatie alsook het ontwerp van 
de notulen van de voorgaande vergadering 
moeten in principe 4 werkdagen voor de  
vergadering aan elk van de bestuurders 
worden bezorgd. De leden worden geacht  
de bezorgde documenten voor de  
vergadering door te nemen. 

2. De comités van de raad van bestuur
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De voorzitter van het bezoldigings- en 
benoemingscomité waakt er over dat alle 
leden de nodige precieze, volledige en  
duidelijke informatie ontvangen. 
(c) Beraadslaging
Het bezoldigings- en benoemingscomité kan 
leden van de raad van bestuur of van het 
personeel van de vennootschap uitnodigen 
om een aantal of alle vergaderingen bij te 
wonen. 
De besluiten van het bezoldigings- en benoe-
mingscomité worden met meerderheid van 
stemmen aangenomen. Bij een gelijk aantal 
stemmen is de stem van de voorzitter door-
slaggevend.

2.3.5 Notulen van de vergadering

De voorzitter van het bezoldi-
gings- en benoemingscomité stelt een 
verantwoordelijke aan die wordt belast met 
het secretariaat van het comité en het  
opstellen van de notulen van de vergaderin-
gen. De notulen bevatten een samenvatting 
van de besprekingen, verduidelijken de 
genomen beslissingen en vermelden in 
voorkomend geval het voorbehoud dat door 
de leden van het comité werd geuit.
Een kopie van de notulen wordt aan de raad 
van bestuur bezorgd.

2.3.6 Activiteitenverslagen

Na elke vergadering deelt het bezoldigings- 
en benoemingscomité zijn conclusies, 
aanbevelingen en/of voorstellen mee aan  
de raad van bestuur. 
Bovendien stelt het comité, onder leiding van 
zijn voorzitter, voor de raad van bestuur een 
jaarverslag op over zijn activiteiten. Het  
jaarverslag omvat een evaluatie van de  
prestaties van het comité, zowel inzake het 
vervullen van zijn mandaat, de goede werking 
ervan als de bijdrage van elk van zijn leden.

2.3.7 Bevoegdheden
Het bezoldigings- en benoemingscomité 
heeft toegang tot alle informatie op sociaal 
vlak, waaronder de individuele dossiers van 
de bestuurders en het personeel in het  
algemeen. 
Voor het inwinnen van bijkomende informa-
tie kan het contact opnemen met consultants 
en andere wervingsbureaus die werden  
benaderd met het oog op de aanwerving 
van een directielid. Alle directieleden en alle 
medewerkers van de vennootschap worden 
geacht hun samenwerking aan het  
bezoldigings- en benoemingscomité te  
verlenen. De voorzitter van het bezoldigings- 
en benoemingscomité waakt er over dat de 
raad van bestuur wordt geïnformeerd over 
de geplande en effectieve kosten van elke 
externe opdracht die door het bezoldigings- 
en benoemingscomité wordt gevraagd.

3. Het uitvoerend management
3.1 Rol van het uitvoerend management
Het uitvoerend management:
-  doet voorstellen aan de raad van bestuur 

inzake de strategie van de vennootschap;
-   voert beslissingen uit van de raad van 

bestuur voor de aan- of verkoop, in welke 
vorm ook, van onroerende goederen of 
aandelen van vastgoedvennootschappen 
met een waarde gelijk of hoger dan  
€ 1.250.000 ;

-  beslist over de aan- of verkoop, in welke 
vorm ook, van onroerende goederen of 
aandelen van vastgoedvennootschappen 
met een waarde van minder dan  
€ 1.250.000, conform de algemene  
strategie die door de raad van bestuur  
werd bepaald;

-  verhuurt onroerende goederen, en meer 
in het algemeen, sluit overeenkomsten in 
verband hiermee, conform de algemene 
strategie die door de raad van bestuur werd 
bepaald;

-   neemt het dagelijks bestuur van de  
vennootschap waar, en brengt hierover 
verslag uit bij de raad van bestuur;

-  zorgt voor de uitvoering van interne 
controles (systemen voor het identificeren, 
evalueren, beheren en volgen van finan-
ciële, vastgoedgebonden en andere risico’s), 
onverminderd de toezichthoudende rol van 
de raad van bestuur.

-  houdt toezicht op de voorbereiding van 
de financiële staten, overeenkomstig de 
boekhoudkundige normen en evaluatie-
regels van de vennootschap;

-  legt de raad van bestuur een objectieve  
en begrijpelijke evaluatie voor van de  
financiële situatie, van het budget alsook 
van het bedrijfsplan van de vennootschap;

3.2  Verantwoordelijkheden  
van het uitvoerend management

De beheersbevoegdheden van het uitvoerend 
management omvatten met name de  
volgende materies:
-  Het analyseren, definiëren en voorstellen 

van het algemene beleid en de strategie 
van de vennootschap die moeten worden 
voorgelegd aan de raad (met inbegrip van 
de algemene beleidslijnen inzake het  
financiële beheer, het risicobeheer, de 
opmaak van het bedrijfsplan en het 
budget);

-  Het onderzoeken van investerings- en 
desinvesteringsprojecten en het formuleren 
van aanbevelingen voor de raad in verband 
met het afsluiten van de daaraan verbon-
den contracten;

-   Het uitwerken, voorbereiden en presenteren 
van voorstellen aan de raad van bestuur of 
zijn gedelegeerde comités voor alle  
onderwerpen die onder hun bevoegdheden 
vallen;

3. Het uitvoerend management
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-   Het operationele beheer van Aedifica. Deze 
verantwoordelijkheid omvat meer bepaald 
de volgende aspecten (die evenwel niet 
beperkt zijn tot deze opsomming):

 •  Het uitvoeren van de beslissingen en 
beleidslijnen van de raad van bestuur;

 •  Het operationele, commerciële en  
technische beheer van het vastgoedpark;

 •  De interne en externe communicatie;
 •  Het beheer van de informaticasystemen 

(IT);
 •  Het financiële beheer;
 •  Het opstellen van financieringsschema’s 

voor investeringsprojecten;
 •  De organisatie en het beheer van onder-

steunende functies zoals:
-  de human resources, waaronder de werving, 

opleiding en bezoldiging van het personeel 
dat bij de vennootschap in dienst is;

-  juridische en fiscale materies (waaronder 
betwistingen in deze zaken);

- de financiële en vastgoedrapportering;
- de beheerscontrole.

3.3  Samenstelling van het uitvoerend 
management

Het uitvoerend management bestaat uit de 
uitvoerende bestuurders die belast zijn met 
de effectieve leiding van Aedifica, met name 
de CEO en de CFO.

3.4 Activiteitenverslagen

Bij elke vergadering van de raad brengen de 
CEO en/of de CFO verslag uit over de belan-
grijkste aspecten van het operationele beheer. 
De CEO bezorgt de voorzitter van de raad 
van bestuur doorlopend alle belangrijke infor-
matie over een van de hieronder opgenomen 
materies, en brengt er bij elke vergadering 
van de raad verslag over uit:

-   Ontwikkelingen die betrekking hebben op 
de activiteiten van de vennootschap en  
wijzigingen van de strategische context;

-   De vooruitzichten en de financiële resul-
taten van de vennootschap alsook een 
evaluatie van de financiële situatie van de 
Vennootschap;

-  Een regelmatige follow-up van alle  
kwesties die onder de bevoegdheid  
van de raad vallen;

-  Lopende of potentiële betwistingen 
waarmee de vennootschap te maken krijgt.

3.5  Voorstel tot beslissing voor de raad 
van bestuur

Het uitvoerend management analyseert,  
bespreekt en draagt zorg voor de  
uitwerking van dossiers die aan de raad  
van bestuur worden voorgelegd.
De CEO brengt de voorzitter van de raad van 
bestuur op de hoogte van de stand van zaken 
betreffende materies en dossiers die onder de 
bevoegdheid van de raad van bestuur vallen.
De documentatie ter ondersteuning van een 
voorstel waarover de raad van bestuur moet 
beslissen, bestaat uit een dossier met alle 
documenten die de voorzitter en de CEO nuttig 
en belangrijk achten voor het goede inzicht 
van de bestuurders terzake.

3.6  Bepalen van doelstellingen en  
evaluatie van de prestaties

Elk jaar bepaalt de raad van bestuur, 
op voorstel van het bezoldigings- en 
benoemingscomité, de doelstellingen van de 
leden van het uitvoerend management voor 
het volgende boekjaar, en evalueert de  
prestaties van het voorbije jaar. 

3.7  Bezoldiging van het uitvoerend  
management

De bezoldiging van de leden van het uit-
voerend management wordt bepaald door de 
raad van bestuur, op basis van aanbevelingen 
van het bezoldigings- en benoemingscomité.
De bezoldiging van de leden van het 
uitvoerend management omvat volgende ele-
menten: een vaste vergoeding, een variabele 
vergoeding en een pensioenplan.

De vaste vergoeding van de leden van 
het uitvoerend management wordt 
bepaald volgens hun individuele verant-
woordelijkheden en competenties. Deze 
vergoeding houdt rekening met de gang-
bare praktijken in andere beursgenoteerde 
bedrijven die volgens het bezoldigings- en 
benoemingscomité als een goede referen-
tie gelden, en wordt onafhankelijk van het 
bedrijfsresultaat toegekend.

De variabele vergoeding is bestemd om de 
collectieve en individuele bijdrage van de 
leden van het uitvoerend management te 
honoreren. Het bedrag wordt bepaald volgens 
de parameters die door de raad van bestuur 
werden in aanmerking genomen op voorstel 
van het bezoldigings- en benoemingscomité.

De aldus aan de leden van het uitvoerend 
management toegekende bezoldigingen 
gelden voor al hun prestaties als bestuurder.
Het bedrag van de bezoldiging van de leden 
van het uitvoerend management wordt elk 
jaar gepubliceerd in het jaarverslag van de 
Vennootschap.

3. Het uitvoerend management
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4.  De aandelen en het  
aandeelhouderschap van Aedifica

4.1 Kapitaal en effecten 
4.1.1 Kapitaal 
Op 30 juni 2006 bedroeg het kapitaal van 
Aedifica € 40.435.155,52 vertegenwoordigd 
door 62.010 gewone aandelen zonder  
nominale waarde. 
Alle aandelen zijn gewone aandelen en  
verlenen gelijke rechten. 
Elk aandeel geeft recht op een stem. 
Aedifica heeft geen andere dan gewone  
aandelen uitgegeven.
De algemene vergadering of de raad van 
bestuur kunnen overgaan tot een  
verhoging van het maatschappelijk kapitaal 
binnen de limieten van het toegestane  
kapitaal (zie hierna 5.1.3.).

4.1.2 Kapitaalverhoging

Elke kapitaalverhoging zal gebeuren in  
overeenstemming met de bepalingen van het 
Wetboek van Vennootschappen en de  
statuten. Bovendien zal de vennootschap bij 
een openbare uitgifte van aandelen van de 
vennootschap handelen in overeenstemming 
met de reglementering op vastgoedbevaks.

4.1.3 Toegestaan kapitaal

Het is de raad van bestuur toegestaan om het 
geplaatst maatschappelijk kapitaal in een of 
meerdere keren te verhogen ten belope van 
een maximumbedrag van € 30.000.000,00 
op de data en op de wijze bepaald door de 
raad van bestuur, overeenkomstig artikel 
603 van het Wetboek van Vennootschappen. 
Deze machtiging werd verleend voor een 
hernieuwbare termijn van 5 jaar, te rekenen 
vanaf de publicatie in de bijlagen van het 
Belgisch Staatsblad van de notulen van de 
Buitengewone algemene vergadering van 24 
mei 2006.

Bij elke kapitaalverhoging stelt de raad van 
bestuur de prijs, de eventuele uitgiftepre-
mie en de voorwaarden voor de uitgifte van 
nieuwe aandelen vast, tenzij de algemene 
vergadering daar zelf over beslist.

De kapitaalverhogingen die aldus door de 
raad van bestuur worden bepaald, kunnen 
gebeuren door inschrijving tegen contanten 
of door inbrengen in natura of door  
gemengde inbreng of door omzetting van 
reserves of van uitgiftepremies in kapitaal, 
met of zonder creatie van nieuwe effec-
ten. Deze kapitaalverhogingen kunnen ook 
gebeuren door de uitgifte van converteerbare 
obligaties of inschrijvingsrechten.

Wanneer de kapitaalverhogingen waartoe 
ingevolge die machtiging is beslist, een uit-
giftepremie bevatten, moet het bedrag ervan, 
na eventuele aanrekening van de kosten, op 
een speciale onbeschikbare rekening,  
“uitgiftepremies” genoemd, worden geplaatst, 
die zoals het kapitaal de waarborg  
uitmaakt voor derden en die niet zal kunnen 
worden verminderd of afgeschaft, tenzij bij 
een beslissing van de algemene vergade-
ring die vergadert volgens de voorwaarden 
en meerderheid vastgelegd voor een kapitaal-
vermindering, onder voorbehoud van 
omzetting in kapitaal.

De raad van bestuur is gemachtigd om de 
wijziging der statuten die er uit voortvloeit 
authentiek te laten vaststellen.

4.1.4  Verkrijging en vervreemding van eigen 

aandelen

De vennootschap mag onder de voorwaarden 
bepaald in het Wetboek van Vennootschappen 
haar eigen aandelen inkopen of in onderpand 
nemen, mits mededeling van de operatie aan 
de Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen. 

De algemene vergadering van 24 mei 2006 
heeft de raad van bestuur gemachtigd om 
maximum tien procent (10%) van het totale 
aantal uitgegeven aandelen van de ven-
nootschap te verwerven, tegen een minimum 
eenheidsprijs van € 800  en een maximum 
eenheidsprijs van € 1200  zolang de aande-
len van de vennootschap niet beursgenoteerd 
zijn, en van zodra ze op Euronext Brussels 
zullen zijn genoteerd, tegen een minimum 
eenheidsprijs van 90% van de gemiddelde 
koers gedurende de laatste 30 handelsdagen 
en een maximum eenheidsprijs van 110% van 
de gemiddelde koers gedurende de laatste 
30 handelsdagen op Euronext Brussels, d.i. 
een maximale afwijking van 10% naar boven 
of onder ten opzichte van deze gemiddelde 
beurskoers. Deze machtiging werd  
verleend voor een hernieuwbare termijn van 
18 maanden te rekenen vanaf de publicatie in 
de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de 
notulen van de buitengewone algemene  
vergadering van 24 mei 2006.

De vennootschap is gemachtigd om eigen 
aandelen te vervreemden, mits een machtiging 
door de algemene vergadering die beslist met 
een meerderheid van 4/5 van de uitgebrachte 
stemmen

4.2 Dividendenbeleid

De vennootschap moet als vergoeding van 
het kapitaal een bedrag uitkeren dat overeen-
komt met ten minste het positieve verschil 
tussen de volgende bedragen: 
-  80% van een bedrag dat gelijk is aan de 

som van het gecorrigeerde resultaat (A) 
en van de nettomeerwaarden op de reali-
satie van de onroerende goederen die niet 
zijn vrijgesteld van verdeling (B). (A) en (B) 
worden volgens het volgende schema  
berekend:

4. De aandelen en het aandeelhouderschap van Aedifica

1  Of 32€ na de deling van het aandeel door 25.
2 Of 48€ na de deling van het aandeel door 25.
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Bijlage	II.		Uittreksels	uit	het	Corporate		
Governance	Charter

Gecorrigeerd resultaat (A)
Netto resultaat
+ Afschrijvingen
+ Waardeverminderingen
- Terugnemingen van waardevermindering
-  Terugnemingen overgedragen en verdiscon-

teerde huren
+/- Overige niet-monetaire bestanddelen
+/- Resultaat verkoop vastgoed
+/- Variaties in reële waarde van vastgoed
= Gecorrigeerd resultaat (A)

Netto-meerwaarden bij realisatie van  
vastgoed niet vrijgesteld van de verplichte 
uitkering (B)
+/-  Gedurende het boekjaar gerealiseerde 

meer- en minderwaarden op vastgoed  
(meer- en minderwaarden ten opzichte 
van de aanschaffingswaarde vermeerderd 
met de geactiveerde investeringskosten)

-  Gedurende het boekjaar gerealiseerde meer-
waarden op vastgoed, vrijgesteld van de 
verplichte uitkering onder voorbehoud van 
hun herbelegging binnen een termijn van 
4 jaar (meerwaarden ten opzichte van de 
aanschaffingswaarde vermeerderd met de 
geactiveerde investeringskosten).

+  Gerealiseerde meerwaarden op vastgoed 
voorheen vrijgesteld van de verplichte uit-
kering en die niet werden herbelegd binnen 
een periode van 4 jaar (meerwaarden ten 
opzichte van de aanschaffingswaarde 
vermeerderd met de geactiveerde investe-
ringskosten).

=  Netto-meerwaarden bij realisatie van  
vastgoed niet vrijgesteld van de verplichte 
uitkering (B)

en

-   de nettovermindering in de loop van het 
boekjaar van de schuldenlast van de ven-

nootschap, bepaald door �� het totaal van�� het totaal vanhet totaal van 
de verplichtingen » van de balans, met 
uitzondering van de posten I. Langlo-
pende verplichtingen – A. Voorzieningen, 
I. Langlopende verplichtingen – C. Andere 
langlopende financiële verplichtingen 
– Indekkingsinstrumenten, I. Langlo-
pende verplichtingen - F. Uitgestelde 
belastingsverplichtingen, II. Kortlopende 
verplichtingen – A. Voorzieningen, II. 
Kortlopende verplichtingen - C. Andere 
kortlopende financiële verplichtingen - 
Indekkingsinstrumenten en II. Kortlopende 
verplichtingen – F. Overlopende rekeningen, 
zoals voorzien in de schema’s in bijlage bij 
het koninklijk besluit van 21 juni 2006 met 
betrekking tot de boekhouding, de jaarreke-
ningen en de geconsolideerde rekeningen 
van de publieke vastgoedbevaks en dat ook 
het koninklijk besluit van 10 april 1995 met 
betrekking tot de vastgoedbevaks wijzigt.

4.3  De algemene vergaderingen  
van aandeelhouders 

4.3.1 Plaats en Datum

De gewone algemene vergadering wordt van 
rechtswege gehouden op de tweede dinsdag 
van de maand oktober om 15 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, 
wordt de Vergadering op de eerstvolgende 
werkdag gehouden, met uitzondering van  
een zaterdag of zondag.

De gewone of buitengewone algemene  
vergaderingen worden gehouden op de 
plaats aangeduid in de oproeping.

Telkens het belang van de vennootschap 
dit vereist, kan een Speciale of Buiten-
gewone algemene vergadering worden 
bijeengeroepen. Bovendien kan elke aandeel-

houder die minstens 20% van het kapitaal 
vertegenwoordigt de bijeenroeping van de 
algemene vergadering vragen. Het vereiste 
percentage aandelen om voorstellen in te 
dienen op de algemene vergadering bedraagt 
5% van het kapitaal.

Bijzondere of buitengewone algemene ver-
gaderingen kunnen op gelijk welke andere 
datum of uur worden bijeengeroepen. In 
voorkomend geval worden tijdens deze  
Vergaderingen voorstellen van beslissingen 
besproken die een aanwezigheidsquorum 
vereisen, of een bijzondere stemming, of die 
authentiek moeten worden vastgesteld, in 
het bijzonder wijzigingen van de statuten van 
de vennootschap.

4.3.2 Bijeenroepingsprocedure

De algemene vergadering, zowel de gewone 
als bijzondere of buitengewone komt samen 
na bijeenroeping door de raad van bestuur of 
de commissaris.

De oproeping voor elke algemene verga-
dering vermeldt de plaats, de datum en het 
uur van de vergadering, de agenda met de 
te behandelen onderwerpen, de verslagen, 
de voorstellen van beslissing voor elk punt 
waarover zal worden gestemd, alsook de pro-
cedure om aan de vergadering deel te nemen 
of een volmacht te geven.

4.3.3 Toelating tot de vergadering

Om tot de vergadering te worden toegelaten, 
moet elke eigenaar van aandelen aan toonder 
zijn effecten 3 werkdagen vóór de datum 
vastgesteld voor de algemene vergadering 
neerleggen op de maatschappelijke zetel of 
bij de instellingen aangeduid in de oproepin-
gen. De eigenaars van aandelen aan toonder 
moeten op de plaats die in het oproepings-

4. De aandelen en het aandeelhouderschap van Aedifica
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bericht is vermeld, een bewijs van deponering 
van hun effecten voorleggen dat ten minste 
3 werkdagen vóór de datum van de algemene 
vergadering gedateerd is.

De eigenaars van aandelen op naam moeten 
ten minste 3 werkdagen vóór de datum van 
de algemene vergadering ofwel hun certifi-
caten op naam, in voorkomend geval, in de 
maatschappelijke zetel deponeren, ofwel de 
raad van bestuur per aangetekend schrijven 
in kennis stellen van hun voornemen om aan 
de algemene vergadering deel te nemen.

De eigenaars van gedematerialiseerde  
aandelen moeten, 3 werkdagen vóór de  
Vergadering, bij de door de raad van bestuur 
aangeduide instellingen een attest neerleg-
gen dat door de erkende rekeninghoudende 
instelling of door de vereffeningsinstelling 
wordt opgesteld en dat de onbeschikbaarheid 
van voormelde aandelen tot de datum van de 
algemene vergadering vaststelt.

4.3.4 Volmacht

Elke eigenaar van effecten kan zich op 
de algemene vergadering laten vertegen-
woordigen door elke persoon van zijn keuze.

Minderjarigen, onbekwamen en rechts-
personen moeten worden vertegenwoordigd 
door hun wettelijke of statutaire  
vertegenwoordigers.

De raad van bestuur kan de bewoordingen 
van de volmachten vastleggen en eisen dat 
ze ten minste 3 werkdagen voor de algemene 
vergadering worden neergelegd op de door 
hem aangeduide plaats. 

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en 
blote eigenaars, de schuldeisers en  
pandschuldenaars moeten zich respectievelijk 
laten vertegenwoordigen door één en  
dezelfde persoon.

4.3.5 Quorum en beraadslaging

Behalve in de door de wet of de statuten 
bepaalde gevallen, kan de algemene vergade-
ring geldig beraadslagen, ongeacht het aantal 
vertegenwoordigde aandelen, en met gewone 
meerderheid der stemmen. 

Voor de geldigheid van beraadslagin-
gen van bepaalde Buitengewone Algemene 
vergaderingen voorziet de wet in een aanwe-
zigheidsquorum van 50% van de aanwezige 
of vertegenwoordigde aandeelhouders. Is 
deze voorwaarde niet vervuld, dan moet een 
nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, 
die op geldige wijze zal kunnen beraadslagen 
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aan-
delen. Al naargelang de gevallen vereist de 
stemming van besluiten conform de wet een 
gekwalificeerde meerderheid van 3/4 of 4/5 
van de stemmen.
De stemming gebeurt bij handopsteken.

4.3.6 Notulen

De afschriften of uittreksels van de notulen, 
voor gerechts- of andere doeleinden, worden 
ondertekend door de voorzitter, de secretaris 
en twee stemopnemers, of bij gebrek hieraan 
door twee bestuurders. 

4.3.7 Informatie aan de aandeelhouders

De oproepingen, agenda’s en informatie 
die voor de algemene vergadering moeten 
worden medegedeeld, zijn beschikbaar op de 
internetsite van Aedifica (www.aedifica.be), 
en dit vóór de vergadering.

De vennootschap publiceert bovendien 
onmiddellijk elke bevoorrechte informatie  
(of voorkennis) of elke wijziging van de 
rechten van de aandeelhouders in de zin van 
artikel 6, §1 van het koninklijk besluit van 31 
maart 2003 betreffende de verplichtingen 
van emittenten van financiële instrumen-
ten die zijn toegelaten tot de verhandeling op 
een Belgische gereglementeerde markt.
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Bijlage	III.	Jaarrekeningen

1. Geconsolideerde rekeningen

Geconsolideerde balans
Toestand per 30 juni 2006

ACTIVA Toelichting
A. Vaste activa
B. Goodwill 7 1 856 370
C. Immateriële vaste activa 7 63 339
D. Vastgoedbeleggingen 3 109 829 500
E. Projectontwikkelingen 8 908 448
F. Andere materiële vaste activa 9 2 128 259
G. Financiële vaste activa - deelnemingen  10/13 1 843 868
H. Vorderingen financiële leasing 10 0
I. Deelnemingen verwerkt via vermogensmutatie 0
J. Handelsvorderingen en andere vaste activa 0
K. Uitgestelde belastingen - activa 0
Totaal vaste activa 116 629 784

II. Vlottende activa
A. Activa bestemd voor verkoop 11 0
B. Financiële vlottende activa 12 0
C. Vorderingen financiële leasing 0
D. Handelsvorderingen 14 299 378
E. Belastingvorderingen en andere vlottende activa 14 2 132 734
F. Kas en kasequivalenten 15 4 223 500
G. Overlopende rekeningen 180 574
Totaal vlottende activa 6 836 186

TOTAAL ACTIVA 123 465 970

De waarderingsregels en toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.
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Geconsolideerde balans
        Toestand per 30 juni 2006

EIGEN VERMOGEN Toelichting
I. Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedervennootschap
A. Kapitaal 40 435 156
B. Uitgiftepremies 0
C. Ingekochte eigen aandelen -3 769 000
D. Reserves 21 475 196

Onbeschikbare 552 929
Onbeschikbare – toevoeging gebouwen 18 931 929
Beschikbare 1 990 338

E. Resultaat -212 929
Overgedragen resultaten van vorige boekjaren 9 121
Resultaat van het boekjaar -222 050

F. Impact op de reële waarde van geschatte mutatierechten en -kosten bij hypothetische 
vervreemding van vastgoedbeleggingen

-2 771 741

G. Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva 1 838 221
H. Wisselkoersverschillen 0
Totaal eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedervennootschap 56 994 903
II. Minderheidsbelangen 20 1 958
TOTAAL EIGEN VERMOGEN 56 996 861

VERPLICHTINGEN
I. Langlopende verplichtingen
A. Voorzieningen  0
B. Langlopende financiële schulden 18 63 002 522

 a. Kredietinstellingen 18 63 002 522
C. Andere langlopende financiële verplichtingen 0
D. Handelsschulden en andere langlopende schulden 0
E. Andere langlopende verplichtingen 0
F. Uitgestelde belastingen – verplichtingen 0

Langlopende verplichtingen 63 002 522
II. Kortlopende verplichtingen
A. Voorzieningen 0
B. Kortlopende financiële schulden 18 9 463

a. Kredietinstellingen 18 7 653
b. Financiële leasing 18 1 810

C. Andere kortlopende financiële verplichtingen 0
D. Handelsschulden en andere kortlopende schulden 17 2 511 986

a. Exit taks 17 624 922
b. Andere 17 1 887 064

E. Andere kortlopende verplichtingen  0
F. Overlopende rekeningen 19 945 138
Kortlopende verplichtingen 3 466 587
TOTAAL VERPLICHTINGEN 66 469 109

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 123 465 970

De waarderingsregels en toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.
Jaarrekening vóór resultaatverwerking.  
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Geconsolideerde resultatenrekening
Toestand op 7 november 2005 tot 30 juni 2006

Analyse van de rubrieken van de resultatenrekening Toelichting

I Huurinkomsten (+) 1 2 704 137

II Terugnemingen overgedragen en verdisconteerde huren (+) 1 0

III Met verhuur verbonden kosten (+/-) 1 -117 009

Netto huurresultaat (I+II+III) 2 587 128

IV Recuperatie van vastgoedkosten (+) 0

V Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op 
verhuurde gebouwen

(+) 145 034

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

(-) 0

VII Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen (-) -172 033

VIII Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven (+/-) 0

Vastgoedresultaat (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) 2 560 129

IX Technische kosten (-) -264 653

X Commerciële kosten (-) -65 227

XI Kosten en taksen van niet verhuurde goederen (-) -36 299

XII Beheerskosten vastgoed (-) -14 808

XIII Andere vastgoedkosten (-) -445 692

Operationeel vastgoedresultaat (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII) 1 733 450

XIV Algemene kosten van de vennootschap (-) 2 -1 158 010

XV Andere operationele opbrengsten en kosten (+/-) 29 571

Operationeel resultaat voor het resultaat op de portefeuille  
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV)

605 011

XVI Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen  (+/-)  0

 - Nettoverkopen van niet-financiële activa (verkooprijs - transactiekosten) 0

 - Boekwaarde van de verkochte gebouwen  0

XVII Resultaat verkoop andere niet-financiële activa  (+/-)  -15 000

- Nettoverkopen van niet-financiële activa (verkooprijs - transactiekosten)  2 585 000

- Boekwaarde van de verkochte niet-financiële activa  -2 600 000

XVIII Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen  (+/-) 3 453 188

- Positieve variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 3 453 188

- Negatieve variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 3 0

Operationeel resultaat 
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII)

1 043 199

Bijlage	III.	Jaarrekeningen

1. Geconsolideerde rekeningen
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Geconsolideerde resultatenrekening
Toestand op 7 november 2005 tot 30 juni 2006

Analyse van de rubrieken van de resultatenrekening Toelichting

XIX Financiële opbrengsten (+) 4 51 662

XX Interestkosten (-) 4 -1 144 162

XXI Andere financiële kosten (-) 4 -112 398

Financieel resultaat (XIX+XX+XXI) -1 204 898

XXII Vennootschapsbelasting (-) 5 2 807

XXIII Exit taks (-) 5 -63 200

Belastingen (XXII+XXIII) -60 393

Nettoresultaat (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+ 
XVIII+XIX+XX+XXI+XXII+XXIII)

-222 092

Minderheidsbelangen (-) 20 -42

Nettoresultaat (aandeelhouders van de groep) -222 050

Aantal gewone aandelen in omloop 27 58 241

Te bestemmen resultaat per aandeel 6 -11,44

De waarderingsregels en toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.

Te bestemmen resultaat
Toestand per 30 juni 2006

Nettoresultaat (aandeelhouders van de groep) -222 050

Overgedragen resultaten van vorige boekjaren* 9 121

Te bestemmen variatie van de marktwaarde van de elementen van de portefeuille 0

Onttrekking aan de onbeschikbare reserves -453 188

Te bestemmen resultaat -666 117

* Bedragen afkomstig van door Aedifica opgeslorpte vennootschappen.

Bijlage I. Uittreksels uit de statuten
Bijlage II. Uittreksels uit het Corporate Governance Charter
Bijlage III. Jaarrekeningen
Bijlage IV. Pro-forma financiële informatie
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Geconsolideerde  
staat van de eigen 
vermogensmutaties

7 november 
2005

Kapitaal–
verhoging/-

vermindering 
in speciën/
contanten

Kapitaal–
verhoging 

door  
inbreng in 
natura en 

fusies

Verwerving/
verkoop 

eigen  
aandelen

Impact op 
de reserves 

en resultaat 
van 

toevoegin-
gen aan de 
portefeuille

Resultaat 
van het 

boekjaar

Andere (*) 30 juni 
2006

A. Kapitaal 2 500 000 4 750 000 33 957 029 0 0 0 -771 873 40 435 156
B. Uitgiftepremies 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Eigen aandelen 0 0 0 -3 769 000 0 0 0 -3 769 000
D. Reserves 0 0 0 0 25 594 457 0 -4 119 261 21 475 196

Onbeschikbare 0 0 0 0 552 929 0 0 552 929
Onbeschikbare - toevoeging 
gebouwen

0 0 0 0 22 289 519 0 -3 357 590 18 931 929

Beschikbare 0 0 0 0 2 752 010 0 -761 671 1 990 338
E. Resultaat 0 0 0 0 -4 882 013 -222 050 4 891 134 -212 929

Overgedragen resultaten van 
vorige boekjaren

0 0 0 0 -4 882 013 0 4 891 134 9 121

Resultaat van het boekjaar 0 0 0 0 0 -222 050 0 -222 050
F. Impact op de reële waarde 

van geschatte mutatierechten 
en -kosten bij hypothetische 
vervreemding van 
vastgoedbeleggingen

0 0 0 0 -2 835 156 0 63 415 -2 271 741

G. Variaties in de reële waarde 
van financiële activa en 
verplichtingen

0 0 0 0 0 0 1 838 221 1 838 221

H. Wisselkoersverschillen 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal eigen vermogen 2 500 000 4 750 000 33 957 029 -3 769 000 17 877 288 -222 050 1 901 636 56 994 903 

(*) Bijzonderheden andere kapitaalmutaties 
1. Kapitaalverhoging door omzetting van reserves voor een totaal bedrag van 4.119.261€ (3.357.590€ + 761.671€).
2. Kapitaalvermindering door aanzuivering van overgedragen verliezen voor een bedrag van 4.891.134€.
3. Kapitaalverhoging voor een bedrag van 1.230.346€.
4. Kapitaalvermindering door aanzuivering van overgedragen verliezen voor een bedrag van 1.230.346€.
5. Vermindering impact op de reële waarde van mutatiekosten als gevolg van de verkoop van Opperstraat 38 voor een bedrag van 63.415€.
6. Marktwaarde van de producten voor rente-indekking 1.838.221€ (toelichting 13).
Overgedragen resultaten van vorige boekjaren
De overgedragen resultaten van vorige boekjaren zijn afkomstig van het eigen vermogen opgenomen in de rekeningen van Aedifica bij fusies.
Resultaat van het boekjaar
De IAS/IFRS-normen voorzien in een voorstelling van resultaten vóór resultaatverwerking.
Onbeschikbare reserves toevoeging gebouwen
Het betreft het verschil tussen de investeringswaarde vastgelegd door de expert en de voor de gebouwen betaalde prijs (verwerving of inbreng), of 
hun nettoboekwaarde voor overneming, vermeerderd met de kosten met betrekking tot de verwerving en verminderd met de fiscale lasten in verband 
met de operatie. Dit verschil is vatbaar voor aanpassingen als gevolg van het in overeenstemming brengen van de specifieke waarderingsregels van 
de vennootschap met die van Aedifca.
Impact van de reële waarde van de geschatte kosten en mutatierechten bij hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen
Deze vertegenwoordigt het verschil tussen de investeringwaarde en de reële waarde vastgelegd door de experts bij de opname in portefeuille.

Bijlage	III.	Jaarrekeningen
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Kasstroomtabel
Toestand per 30 juni 2006

Operationele kasstroom Toelichting
Kasstroom uit operaties 25 1 485 701
Betaalde interesten 4 -1 144 162
Betaalde belastingen 5 -60 393
Liquide middelen uit operationele activiteiten 281 146

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Verwerving van gebouwen, materieel en uitrusting 3, 9, 11 en eigen- 

vermogensmutaties
-37 409 446

Gebouwen, materieel en uitrusting door inbreng en fusies -79 606 053
Projectontwikkelingen 8 -908 448
Verwerving van immateriële activa 7 -1 919 709
Vaste activa 10 -5 647
Liquide middelen uit de verkoop van gebouwen 2 585 000
Ontvangen interesten 4 51 662
Netto kasstroom aangewend voor investeringsactiviteiten -117 212 641

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Oprichting en kapitaalverhoging in speciën 7 250 000
Nettoverhoging van kapitaal en reserves door inbreng en fusies 54 660 352
Overgedragen resultaat - vorige boekjaren door fusies 9 121
Eigen aandelen toegevoegd door fusies -3 769 000
Minderheidsbelangen 20 2 000
Voorschotten uit leningen 18 63 002 522
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 121 154 995

(Afname)/Toename van liquide middelen en equivalenten 4 223 500

Wijziging van liquide middelen en equivalenten

Toestand bij het begin van het boekjaar 0
(Afname)/Toename 15 4 223 500
Impact uit de omzettingskoers van deviezen 0
Toestand aan het einde van het boekjaar 4 223 500

Totaal liquide middelen 15 4 223 500
Netto liquide middelen aan het einde van het boekjaar 4 223 500

Bijlage I. Uittreksels uit de statuten
Bijlage II. Uittreksels uit het Corporate Governance Charter
Bijlage III. Jaarrekeningen
Bijlage IV. Pro-forma financiële informatie
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1 a. Segmentinformatie - per marktsegment
Toestand op 7 november 2005 tot 30 juni 2006 Niet gemeubeld Gemeubeld Andere Niet toewijsbaar Totaal
I Huurinkomsten 652 642 1 470 053 581 442 0 2 704 137
II Terugnemingen overgedragen en verdisconteerde huren 0 0 0 0 0
III Met verhuur verbonden kosten 0 -117 009 0 0 -117 009
Netto huurresultaat 652 642 1 353 044 581 442 0 2 587 128
IV Recuperatie van vastgoedkosten 0 0 0 0 0
V Recuperatie van huurlasten en belastingen 39 649 105 385 0 0 145 034
VI Kosten van de huurders gedragen door de eigenaar 0 0 0 0 0
VII Huurlasten en belastingen gedragen door de huurder -34 974 -137 059 0 0 -172 033
VIII Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven 0 0 0 0 0
Vastgoedresultaat 657 317 1 321 370 581 442 0 2 560 129
IX Technische recurrente kosten -35 902 -228 751 0 0 -264 653
X Commerciële kosten -24 863 -40 364 0 0 -65 227
XI Kosten en taksen van niet gehuurde goederen -32 081 -4 218 0 0 -36 299
XII Beheerskosten vastgoed -14 808 0 0 0 -14 808
XIII Andere vastgoedkosten -77 938 -187 097 0 -180 657 -445 692
Operationeel vastgoedresultaat 471 725 860 940 581 442 -180 657 1 733 450
XIV Algemene kosten 0 0 0 -1 158 010 -1 158 010
XV Andere operationele opbrengsten en kosten 0 0 0 29 571 29 571
Operationeel resultaat voor het resultaat op de portefeuille 471 725 860 940 581 442 -1 309 096 605 011

Activa per activiteitssector (zonder kas en kasequivalenten 51 359 128 43 754 665 19 609 684 4 518 993 119 242 470

TOTAAL ACTIVA 51 359 128 43 754 665 19 609 684 4 518 993 119 242 470
Verplichtingen per activiteitssector (buiten financiële schulden) 565 630 1 002 625 639 013 1 249 856 3 457 124

TOTAAL VERPLICHTINGEN 565 630 1 002 625 639 013 1 249 856 3 457 124
Immateriële vaste activa 0 1 856 370 0 63 339 1 919 709
Vastgoedbeleggingen 50 859 200 39 420 300 19 550 000 0 109 829 500
Projectontwikkelingen 402 880 0 0 505 568 908 448
Andere materiële vaste activa 0 2 107 028 0 21 231 2 128 259

TOTAAL van de investeringen 51 262 080 43 383 698 19 550 000 590 138 114 785 916
Aantal werknemers bij de afsluiting van het boekjaar 2 14 0 4 20

Totaal aantal in het personeelsregister ingeschreven werknemers 2 14 0 4 20

Gemeubeld
Het betreft gemeubileerde appartementen in toplocaties in Brussel. Ze zijn bestemd voor een internationale cliënteel. De duur van de huurovereenkomst  
is van relatief korte duur.
Niet gemeubeld
Het betreft in het centrum van de stad gelegen gemengde en residentiële gebouwen. Gelijkvloerse handelspanden en kantoorruimten zijn in de cijfers  
inbegrepen. Ze worden als extra rendement beschouwd voor de residentiële ruimten.
Andere
Het betreft het Martin’s hotel in Brugge. Er zijn geen exploitatiekosten angezien het hier ‘triple net’ contracten betreft. 

De operaties in de sector van de woningen voor senioren hebben plaatsgevonden na de afsluiting van het boekjaar en zijn dus nog niet in de analyse 
per marktsegment opgenomen.

1. Geconsolideerde rekeningen

Bijlage	III.	Jaarrekeningen



91

1 a. Segmentinformatie - per marktsegment
Toestand op 7 november 2005 tot 30 juni 2006 Niet gemeubeld Gemeubeld Andere Niet toewijsbaar Totaal
I Huurinkomsten 652 642 1 470 053 581 442 0 2 704 137
II Terugnemingen overgedragen en verdisconteerde huren 0 0 0 0 0
III Met verhuur verbonden kosten 0 -117 009 0 0 -117 009
Netto huurresultaat 652 642 1 353 044 581 442 0 2 587 128
IV Recuperatie van vastgoedkosten 0 0 0 0 0
V Recuperatie van huurlasten en belastingen 39 649 105 385 0 0 145 034
VI Kosten van de huurders gedragen door de eigenaar 0 0 0 0 0
VII Huurlasten en belastingen gedragen door de huurder -34 974 -137 059 0 0 -172 033
VIII Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven 0 0 0 0 0
Vastgoedresultaat 657 317 1 321 370 581 442 0 2 560 129
IX Technische recurrente kosten -35 902 -228 751 0 0 -264 653
X Commerciële kosten -24 863 -40 364 0 0 -65 227
XI Kosten en taksen van niet gehuurde goederen -32 081 -4 218 0 0 -36 299
XII Beheerskosten vastgoed -14 808 0 0 0 -14 808
XIII Andere vastgoedkosten -77 938 -187 097 0 -180 657 -445 692
Operationeel vastgoedresultaat 471 725 860 940 581 442 -180 657 1 733 450
XIV Algemene kosten 0 0 0 -1 158 010 -1 158 010
XV Andere operationele opbrengsten en kosten 0 0 0 29 571 29 571
Operationeel resultaat voor het resultaat op de portefeuille 471 725 860 940 581 442 -1 309 096 605 011

Activa per activiteitssector (zonder kas en kasequivalenten 51 359 128 43 754 665 19 609 684 4 518 993 119 242 470

TOTAAL ACTIVA 51 359 128 43 754 665 19 609 684 4 518 993 119 242 470
Verplichtingen per activiteitssector (buiten financiële schulden) 565 630 1 002 625 639 013 1 249 856 3 457 124

TOTAAL VERPLICHTINGEN 565 630 1 002 625 639 013 1 249 856 3 457 124
Immateriële vaste activa 0 1 856 370 0 63 339 1 919 709
Vastgoedbeleggingen 50 859 200 39 420 300 19 550 000 0 109 829 500
Projectontwikkelingen 402 880 0 0 505 568 908 448
Andere materiële vaste activa 0 2 107 028 0 21 231 2 128 259

TOTAAL van de investeringen 51 262 080 43 383 698 19 550 000 590 138 114 785 916
Aantal werknemers bij de afsluiting van het boekjaar 2 14 0 4 20

Totaal aantal in het personeelsregister ingeschreven werknemers 2 14 0 4 20

Gemeubeld
Het betreft gemeubileerde appartementen in toplocaties in Brussel. Ze zijn bestemd voor een internationale cliënteel. De duur van de huurovereenkomst  
is van relatief korte duur.
Niet gemeubeld
Het betreft in het centrum van de stad gelegen gemengde en residentiële gebouwen. Gelijkvloerse handelspanden en kantoorruimten zijn in de cijfers  
inbegrepen. Ze worden als extra rendement beschouwd voor de residentiële ruimten.
Andere
Het betreft het Martin’s hotel in Brugge. Er zijn geen exploitatiekosten angezien het hier ‘triple net’ contracten betreft. 

De operaties in de sector van de woningen voor senioren hebben plaatsgevonden na de afsluiting van het boekjaar en zijn dus nog niet in de analyse 
per marktsegment opgenomen.

Bijlage I. Uittreksels uit de statuten
Bijlage II. Uittreksels uit het Corporate Governance Charter
Bijlage III. Jaarrekeningen
Bijlage IV. Pro-forma financiële informatie
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1 b. Segmentinformatie - per regio
Toestand op 7 november 2005 tot 30 juni 2006 Brussel Vlaanderen Wallonië Niet toewijsbaar Totaal
I Huurinkomsten 2 122 695 581 442 0 0 2 704 137
II Terugnemingen overgedragen en verdisconteerde huren 0 0 0 0 0
III Met verhuur verbonden kosten -117 009 0 0 0 -117 009
Netto huurresultaat 2 005 686 581 442 0 0 2 587 128
IV Recuperatie van vastgoedkosten 0 0 0 0 0
V Recuperatie van huurlasten en belastingen 145 034 0 0 0 145 034
VI Kosten van de huurders gedragen door de eigenaar 0 0 0 0 0
VII Huurlasten en belastingen gedragen door de huurder -172 033 0 0 0 -172 033
VIII Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven 0 0 0 0 0
Vastgoedresultaat 1 978 687 581 442 0 0 2 560 129
IX Technische recurrente kosten -264 653 0 0 0 -264 653
X Commerciële kosten -65 227 0 0 0 -65 227
XI Kosten en taksen van niet gehuurde goederen -36 299 0 0 0 -36 299
XII Beheerskosten vastgoed -14 808 0 0 0 -14 808
XIII Andere vastgoedkosten -265 035 0 0 -180 657 -445 692
Operationeel vastgoedresultaat 1 332 665 581 442 0 -180 657 1 733 450
XIV Algemene kosten 0 0 0 -1 158 010 -1 158 010
XV Andere operationele opbrengsten en kosten 0 0 0 29 571 29 571
Operationeel resultaat voor het resultaat op de portefeuille 1 332 665 581 442 0 -1 309 096 605 011

Activa per activiteitssector (zonder kas en kasequivalenten) 95 113 793 19 609 684 154 984 4 364 009 119 242 470

TOTAAL ACTIVA 95 113 793 19 609 684 154 984 4 364 009 119 242 470
Verplichtingen per activiteitssector (buiten financiële schulden) 1 568 255 639 013 0 1 249 856 3 457 124

TOTAAL VERPLICHTINGEN 1 568 255 639 013 0 1 249 856 3 457 124
Immateriële vaste activa 1 856 370 0 0 63 339 1 919 709
Vastgoedbeleggingen 90 279 500 19 550 000 0 0 109 829 500
Projectontwikkelingen 247 896 0 154 984 505 568 908 448
Andere materiële vaste activa 2 107 028 0 0 21 800 2 128 828

TOTAAL vastgoedbeleggingen 94 490 794 19 550 000 154 984 590 707 114 786 485
Aantal werknemers bij de afsluiting van het boekjaar 16 0 0 4 20

Totaal aantal in het personeelsregister ingeschreven werknemers 16 0 0 4 20

Brussel
Het betreft in Brussel gelegen gemengde en residentiële gebouwen.
Vlaanderen
Het betreft het Martin’s hotel in Brugge. Er zijn geen exploitatiekosten want het betreft een triple net erfpacht.
Wallonië
Aedifica neemt deel aan een project te Arlon  waarvoor de gronden reeds werden gekocht (Toelichting 21).

Bijlage	III.	Jaarrekeningen
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1 b. Segmentinformatie - per regio
Toestand op 7 november 2005 tot 30 juni 2006 Brussel Vlaanderen Wallonië Niet toewijsbaar Totaal
I Huurinkomsten 2 122 695 581 442 0 0 2 704 137
II Terugnemingen overgedragen en verdisconteerde huren 0 0 0 0 0
III Met verhuur verbonden kosten -117 009 0 0 0 -117 009
Netto huurresultaat 2 005 686 581 442 0 0 2 587 128
IV Recuperatie van vastgoedkosten 0 0 0 0 0
V Recuperatie van huurlasten en belastingen 145 034 0 0 0 145 034
VI Kosten van de huurders gedragen door de eigenaar 0 0 0 0 0
VII Huurlasten en belastingen gedragen door de huurder -172 033 0 0 0 -172 033
VIII Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven 0 0 0 0 0
Vastgoedresultaat 1 978 687 581 442 0 0 2 560 129
IX Technische recurrente kosten -264 653 0 0 0 -264 653
X Commerciële kosten -65 227 0 0 0 -65 227
XI Kosten en taksen van niet gehuurde goederen -36 299 0 0 0 -36 299
XII Beheerskosten vastgoed -14 808 0 0 0 -14 808
XIII Andere vastgoedkosten -265 035 0 0 -180 657 -445 692
Operationeel vastgoedresultaat 1 332 665 581 442 0 -180 657 1 733 450
XIV Algemene kosten 0 0 0 -1 158 010 -1 158 010
XV Andere operationele opbrengsten en kosten 0 0 0 29 571 29 571
Operationeel resultaat voor het resultaat op de portefeuille 1 332 665 581 442 0 -1 309 096 605 011

Activa per activiteitssector (zonder kas en kasequivalenten) 95 113 793 19 609 684 154 984 4 364 009 119 242 470

TOTAAL ACTIVA 95 113 793 19 609 684 154 984 4 364 009 119 242 470
Verplichtingen per activiteitssector (buiten financiële schulden) 1 568 255 639 013 0 1 249 856 3 457 124

TOTAAL VERPLICHTINGEN 1 568 255 639 013 0 1 249 856 3 457 124
Immateriële vaste activa 1 856 370 0 0 63 339 1 919 709
Vastgoedbeleggingen 90 279 500 19 550 000 0 0 109 829 500
Projectontwikkelingen 247 896 0 154 984 505 568 908 448
Andere materiële vaste activa 2 107 028 0 0 21 800 2 128 828

TOTAAL vastgoedbeleggingen 94 490 794 19 550 000 154 984 590 707 114 786 485
Aantal werknemers bij de afsluiting van het boekjaar 16 0 0 4 20

Totaal aantal in het personeelsregister ingeschreven werknemers 16 0 0 4 20

Brussel
Het betreft in Brussel gelegen gemengde en residentiële gebouwen.
Vlaanderen
Het betreft het Martin’s hotel in Brugge. Er zijn geen exploitatiekosten want het betreft een triple net erfpacht.
Wallonië
Aedifica neemt deel aan een project te Arlon  waarvoor de gronden reeds werden gekocht (Toelichting 21).

Bijlage I. Uittreksels uit de statuten
Bijlage II. Uittreksels uit het Corporate Governance Charter
Bijlage III. Jaarrekeningen
Bijlage IV. Pro-forma financiële informatie
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2. Algemene kosten van de vennootschap
Toestand per 30 juni 2006

Niet recurrente kosten -214 849
Advocaten/notarissen -91 338
Auditors/revisoren/accountants -27 860
IT -50 000
Public relations, communicatie, marketing, reclame -18 028
Andere -27 623
Recurrente kosten -943 161
Advocaten/notarissen -74 206
Auditors/revisoren/accountants -27 615
Kosten van vastgoedexperts -40 046
IT -3 012
Verzekeringen -17 070
Kosten met betrekking tot verhuur en exploitatie van Aedifica* -15 589
Belastingen - andere belastingen dan inkomstenbelastingen 0
Public relations, communicatie, marketing, reclame -127 800
Andere -27 680
Bestuurders -345 074
Personeelskosten -125 883
Afschrijving op andere materiële vaste activa -139 186
Totaal -1 158 010

* Met inbegrip van de huur van de kantoren waar de hoofdzetel van Aedifica is gevestigd.

3. Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen
Toestand per 30 juni 2006

Reële waarde van de vastgoedbeleggingen bij het begin van de periode 0
Reële waarde van de in portefeuille opgenomen gebouwen 111 912 897
Reële waarde van de uit portefeuille gelichte gebouwen (overdrachten) -2 536 585
Reële waarde van de vastgoedbeleggingen aan het einde van de periode 109 829 500

Variaties in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen tijdens de periode
Positieve variatie in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen 288 971
Waardeverschil van de reële waarde bij de fusie 164 217
Totaal 453 188

Bijlage	III.	Jaarrekeningen
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3. Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen

De vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd door vastgoedexperts bij de verwerving alsook elk kwartaal om de reële waarde ervan te 
bepalen. Conform het KB van 21 juni 2006 en bijzondere waarderingregels, wordt de reële waarde van vastgoedbeleggingen als volgt 
berekend:

- Gebouwen met een investeringswaarde groter dan 2.500.000€ :

De reële waarde= investeringwaarde / (1+ gemiddelde van de transactiekosten bepaald door de Belgische vereniging van Asset Managers - 
BEAMA)

- Gebouwen met een investeringswaarde kleiner dan 2.500.000€ :

1.  wanneer de expert oordeelt dan het gebouw  in delen  kan worden verkocht, wordt de reële waarde bepaald als de kleinste waarde  tussen 
de investeringwaarde in onderdelen / (1 + % mutatierechten volgens de regio waar het gebouw is gevestigd) en de investeringwaarde / 
(1+ gemiddelde van de transactiekosten bepaald door de Belgische Vereniging van Asset Managers - BEAMA) ;

2.  wanneer de expert oordeelt dan het gebouw niet in delen  kan worden verkocht, is de reële waarde de investeringwaarde / (1 + % van 
mutatierechten volgens de regio waar het gebouw gelegen is).

De onafhankelijke professionele experts zijn Stadim CVBA en de Crombrugghe & Partners NV.

De uit de portefeuille gelichte goederen betreffen de activering van  het gebouw Opperstraat 38 bestemd voor verkoop.

4. Financieel resultaat
Toestand per 30 juni 2006

XIX. Financiële opbrengsten 51 662
Ontvangen interesten en dividenden 51 662

XX. Interestkosten -1 144 162
Nominale interesten op leningen -1 085 154

Interesten achtergesteld krediet -237 889
Interesten investeringskrediet -670 603
Interesten gesyndiceerdkrediet -176 662

Andere interestkosten -59 008

XXI. Andere financiële kosten -112 398
Bankkosten en andere commissies -112 398

Bijlage I. Uittreksels uit de statuten
Bijlage II. Uittreksels uit het Corporate Governance Charter
Bijlage III. Jaarrekeningen
Bijlage IV. Pro-forma financiële informatie
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5. Belastingen
Toestand per 30 juni 2006

Belastingen op de vorige boekjaren 13 596
Belastingen op het huidige boekjaar -10 789
XXII. Vennootschapsbelasting 2 807

Aedifica geniet als vastgoedbevak een specifiek fiscaal statuut. Aedifica wordt immers belast op de verworpen uitgaven zoals voornamelijk:
 restaurantkosten, representatiekosten, wagenkosten, giften, sociale kosten, regionale taksen enz. 

Toestand per 30 juni 2006
XXIII. Exit taks -63 200

Bij de bepaling van de ruilvoet voor de fusies, wordt de exit taks berekend op de conventionele waarde en wordt niet meer in de kosten 
opgenomen. Bepaalde ondernemingen constateren een verschil tussen de reële waarde van hun gebouwen et hun conventionele waarde.   
Bij hun fusie met Aedifica wordt dit verschil aan de exit taks onderworpen en in resultaat genomen. 

Bijlage	III.	Jaarrekeningen

De berekening van het resultaat per aandeel op de datum van de afsluiting van het boekjaar steunt op het te bestemmen resultaat 
toerekenbaar aan de aandeelhouders en op het aantal gewone aandelen in omloop tijdens het boekjaar afgesloten op 30 juni 2006.  

6. Resultaat per aandeel
Toestand per 30 juni 2006

Te bestemmen resultaat -666 117
Gemiddeld gewogen aantal gewone aandelen pro rata temporis 27 373
Netto gewogen courant resultaat courant per aandeel -24,33

Toestand per 30 juni 2006
Te bestemmen resultaat -666 117
Aantal gewone aandelen 62 010
Correctie voor warranten/opties -
Correctie voor eigen aandelen -3 769
Gecorrigeerd aantal gewone aandelen 58 241
Resultaat per gewoon aandeel -11,44

Aangezien geen aandelenopties werd toegekend en geen warrants werden uitgegeven is er ook geen verwatering van het aantal aandelen.
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7.  Immateriële vaste activa  
en Goodwill

Toestand per 30 juni 2006
Software-

licenties (2) Totaal Goodwill (1) Goodwill Goodwill

Positief Negatief Netto
Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde bij het begin van de periode 0 0 0 0 0
- intern tot stand gebracht 0 0 0 0 0
- door derden tot stand gebracht 0 0 0 0 0
Totaal 63 339 63 339 1 856 370 0 1 856 370
Verkopen en overdrachten 0 0 0 0 0
Wijziging in de consolidatiekring 0 0 0 0 0

Aanschaffingswaarde aan het einde van de periode 63 339 63 339 1 856 370 0 1 856 370
- intern 0 0 0 0 0

- extern 63 339 63 339 1 856 370 0 1 856 370
  

Waardevermindering/impairments/ 
afschrijvingen   

Waarde bij het begin van de periode 0 0 0 0 0
Afschrijvingen 0 0 0 0 0
Kosten van buitengebruikstelling 0 0 0 0 0
Terugneming van waardeverminderingen (verkopen) 0 0 0 0 0
Impairments 0 0 0 0 0
Verandering in de consolidatiekring 0 0 0 0 0
Waarde aan het einde van de periode 0 0 0 0 0
Nettobedrag per 30 juni 2006 63 339 63 339 1 856 370 0 1 856 370

(1) Goodwill
Vooraleer een acquisitiegoodwill wordt geboekt, wordt een analyse gemaakt van het initiële verschil tussen het eigen vermogen en de 
betaalde prijs om daarna dit verschil zoveel mogelijk toe te wijzen aan de andere elementen van de activa.
Het resultaat van de analyse wordt in mindering gebracht van het initiële verschil.
De acquisitiegoodwill of de goodwill afkomstig van de fusie van de overneming wordt aan een “impairment test” onderworpen en er wordt 
een waardevermindering geboekt indien de toepassing van de test deze bevestigt.  
De test wordt jaarlijks uitgevoerd behalve als de evolutie van de markt de boeking van een waardevermindering vereist tijdens het boekjaar.
Op basis van deze berekeningen werd geen enkele waardevermindering geboekt op de goodwill.

(2) Licencties/Software
De softwarepakketten zijn nog steeds in ontwikkeling en kunnen dus nog niet effectief worden gebruikt.
Bijgevolg worden geen afschrijvingen doorgevoerd op deze immateriële vaste activa.
De ingebruikneming en afschrijving van de software is gepland voor het derde kwartaal. 2006. 

Bijlage I. Uittreksels uit de statuten
Bijlage II. Uittreksels uit het Corporate Governance Charter
Bijlage III. Jaarrekeningen
Bijlage IV. Pro-forma financiële informatie
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8. Projectontwikkelingen
Project– 

ontwikkelingen            
(1-2)

  Kosten met betrekking 
tot de verwerving van  

nog niet in portefeuille  
opgenomen gebouwen (3)

Totaal

Aanschaffingswaarde
Waarde bij het begin van de periode 0 0 0
Verwervingsoperaties 292 841 615 607 908 448
Verkopen 0 0 0
Overdrachten 0 0 0
Verandering in de consolidatiekring 0 0 0
Waarde aan het einde van de periode 292 841 615 607 908 448

(1) Op de gronden in Arlon zullen 32 appartementen gebouwd worden (zie toelichting 21).
(2)  Terugvorderbaar voorschot van 170.000€ dat werd betaald voor de verwerving van de effecten van de vennootschap die een van de 

gebouwen van de Résidence Palace bezit.
(3)  De kosten met betrekking tot de verwerving van nog niet in portefeuille opgenomen gebouwen worden geactiveerd conform de  

IAS/IFRS-normen. De geactiveerde kosten hebben enkel betrekking op de gebouwen die meer dan waarschijnlijk in portefeuille zullen 
worden opgenomen. De kosten met betrekking tot gebouwen waarvoor de onderhandelingen geen resultaat hebben opgeleverd et die niet 
in portefeuille zullen worden opgenomen worden in resultaat genomen.

9. Andere materiële vaste activa
Materiële vaste activa voor eigen gebruik Toestand per 30 juni 2006
Aanschaffingswaarde
Waarde bij het begin van de periode 0
Verwervingsoperaties 2 267 446
Verkopen 0
Overdrachten 0
Verandering in de consolidatiekring 0
Waarde aan het einde van de periode 2 267 446

Afschrijvingen Toestand per 30 juni 2006
Waarde bij het begin van de periode 0
Afschrijvingen -139 187
Terugneming van afschrijvingen (verkopen) 0
Overdrachten 0
Verandering in de consolidatiekring 0
Waarde aan het einde van de periode -139 187
Netto boekhoudkundig bedrag van het boekjaar 2 128 259

Afschrijvingsduur voor het meubilair: 10 jaar Soort afschrijving: lineairSoort afschrijving: lineair
Afschrijvingsduur voor het materieel: 5 jaar Wijze van afschrijving: pro rata temporisWijze van afschrijving:  pro rata temporis
Het betreft voornamelijk meubilair dat gebruikt wordt in het kader van de exploitatie van de gemeubileerde appartementen. Het meubilair 
wordt afgeschreven op 10 jaar.
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10. Financiële vaste activa
Activa aangehouden tot einde looptijd Toestand per 30 juni 2006
Indekkingsinstrumenten 1 838 221
Deelnemingen in verbonden ondernemingen (toelichting 25) 0
Andere 0
Borgtochten in speciën/contanten 5 647
Totaal 1 843 868

11. Vaste activa bestemd voor verkoop
Vastgoedbeleggingen Toestand per 30 juni 2006
Bij het begin van het boekjaar 0
Wijziging in de consolidatiekring 0
Verwervingsoperaties 0
Overdrachten 2 536 585
Verkopen -2 536 585
Impairments 0
Aan het einde van het boekjaar 0

Aedifica verwerft voornamelijk gebouwen met een residentiële bestemming. Het gebouw aan de Opperstraat 38, dat werd verworven door de 
fusie door opslorping van Ixelinvest, was een kantoorgebouw en kaderde dus niet in de strategie van Aedifica. Het werd op 16 mei 2006 aan 
de gemeente Elsene verkocht.

12. Financiële vlottende activa
Aedifica heeft geen financiële vlottende activa.

Bijlage I. Uittreksels uit de statuten
Bijlage II. Uittreksels uit het Corporate Governance Charter
Bijlage III. Jaarrekeningen
Bijlage IV. Pro-forma financiële informatie
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Nettowaarde van de financiële instrumenten en afgeleide producten.

13.  Financiële  
instrumenten

Bank Bedrag (e) Duur Periodiciteit Begin Indekkings– 
percentage

zonder marge

Reële waarde

Fortis  50 000 000  5 jaar 3 maand 2 mei 2006 3,41% 1 109 037
ING  25 000 000  10 jaar 3 maand 2 mei 2006 3,87% 548 235
ING  25 000 000  5 jaar 3 maand 16 augustus 2006 3,81% 180 949

 100 000 000  1 838 221

Om de financiële risico’s te beperken heeft Aedifica beslist zich in te dekken tegen het risico van renteverhogingen. De indekking gebeurt via 
IRS (Interest Rate Swaps). Met andere woorden beschermt deze indekking Aedifica tegen veranderingen van variabele rentevoeten op korte 
termijn, welke vervangen worden door onderhandelde vaste-rente-instrumenten op lange termijn (indekkingspercentage). De reële waarde 
van deze financiële instrumenten verschijnt in de activa onder rubriek I.F. Financiële vaste activa,  en in de verplichtingen onder rubriek I.G. 
Variaties in de reële waarde van financiële activa en verplichtingen, zonder in de resultatenrekening te zijn opgenomen conform IAS 39.

14. Vorderingen en voorschotten
Toestand per 30 juni 2006

Handelsvorderingen (II. D) 299 378
Belastingvorderingen en andere vlottende activa 2 132 734

Belastingvorderingen 2 109 246
Bezoldigingen en sociale lasten 0
Andere 23 488

Totaal 2 432 112

De andere vorderingen hebben voornamelijk betrekking op de terugvorderbare roerende voorheffing op liquidatieboni voor een bedrag van 
2,0 miljoen€.

15. Kas en kasequivalenten 
Toestand per 30 juni 2006

Korte termijnbeleggingen 2 600 000
Liquide middelen 1 623 500
Totaal 4 223 500

De termijnbeleggingen zijn in het algemeen beleggingen met een duur van maximum een week. 
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16. Verplichtingen en verbintenissen inzake pensioenen 

De groepsverzekeringen zullen van het type “bijdrageregeling “ zijn  die geen rechten en verbintenissen doen ontstaan.
Tot op heden heeft Aedifica nog geen verbintenissen onderschreven. Er verschijnt dus in dit verband geen bedrag in de rekeningen.

17. Handelsschulden en andere kortlopende schulden
Toestand per 30 juni 2006

 a. Exit taks 624 922
 b. Andere 1 887 066

 Andere fiscale lasten 169 859
 Leveranciers & crediteuren 1 264 810
 Bezoldigingen en sociale lasten 215 834
 Andere 236 563

Totaal 2 511 986

18. Financiële schulden
 Toestand per 30 juni 2006
Kredietinstellingen 63 002 522
Langlopende schulden 63 002 522
Kredietinstellingen 7 653
Financiële leasing 1 810
Kortlopende schulden 9 463
Totaal 63 011 985

De effectieve rentevoeten op de balans zijn de volgende Toestand per 30 juni 2006
Leasing/renting                 Niet relevant
Langetermijnlening bij de bank Euribor 3 maand
Kortetermijnlening bij de bank  N/A
Uitstaande bankschulden N/A

De bankleningen zijn niet gewaarborgd door vlottende activa van de groep.

De langetermijnlening bij de bank is een gesyndiceerd krediet.
Een gesyndiceerd krediet betekent dat verscheidene banken het risico delen.
In het geval van Aedifica gaat het om vier banken (Bank Degroof, Fortis, ING et LBLux. 
In het kader van dit krediet mag Aedifica tot 150 miljoen € opnemen voor de verwerving van gebouwen, en dit voor de duur van 5 jaar, 
zolang de schuldratio van maximum 65%, toegelaten door het Koninklijk besluit van 21 juni 2006 niet overschreden is.
Tot op heden heeft Aedifica slechts 63 miljoen € op 150 miljoen € beschikbare gelden, opgenomen.

Bijlage I. Uittreksels uit de statuten
Bijlage II. Uittreksels uit het Corporate Governance Charter
Bijlage III. Jaarrekeningen
Bijlage IV. Pro-forma financiële informatie
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19. Overlopende rekeningen - Verplichtingen
Toestand per 30 juni 2006

Toe te rekenen kosten 792 300
Uitgestelde opbrengsten 152 838
Totaal 945 138

20. Minderheidsbelangen
Toestand per 30 juni 2006

Waarde bij het begin van de periode 0
Wijziging van de consolidatiekring - uitbreiding 2 000
Aandeel in het resultaat van de betrokken ondernemingen -42
Wijziging van de consolidatiekring - overname van de minderheidsbelangen 0
Waarde aan het einde van de periode 1 958

Aedifica bezit 98,40 % van de aandelen van de Belgische vennootschap Aedifica Invest NV.

21. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Verplichtingen uit operationele leasing waarbij Aedifica de leasingnemer is
De operationele-leasingcontracten hebben betrekking op het bureaumaterieel, de leasing of renting van wagens en informaticamateriaal.
Tot op heden zijn de betrokken bedragen niet relevant.

Rechten en verplichting uit operationele leasing waarbij Aedifica de leasinggever is
Geen.

Borgtochten/aangegane verbintenissen
Gegeven 
Voor kredieten worden geen zekerheden in pand gegeven. 
Ontvangen borgtochten/verbintenissen
Aedifica heeft in het kader van zijn activiteiten bankwaarborgen ontvangen alsook gelddeposito’s van zijn huurders. Deze zijn opgenomen in de 
andere kortlopende verplichtingen.. 
In het kader van acquisities, fusies en overnemingen heeft Aedifica volgende zekerheden ontvangen: 
 -  Een huurgarantie van Fortis AG voor een jaar volgens de formule:  673.000€ - lopende huurcontracten - afgesloten huurcontracten tijdens de 

waarborgperiode.. 
 - Een huurgarantie voor de operatie Oude Burg Company NV voor een jaar en voor een bedrag van 72.000€. 
 - Een huurgarantie van Burco NV van 3 jaar voor een bedrag van 412.000€  per jaar.
 - Een bankwaarborg op eerste verzoek bij de overneming van Oude Burg Company NV & Jakobs Hotel Company NV voor een bedrag van 667.000€.
 - Een bankwaarborg op eerste verzoek bij de overneming van Sablon - Résidences de l’Europe SA voor een bedrag van 2.500.000€.
 -  Een bankwaarborg op eerste verzoek bij de overneming van Emmabe NV, Bertimo NV, SPV NV, Le Manoir SA et Olphi NV voor een bedrag van 

650.000€.
Deze bankwaarborgen dekken voornamelijk fiscale elementen, uit te voeren of in uitvoering zijnde werkzaamheden    
en contractuele verbintenissen in het kader van deze operaties.  
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21. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Rechten en verbintenissen - andere
« Résidence Palace » te Brussel
In het kader van de verwerving van een gebouw dat gerenoveerd wordt in Brussel heeft Aedifica een protocolakkoord ondertekend. In dit akkoord is het 
gebouw gewaardeerd tegen 13,0 miljoen € et de  prijs voor de verwerving van de effecten is vastgesteld op 1,7 miljoen €. Deze operatie is onderworpen 
aan due-diligenceverplichtingen.

« Résidence Gauguin en Manet » in Arlon
In het kader van de oprichting van een appartementsgebouw in Arlon heeft Aedifica een overeenkomst ondertekend voor de verwerving van een 
gebouw met een waarde van 5,0 miljoen €. Aedifica bezit reeds sedert 28 juni 2006 de gronden die het gekocht heeft van de stad Arlon en de 
betaling voor de oprichting van het gebouw zal in twee schijven gebeuren waarvan de laatste bij de voorlopige oplevering die gepland is in juni 2007.

22.  Verwervingsoperaties  
& Verkopen

22.1.  Verwervingsoperaties Activiteitssector Waardering  
van de  

gebouwen

Onderne– 
mingsnummer

Verwervings-
datum

Wijze van  
integratie

Datum  
integratie  

in RR
Oude Burg Company NV Andere  20 000 000   0436602542  Fusie op  

29 december 05
1er januari 06

Jakobs Hotel Company NV 0436699641 Fusion le  
29 december 05

1er januari 06

Ixelinvest NV Gemeubeld  27 800 000   0453882695 21 december 
05

Fusie op  
23 maart 06

1er januari 06

Imfina NV Niet gemeubileerd  8 250 000   0437194539 30 december 
05

Fusie op  
23 maart 06

1er januari 06

Emmabe NV Gemeubeld 0427444851 Fusie op  
23 maart 06

23 maart 06

Bertimo NV Gemeubeld 0413658775 Fusie op  
23 maart 06

23 maart 06

SPV NV Gemeubeld   16.091.900  
voor alle ven-
nootschappen 

0447961341 Fusie op  
23 maart 06

23 maart 06

Olphi NV Gemeubeld 0428024079 Fusie op  
23 maart 06

23 maart 06

Le Manoir SA Gemeubeld 0436879585 Fusie op  
23 maart 06

23 maart 06

Sablon Résidences de l’Europe SA Niet gemeubeld  19 150 000   0461290032  Fusie op  
23 maart 06

23 maart 06

Laekenstraat - Circusstraat - 
Nieuwbrugstraat - Filips de 
Goedestraat

Niet gemeubeld  10 915 000    Inbreng in natura 
op 23 maart 06

23 maart 06

Lombardstraat 32 Niet gemeubeld  2 500 000    Inbreng in natura 
op 23 maart 06

23 maart 06

Louizalaan 331-333 Niet gemeubeld  8 500 000    Inbreng in natura 
op 24 mai 06

1ste juli 06

22.2. Verkopen 
Verkoop van Opperstraat 38 (vroeger in het vermogen, van Ixelinvest) op datum van 26 mei 2006 aan de gemeente Elsene : beschouwd als 
niet van strategisch belang voor Aedifica.

}

}

Bijlage I. Uittreksels uit de statuten
Bijlage II. Uittreksels uit het Corporate Governance Charter
Bijlage III. Jaarrekeningen
Bijlage IV. Pro-forma financiële informatie



Aedificia104

10

Jaarverslag 2006

Bijlage	III.	Jaarrekeningen

1. Geconsolideerde rekeningen

23. Transacties met verbonden ondernemingen 
Toestand per 30 juni 2006

Bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders 72 000

Bezoldiging van de bestuurders belast met het dagelijks bestuur 244 400

Volgende ondernemingen hadden een invloed van betekenis op Aedifica tijdens het boekjaar.

Bank Degroof - Degroof Corporate Finance
Op de balans Toestand per 30 juni 2006
Investeringskrediet van 28 december 2005 tot 31 mei 2006 20 000 000
Achtergesteld krediet van 28 december 2005 tot 31 mei 2006 10 000 000
Achtergesteld krediet - bijkomend bedrag van 28 december 2005 tot 31 mei 2006 5 000 000

Gesyndiceerd krediet - opgenomen bedrag Saldo open op 30 juni 2006 14 700 000

In de resultatenrekening Toestand per 30 juni 2006
Onderhandelingscommissie*  562 034

Commissie op het investeringskrediet 20 000
Commissie op het achtergesteld krediet 10 000
Commissie kredieten 22 000

Interesten op het investeringskrediet 296 540
Interesten op het achtergesteld krediet 237 889

Commissie deelneming in het gesyndiceerd kredietgesyndiceerd krediet krediet 28 500

Commissie opzetten gesyndiceerd krediet 225 000
Interesten op het gesyndiceerd krediet 22 377
Totaal 1 424 340

GVA Grimley - GVA Finance
Op de balans Toestand per 30 juni 2006
Saldo leveranciers op 30 juni 2006 6 050
In de resultatenrekening Toestand per 30 juni 2006
Onderhandelingscommissie/marketing/verkopen 574 934

* Commissies betaald in het kader van een contract aan de promotoren van Aedifica en berekend op basis van een percentage van de waarde van de gebouwen die Aedifica verwerft.
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24. Evenementen na balansdatum

Buitengewone algemene vergadering van 17 augustus 2006
Aedifica heeft de volgende transacties uitgevoerd: 
-  De inbreng in natura van twee gebouwen met voornamelijk residentiële bestemming in de Lakensestraat 119 en 123-125 te 1000 Brussel, met  

5 appartementen, 2 handelszaken en een kantoorruimte. 
De inbrengwaarde van dit gebouwencomplex bedroeg e 1.285.000.

-  De opslorping door de gedeeltelijke splitsing van de vennootschap Financière Wavrienne SA. Deze heeft aan Aedifica het residentieel complex over-
gedragen, gelegen op het Zaterdagplein 6-10 te 1000 Brussel, dat bestaat uit 20 appartementen, 4 lofts, een handelsgelijkvloers en commerciële 
eerste verdieping.  
De waarde van het gebouw, gebruikt voor het bepalen van de ruilverhouding, bedroeg e 5.400.000.

-  De overdracht door de gemengde splitsing van een deel van het vermogen van de vennootschap Château Chenois SA. Deze heeft aan Aedifica de 
volgende rusthuizen overgedragen: 

 •  �� Château Chenois » gelegen aan de chemin des Postes 260 te 1410 Waterloo met 75 bedden + 35 bijkomende bedden op vraag van het Waals 
Gewest na afronding van de uitbreidings- en renovatiewerken.

 • “New Philip” gelegen aan de Montecarlolaan 178 te 1190 Brussel, met 112 bedden.
 •  “Jardins de Provence” gelegen aan Sylvain Dupuislaan 94-96 te 1070 Brussel, met 59 bedden + 14 bijkomende bedden op vraag van het Waals 

Gewest na afronding van de uitbreidings- en renovatiewerken.
 • “Bel Air” gelegen aan de Lambermontlaan 227 te 1030 Brussel, met 161 bedden.
 De waarde van de gebouwen, gebruikt voor het bepalen van de ruilverhouding van deze immobiliënportefeuille, bedroeg e 34.772.956.
-  De fusie door opslorping van de vennootschap Medimmo SA, die eigenaar was van een rusthuis “Résidence Augustin” in aanbouw, gelegen op de 

hoek van de Alsembergse Steenweg 311-313 en de Sint-Augustinuslaan 44 te 1190 Brussel. De exploitatie (95 bedden) zal in oktober 2006 van start 
gaan.

 De waarde van het gebouw, gebruikt voor het bepalen van de ruilverhouding bedroeg e 7.367.788.
-  De fusie door opslorping van de vennootschap Cledixa SA, die eigenaar is van het rusthuis “Résidence Grange des Champs” gelegen te 1420  

Braine-L’Alleud (Eigenbrakel), met 75 bedden.
 De waarde van het gebouw, gebruikt voor het bepalen van de ruilverhouding, bedroeg e 5.859.255.
-  De fusie door opslorping van de Société de Transport et du Commerce en Afrique SA die eigenaar is van een residentieel gebouw gelegen aan de 

Broquevillelaan 8 te 1150 Brussel, met 8 appartementen op 7 verdiepingen. 
De waarde van het gebouw, gebruikt voor het bepalen van de ruilverhouding, bedroeg e 1.425.000.

-  De opslorping door de gemengde splitsing van een deel van het vermogen van de vennootschap Hôtel Central & Café Central SA.  Deze heeft aan 
Aedifica de volgende gebouwen overgedragen, voornamelijk met residentiële bestemming:

 •  het gebouw gelegen op de hoek van de Legerlaan 3 en de Tervurenlaan 103 te 1040 Brussel, met 6 appartementen, 2 handelszaken en 2 kantoor-
ruimtes; 

 • het gebouw gelegen aan de Batavenstraat 71 te 1040 Brussel met 3 appartementen en 1 kantoorruimte; 
 • het gebouw gelegen aan de Louis Hapstraat 128 te 1040 Brussel met 7 appartementen en 3 garages; 
 • het gebouw gelegen aan de Waterkrachtstraat 48 te 1210 Brussel met 5 appartementen;
 • het gebouw gelegen aan de Eredienststraat 26 te 1000 Brussel met 7 appartementen en 2 commerciële benedenverdiepingen; 
 • het gebouw gelegen aan de Koningsstraat 35 te 1000 Brussel met 1 commerciële benedenverdieping en 5 kantoorruimtes; 
 •  het gebouw gelegen aan de Waterloose Steenweg 1360 te 1180 Brussel met 4 appartementen, 2 kantoorruimtes en 1 commerciële benedenver-

dieping;
 • het gebouw gelegen aan het Jourdanplein 35 te 1040 Brussel met 3 appartementen en 1 kantoorruimte; 
 De waarde van de gebouwen, gebruikt voor het bepalen van de ruilverhouding van deze immobiliënportefeuille, bedroeg e 8.325.000.
Gezien de huidige evolutie van de portefeuille is het meer dan waarschijnlijk dat er tussen het afsluiten van de rekeningen door de raad van Bestuur 
op 29 augustus 2006 en de gewone algemene vergadering op 26 september 2006 nog meer transacties plaats zullen vinden. Op heden werden deze 
echter nog niet afgerond.

Bijlage I. Uittreksels uit de statuten
Bijlage II. Uittreksels uit het Corporate Governance Charter
Bijlage III. Jaarrekeningen
Bijlage IV. Pro-forma financiële informatie
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25. Operationele kasstroom 
 Toelichting Toestand per 30 juni 2006
Nettoresultaat -222 050
Aanpassingen/herwerkingen voor:
Minderheidsbelangen 20 -42
Betaalde taksen 5 -2 807
Herwerkingen van de exit taksen 5 63 200
Afschrijvingen/waardeverminderingen 139 187
Variaties in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen 3 -453 188
Verliezen op de verkoop van goederen bestemd voor verkoop 15 000
Ontvangen interesten 4 -51 662
Financiële kosten 4 1 144 162
Variaties in de vlottende activa
Activa bestemd voor verkoop 0
Financiële vlottende activa 0
Vorderingen financiële leasing 0
Handelsvorderingen 14 -299 378
Belastingvorderingen en andere vlottende activa 14 -2 132 734
Overlopende rekeningen -180 574
Variaties in de kortlopende verplichtingen
Kortlopende financiële schulden 18 9 463
Handelsschulden en andere kortlopende schulden 17 2 511 986
Andere kortlopende verplichtingen 0
Overlopende rekeningen 945 138
Operationele kasstroom 1 485 701

26. Voornaamste deelnemingen in dochterondernemingen
Land van oprichting %

Aedifica Invest NV Louizalaan 331-333 1050 Brussel    Dochteronderneming België 98,4
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28. Inachtneming van de beperkingen van het bevakstatuut
I. Schuldgraad Toestand per 30 juni 2006
Totaal verplichtingen 66 469 109
Correcties – Overlopende rekeningen -945 138
Totaal van de schulden volgens het KB van 21 juni 2006 65 523 971
Totaal activa 123 465 970
Schuldgraad 53,07%

II. Verbod meer dan 20% van de activa te beleggen in gebouwen die een enkel vastgoedgeheel vormen
Voor het ogenblik vertegenwoordigen alle gebouwen van de Opperstraat 21,7% van de vastgoedportefeuille van Aedifica.
Aedifica heeft 2 jaar de tijd om deze toestand te corrigeren (KB van 10 april 1995, artikel 43 §3). Na de buitengewone algemene vergadering 
van 17 augustus 2006, is het percentage herleid tot 13,8%. Bijzonderheden over deze operaties zijn te vinden in toelichting 24.

III. Waardering van de gebouwen door een expert
Zoals reeds vermeld zijn de gebouwen van Aedifica elk kwartaal gewaardeerd door de onafhankelijke vastgoedexperts Stadim CVBA en de 
Crombrugge & Partners NV.

IV. Bedrag van interesten kleiner dan 80% van de omzet
Netto huurresultaat (I+II+III) - Omzet 2 587 128
Interestkosten 1 144 162
% van interesten t.o.v. de omzet 44,23%

27. Gewone aandelen en eigen aandelen
Aantal gewone aandelen Eigen aandelen Totaal

Toestand per 7 november 2005 2 500 0 2 500
Kapitaalverhoging - 29 december 2005 9 501 0 9 501
Kapitaalverhoging - 23 maart 2006 37 740 3 769 41 509
Kapitaalverhoging - 24 mei 2006 8 500 0 8 500
Toestand per 30 juni 2006 58 241 3 769 62 010

Alle uitgegeven aandelen zijn volgestort. Het zijn aandelen zonder nominale waarde. Het totaal toegestane kapitaal bedraagt per 30 juni 
2006 30 miljoen €. Er werden aan bestuurders en personeelsleden geen warranten of stock options toegekend.

29. Bezoldiging van de commissaris
Als gevolg van het nieuwe artikel 134 van het Wetboek van Vennootschappen §1 en 2, worden in de rekeningen van Aedifica de bedragen
betaald aan de commissaris uitgesplitst volgend de aard van de dienst. Mandaat van commissaris: 26.000€. Bijkomende honoraria voor het 
mandaat van commissaris: 16.000€. Andere wettelijke opdrachten (nieuwe juridische vorm, fusies door overneming en inbreng in natura): 
37.000€. Due diligence audits: 45.424€.

Bijlage I. Uittreksels uit de statuten
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Bijlage III. Jaarrekeningen
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2. Waarderingsregels

1. Boekhoudkundig referentiekader

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig 
de IAS/IFRS-normen en in de geest en 
volgens de doelstellingen van de bepalingen 
van het koninklijk besluit van 10 april 1995 
(gewijzigd) met betrekking tot de boekhou-
ding, de jaarrekening en de geconsolideerde 
jaarrekening van openbare vastgoedbevaks.

De jaarrekening is opgesteld op basis van de 
reële waarde voor de rubrieken C. Vastgoed-
beleggingen, D. Projectontwikkelingen en  
F. Financiële vaste activa. 

De reële waarde voor vastgoedbeleggingen 
wordt als volgt berekend: 
-  Gebouwen met een investeringswaarde 

boven € 2.500.000:  
De reële waarde = investeringswaarde/ 
(1+ gemiddeld percentage van de trans-
actiekosten zoals bepaald door de Belgische 
Vereniging van Asset Managers - BEAMA)

-  Gebouwen met een investeringswaarde van 
minder dan € 2.500.000: 
1. wanneer de vastgoedexpert van oordeel 
is dat het gebouw in onderdelen kan 
worden verkocht, wordt de reële waarde 
bepaald als de laagste waarde tussen de 
investeringswaarde per onderdeel / (1+ % 
van de mutatiekosten afhankelijk van het 
gewest waar het gebouw is gelegen) en de 
investeringswaarde/ (1+ gemiddelde per-
centage van de transactiekosten zoals 
bepaald door de Belgische Vereniging van 
Asset Managers - BEAMA);  
2. wanneer de vastgoedexpert van oordeel 
is dat het gebouw niet in onderdelen kan 
worden verkocht, is de reële waarde gelijk 
aan de investeringswaarde / (1+ % van de 
mutatierechten afhankelijk van het gewest 
waar het gebouw is gelegen).

Het gemiddelde percentage van de transac-
tiekosten zoals bepaald door de Belgische 
Vereniging van Asset Managers - BEAMA 
wordt jaarlijks herzien en indien nodig 
aangepast met een limiet van 0,5 %.  De 
vastgoedexperts bevestigen dit gekozen 
aftrekpercentage in hun periodieke verslagen 
aan de aandeelhouders.

Alle dochterondernemingen voeren hun 
boekhouding volgens de regels die van toe-
passing zijn op de eigen enkelvoudige 
jaarrekening en in de geconsolideerde jaar-
rekening worden alle nodige correcties aan 
de jaarrekening opgenomen om deze in 
overeenstemming te brengen met de IAS/
IFRS-normen.

2. Consolidatie
Waarderingsregels

De jaarrekening is opgesteld met toepassing 
van de eenvormige waarderingsregels voor 
gelijkaardige evenementen en in gelijkaardige 
omstandigheden. Indien één van de dochte-
rondernemingen afwijkende regels toepast, 
worden alle nodige correcties om haar jaar-
rekening in overeenstemming te brengen 
doorgevoerd, vóór opname in de consolidatie. 

Dochterondernemingen

Alle entiteiten waarin Aedifica rechtstreeks 
of onrechtstreeks meer dan de helft van de 
stemrechten bezit of de controlebevoegdheid 
over de exploitatie heeft, worden als dochte-
rondernemingen beschouwd en worden in de 
consolidatie opgenomen.
De dochterondernemingen worden in de 
consolidatie opgenomen zodra de controle-
bevoegdheid is verworven en worden uit de 
consolidatie weggelaten zodra de controlebe-
voegdheid wegvalt.
Alle transacties, de rekeningensaldi, met 
inbegrip van de niet-gerealiseerde resulta-

ten tussen vennootschappen van de groep, 
worden weggewerkt.

Joint ventures

De entiteiten met gezamenlijke controle 
worden proportioneel geconsolideerd.

3. Activa
I. Vaste activa
A. Goodwill

Alvorens een acquisitiegoodwill te boeken, 
wordt het oorspronkelijke verschil tussen het 
eigen vermogen en de betaalde prijs gea-
nalyseerd om de andere elementen van het 
actief zoveel mogelijk toe te wijzen. Het 
resultaat van de analyse wordt in mindering 
gebracht van het oorspronkelijke verschil.

De acquisitiegoodwill of de goodwill ontstaan 
uit een fusie door overneming wordt aan een 
‘impairment test’ onderworpen en indien de 
toepassing van de test het bevestigt, zal een 
waardevermindering worden geboekt. Deze 
test wordt op jaarbasis uitgevoerd behalve 
wanneer de evolutie van de markt de boeking 
van een waardevermindering tijdens het 
boekjaar noodzakelijk maakt.

B. Immateriële vaste activa
B.1. Oprichtingskosten

De oprichtingskosten worden rechtstreeks in 
kosten genomen (in de resultatenrekening).

B.2.  Andere immateriële vaste activa
Alle immateriële vaste activa boven € 1.000 
worden geactiveerd en afgeschreven volgens 
de lineaire methode tegen een jaarlijks per-
centage van 25 à 33 %. Voor alle beleggingen 
van minder dan € 1.000 worden de bedragen 
rechtstreeks in de resultatenrekening geboekt 
omdat deze als niet-identificeerbaar op indi-
viduele basis worden beschouwd (IAS 38). 
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C. Vastgoedbeleggingen
C.1. Oorspronkelijke boeking
C.1.1. Aanschaffingswaarde  

Wanneer een onroerend goed onder bezwa-
rende titel wordt verkregen, door inbreng in 
natura van een gebouw tegen de uitgifte van 
nieuwe aandelen of via fusie door overne-
ming van een vastgoedmaatschappij, worden 
de aktekosten, de audit- en de raadplegings-
kosten, de wederbeleggingsvergoedingen, 
de handlichtingskosten van de financierin-
gen van de overgenomen vennootschappen 
en andere kosten verbonden aan de operatie, 
beschouwd als deel uitmakend van de aan-
koopprijs en worden zij geactiveerd.

C.1.2. De reële waarde

De onroerende goederen in portefeuille, of 
in de portefeuille opgenomen door aankoop 
onder bezwarende titel of door inbreng, 
worden door de experts tegen de reële 
waarde gewaardeerd (cfr. Punt 1, boekhoud-
kundig referentiesysteem).

C.1.3.  Verwerking van de verschillen bij de 
opname in portefeuille

Indien tijdens een operatie zoals hierboven 
vermeld, uit de waardering van de onroe-
rende goederen door de expert tegen de reële 
waarde een waarde resulteert die verschilt 
van de aanschaffingswaarde, wordt het vers-
chil, na aftrek van de exit taks, rechtstreeks in 
het eigen vermogen geboekt, op een rekening 
onbeschikbare reserves.  

C.2.  Boeking van de werken  
(latere uitgaven)

De werken aan gebouwen die ten laste zijn 
van Aedifica, worden boekhoudkundig op 
twee verschillende manieren verwerkt, naar 
gelang van hun aard.

De uitgaven voor onderhouds- en hers-
tellingswerken die geen bijkomende 

functionaliteit toevoegen noch het niveau 
van comfort in het gebouw verbete-
ren, worden in de courante kosten van het 
boekjaar geboekt , dit wil zeggen in minde-
ring van het nettoresultaat uit de gewone 
bedrijfsoefening.

Worden daarentegen geactiveerd de kosten 
in verband met 2 soorten werken :
1)  Zware renovaties: deze komen normaal 

om de 25 à 35 jaar voor en vergen een 
nagenoeg volledige reconstructie van het 
gebouw met, meestal, een hergebruik van 
de bestaande ruwbouw en de toepas-
sing van de modernste bouwtechnieken. 
Na afloop van een dergelijke zware reno-
vatie, kan het gebouw als nieuw worden 
beschouwd en wordt het ook zo in de 
voorstelling van het vastgoedbezit  
opgenomen.

2)  Inrichtingswerken: het gaat om occasio-
nele werken die een functionaliteit aan het 
gebouw toevoegen of het comfortniveau 
aanzienlijk verbeteren en die een verho-
ging van de huur, en dus van de geschatte 
verhuurwaarde, mogelijk maken. De kosten 
voor deze werken worden eveneens  
geactiveerd omdat en in de mate dat de 
expert normaal een waardering tot beloop 
van de waarde van het gebouw erkent.

De kosten die kunnen worden gekapitaliseerd, 
hebben betrekking op de materialen, de 
werken van de ondernemingen, de technische 
studies en de erelonen van de architect 
(alleen de externe kosten).

Indien deze waarde afwijkt van de reële 
waarde, wordt het verschil in de resultaten-
rekening geboekt (kosten).

Voor projecten die meer dan 1 jaar in beslag 
nemen, worden de tussentijdse interesten 
gekapitaliseerd.

C.3.  Latere waarderingen of waarderin-
gen bij een effectenoperatie van de 
vastgoedbevak  

C.3.1. Afschrijvingen

Overeenkomstig IAS 40, past Aedifica het 
model van de ‘fair value’ toe en boekt dus 
geen afschrijvingen op de gebouwen, op de 
zakelijke rechten op gebouwen noch op de 
in financiële leasing aan de vennootschap 
gegeven onroerende goederen.

C.3.2.  Bij een effectenoperatie van de 
vastgoedbevak

De onroerende goederen van Aedifica of van 
één van de vastgoedmaatschappijen waar-
over de bevak de controle heeft, worden door 
de experts gewaardeerd telkens wanneer 
Aedifica overgaat tot de uitgifte van aan-
delen, de opneming van de aandelen in de 
notering aanvraagt of ze anders dan ter 
beurze inkoopt. De uitgifte- of inkoopprijs 
wordt op deze waardering gebaseerd.  
Aedifica is niet gebonden door deze waarde-
ring, maar wanneer de waardering lager is 
dan de uitgifte- of inkoopprijs, moet de bevak 
hiervan de reden verantwoorden (in het kader 
van een bijzonder rapport).

Er is evenwel geen nieuwe waardering nodig 
wanneer aandelen worden uitgegeven binnen 
3 maanden na de laatste waardering van 
de betrokken onroerende goederen en voor 
zover de experts bevestigen dat de algemene 
economische situatie en de staat van deze 
onroerende goederen geen nieuwe waarde-
ring vereisen.

C.3.3. De waardering per kwartaal

Aan het einde van elk van de eerste 3 kwar-
talen van het boekjaar werkt de expert de 
berekening van de reële waarde bij op basis 
van de evolutie van de markt en de eigen 
kenmerken van de betrokken onroerende 
goederen. Deze actualisering wordt gebouw 
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per gebouw uitgevoerd en heeft betrek-
king op het geheel van de portefeuille van 
de onroerende goederen van Aedifica of, 
eventueel, van een vastgoedmaatschap-
pij waarover deze vennootschap  de controle 
heeft.

C.3.4. De jaarlijkse waardering

Aan het einde van elk boekjaar geeft een 
expert een nauwkeurige waardering van vol-
gende elementen van de vaste activa:
-  de onroerende goederen, de onroe-

rende goederen door bestemming en de 
zakelijke rechten op onroerende goederen 
van Aedifica of, eventueel, van een vermo-
gensvennootschap waarover Aedifica de 
controle heeft;

-  de optierechten op de onroerende goe-
deren van Aedifica of, eventueel, van een 
vermogensvennootschap die door Aedifica 
wordt gecontroleerd, alsook de onroerende 
goederen waarop deze rechten betrekking 
hebben;

-  de rechten voortvloeiend uit de contracten 
op basis waarvan één of meer goederen in 
onroerende leasing aan Aedifica of, even-
tueel, aan een door Aedifica gecontroleerde 
vermogensvennootschap, wordt of worden 
toevertrouwd, evenals het onderliggende 
goed.

Deze waarderingen zijn voor Aedifica dwin-
gend wat de opstelling van de jaarrekening 
betreft. De boekwaarde van de onroerende 
goederen opgenomen in de jaarrekening 
komt dus overeen met de reële waarde waar-
tegen die goederen door de vastgoedexpert 
van Aedifica werden gewaardeerd.

C.3.5.  Boeking van de variaties van de 
reële waarde 

De variaties van de reële waarde van de 
onroerende goederen, zoals door de expert 
vastgesteld, worden uitgedrukt telkens 
wanneer de inventaris wordt opgemaakt. Zij 
worden in het resultaat op de portefeuille 
van het boekjaar geboekt.

C.4. Realisatie van de activa
Bij de realisatie van de vaste activa worden 
de meerwaarden als niet uitkeerbaar  
beschouwd, voor zover zij worden herbe-
legd binnen een termijn van vier jaar vanaf 
de eerste dag van het boekjaar waarin deze 
meerwaarden werden gerealiseerd. Deze 
gerealiseerde meerwaarden worden in het 
resultaat van het boekjaar geboekt onder de 
rubriek “resultaat op de portefeuille” en bij 
de resultaatverwerking aan de onbeschikbare 
reserves toegevoegd.

D. Projectontwikkelingen
D.1. Bouw- en/of renovatiewerken

De onroerende goederen waaraan bouw,  
verbouwings- of uitbreidingswerken worden 
uitgevoerd, worden volgens de vorde-
ring der werken gewaardeerd tegen hun 
aanschaffingswaarde, met inbegrip van 
de registratierechten, niet-aftrekbare BTW 
alsook de indirecte kosten: tussentijdse inte-
resten, bouwplaatsverzekering, erelonen van 
advocaten, architecten en andere kosten voor 
technisch advies en andere.

Indien deze waarde afwijkt van de reële 
waarde, wordt het verschil op de resultaten-
rekening (kosten) geboekt. 

E. Andere materiële vaste activa  
E.1.  Waarvan de levensduur in de tijd  

beperkt is

De materiële vaste activa die geen onroe-
rende goederen zijn en waarvan de 
levensduur in de tijd is beperkt, worden 
geboekt tegen hun aanschaffingswaarde. 

De methode van waardering per bestand-
deel is niet van toepassing (verwaarloosbare 
belangrijkheid).

Men past de lineaire afschrijving toe, met 
aanvang in het jaar waarin afschrijvingen 
in de boeken pro rata temporis zijn geboekt. 
Indien het boekjaar betrekking heeft op 
minder of meer dan 12 maanden, worden de 
afschrijvingen pro rata temporis berekend. 

De restwaarden worden als verwaarloos-
baar beschouwd en bijgevolg worden de 
afschrijvingen tegen 100 % van de aanschaf-
fingswaarde doorgevoerd.

Volgende percentages zijn van toepassing:
• Installaties, machines en uitrusting: 20 %
•  Meubilair van de bemeubelde woonruimtes: 

tussen 10 % en 20 %
• Ander meubilair en rollend materieel: 25 %
• Informaticamateriaal: 33 %

E.2.  Waarvan de levensduur onbeperkt is
Op de materiële vaste activa die geen 
onroerende goederen zijn en waarvan de 
levensduur onbeperkt is, worden  waar-
deverminderingen geboekt wanneer zij 
van duurzame  aard zijn. Deze vaste activa 
kunnen eventueel geherwaardeerd worden.

Bijlage	III.	Jaarrekeningen
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E.3.  Belangrijkheidsdrempel voor  
activering

Aankopen voor een eenheidsbedrag lager 
dan € 2.500 worden als kosten in resultaat 
genomen.

F. Financiële vaste activa
F.1.  Financiële indekkinginstrumenten 

voor langlopende schulden
De financiële instrumenten bestemd ter 
indekking van het schommelingsrisico van de 
hoofdsom van de langlopende schulden, die 
volgens IAS 39 niet als ‘hedge accounting’ 
worden beschouwd, worden gewaardeerd 
tegen hun reële waarde op de datum van  
afsluiting. De wijzigingen van de reële waarde 
worden geboekt onder rubriek G. van het 
totaal eigen vermogen. : ‘variaties in de reële 
waarde van financiële activa en passiva’.

F.2. Andere financiële activa
De andere vaste activa en financiële beleg-
gingen worden gewaardeerd tegen de reële 
waarde (marktwaarde of, indien dit niet 
mogelijk is, de aanschaffingswaarde). De wij-
zigingen van de reële waarde worden geboekt 
onder de hierboven genoemde rubriek G. 
‘variaties in de reële waarde van financiële 
activa en passiva.

G-H. Vorderingen
G.1. Vorderingen op meer dan één jaar

De vorderingen worden gewaardeerd tegen 
hun laagste nominale waarde of hun reële 
waarde. Eventueel worden waardeverminde-
ringen  geboekt. 

II. Vlottende activa
A. Activa bestemd voor verkoop

De onroerende goederen die niet als stra-
tegisch worden beschouwd en die zullen 
worden verkocht, worden geboekt onder de 

rubriek IIA. Zij worden gewaardeerd tegen de 
laagste waarde tussen hun boekwaarde en 
hun reële waarde, min de overdrachtkosten. 

B. Financiële vlottende activa

Elke belegging wordt geboekt aan haar aan-
schaffingswaarde, uitgezonderd bijkomende 
kosten ten laste genomen in de resultaten-
rekening. De beursgenoteerde effecten 
worden gewaardeerd tegen de beurskoers.

C-D. Vorderingen
C.1.  Vorderingen op ten hoogste  

één jaar
Deze vorderingen volgen dezelfde regels als 
de vorderingen op meer dan één jaar.  
De vorderingen worden gewaardeerd tegen 
de laagste waarde tussen hun boekwaarde en 
hun reële waarde. Eventueel worden waarde-
verminderingen geboekt. 

G.  Overlopende rekeningen (andere dan 

vaste activa) 

De kosten opgelopen tijdens het boekjaar 
en geheel of gedeeltelijk toe te rekenen aan 
het volgende boekjaar, worden geboekt in 
de overlopende rekeningen op basis van een 
evenredigheidsregel.

De inkomsten en fracties van inkomsten 
ontvangen in de loop van één of meer  
volgende boekjaren, maar die aan het erop 
betrekking hebbende boekjaar moeten 
worden verbonden, worden geboekt voor 
de som van het erop betrekking hebbende 
boekjaar. 

4. Verplichtingen
I. Langlopende verplichtingen
A. Voorzieningen

De raad van bestuur onderzoekt elk jaar de 
noodzaak om voorzieningen aan te leggen 
ter indekking van de risico’s en de kosten 
waarmee Aedifica wordt geconfronteerd.

Alleen die voorzieningen die aan volgende 
3 voorwaarden tegelijk voldoen, kunnen 
worden aangelegd:
-  er bestaat een actuele verplichting (juridisch 

of impliciet) ontstaan uit een gebeurtenis in 
het verleden; 

-  het is meer waarschijnlijk dan onwaars-
chijnlijk dat een uitgaande kasstroom die 
economische voordelen vertegenwoordigt, 
nodig is om de verplichting te doen  
vervallen;

-  het bedrag van de verplichting kan op 
betrouwbare wijze worden begroot.

De voorzieningen voor herstellingen en groot 
onderhoud worden bepaald op basis van de 
beslissingen van de raad van bestuur indien 
deze herstellingen en dit groot onderhoud 
niet waren gepland in het kader van het  
vastgoedbeheer. 

De vennootschap legt geen voorzienin-
gen aan voor de renovatiekosten die waren 
gepland in het kader van het vastgoedbeheer 
om de kwaliteit van de gebouwen te behou-
den en zo mogelijk te verbeteren. Deze 
bedragen worden rechtstreeks opgenomen  
in de waarderingen van de vastgoedexperts. 

II. Kortlopende verplichtingen
D. Schulden

De schulden worden uitgedrukt tegen hun 
‘amortised cost’ op de datum van afsluiting 
van het boekjaar. De schulden en vreemde 
valuta worden bij de afsluiting op de balans-
datum in euro omgezet.

Bijlage I. Uittreksels uit de statuten
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Bijlage IV. Pro-forma financiële informatie
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F.  Overlopende rekeningen (langlopende 

verplichtingen)

De schadevergoedingen die door een 
huurder worden gestort wegens het ver-
breken van zijn huurcontract, worden over 
de tijd gespreid op het resterende aantal 
maanden voor zover het betreffende onroe-
rend goed voor deze periode niet verhuurd 
is. Indien het onroerend goed toch opnieuw 
wordt verhuurd, wordt de schadevergoeding 
wegens huurcontractbreuk opgenomen in 
het resultaat van de periode tijdens welke de 
schadevergoedingen zijn ontstaan of indien 
deze nog niet volledig zijn verdeeld, in geval 
van een nieuwe verhuring in de loop van een 
latere periode, voor het resterende deel op 
het ogenblik van de nieuwe verhuring. 

Deze vergoedingen worden alleen over de 
tijd gespreid indien het bedrag ervan hoger is 
dan € 50.000. De betaalde schadevergoedin-
gen worden uitsluitend in  resultaat genomen 
nadat het verhuurde gebouw  
volledig terug in orde is gebracht. Tot dan 
worden de gestorte schadevergoedingen en 
de herstellingskosten geboekt in de  
overlopende rekeningen.

5. Resultatenrekening
I – XV Operationeel resultaat voor het 
resultaat op de portefeuille  
Het is de bedoeling om het operationeel 
resultaat weer te geven zoals dit is gerea-
liseerd door het beheer van de portefeuille 
van verhuurde goederen, met inbegrip van de 
algemene kosten van de vennootschap.

XVI – XVIII Resultaat op de portefeuille

Het is de bedoeling om alle boekhoudkundige 
transacties en verrichtingen met betrekking 

tot de waarde van de portefeuille in de resul-
tatenrekening weer te geven.

A. Gerealiseerde meer- en minwaarden

De gerealiseerde meer- en minwaarden 
worden weergegeven in de rubriek resultaat 
verkoop vastgoedbeleggingen. 
 
B.  Niet-gerealiseerde meer- en minwaarden 

(waardering tegen de reële waarde)
De schommelingen van de reële waarde van 
de portefeuille zijn volledig opgenomen in de 
resultatenrekening onder de rubriek ‘variaties 
in de reële waarde van vastgoedbeleggingen’. 

Het gebruik van het voorgelegde schema 
voor de jaarrekening kan niet tot gevolg 
hebben dat wijzigingen van niet-gerea-
liseerde positieve reële waarden worden 
uitgekeerd. Derhalve wordt het tijdens een 
bepaald boekjaar niet-gerealiseerde resultaat 
in mindering gebracht van of toegevoegd 
aan een onbeschikbare reserve van de varia-
ties in reële waarde van de elementen van de 
portefeuille. Indien de onbeschikbare reser-
ves onvoldoende zijn om het negatieve saldo 
van de waardeschommelingen tijdens het 
boekjaar te compenseren, wordt het nega-
tieve saldo in het over te dragen resultaat 
geboekt om de uitkering van dit negatieve 
saldo te vermijden.

C.  Commissies betaald aan vastgoedagenten 

en andere transactiekosten

De commissies in verband met de verkoop 
van gebouwen worden afgetrokken van de 
verkregen prijs tot bepaling van de gerea-
liseerde meer- of minwaarde die in het 
resultaat op de portefeuille verschijnt.

De courante kosten voor vastgoed- en 
technische expertise worden steeds in de 
courante kosten geboekt.

D. Verbintenissen en rechtsmiddelen

De raad van bestuur waardeert de verbinte-
nissen en rechtsmiddelen tegen de nominale 
waarde van de juridische verbintenis zoals 
die in het contract voorkomt; bij gebrek aan 
nominale waarde of voor de grensgevallen, 
worden zij pro memoria vermeld.

E. Groepsverzekeringen

In het kader van de groepsverzekering, 
worden de contracten die Aedifica heeft 
afgesloten beschouwd als ‘defined contri-
bution’ (toegezegde-bijdrageregeling) en 
brengen zij in de toekomst geen bijkomende 
verplichtingen mee.  

Bijlage	III.	Jaarrekeningen
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Statutaire balans
 Toestand per 30 juni 2006

ACTIVA Toelichting
I. Vaste activa
A. Goodwill 7 1 856 370
B. Immateriële vaste activa 7 63 339
C. Vastgoedbeleggingen 3 109 829 500
D. Projectontwikkelingen 8 908 448
E. Andere materiële vaste activa 9 2 128 259
F. Financiële vaste activa - deelnemingen  10/13 1 966 868
G. Vorderingen financiële leasing 10 0
H. Deelnemingen verwerkt via vermogensmutatie 0
I. Handelsvorderingen en andere vaste activa 0
Totaal vaste activa 116 752 784

II. Vlottende activa
A. Activa bestemd voor verkoop 11 0
B. Financiële vlottende activa 12 0
C. Vorderingen financiële leasing 0
D. Handelsvorderingen 14 299 378
E. Belastingvorderingen en andere vlottende activa 14 2 132 734
F. Kas en kasequivalenten 15 4 178 495
G. Overlopende rekeningen 180 574
Totaal vlottende activa 6 791 181

TOTAAL ACTIVA 123 543 965

De boekhoudkundige principes en toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.
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3. Statutaire rekeningen

Statutaire balans
 Toestand per 30 juni 2006

EIGEN VERMOGEN Toelichting
I Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedervennootschap
A. Kapitaal 40 435 156

a. Onderschreven kapitaal 40 435 156 
B. Uitgiftepremies 0
C. Ingekochte eigen aandelen -3 689 000
D. Reserves 21 475 196

Onbeschikbare 552 929
Onbeschikbare - toevoeging gebouwen 18 931 929
Beschikbare 1 990 338

E. Resultaat -208 797
Overgedragen resultaten van vorige boekjaren 9 121
Resultaat van het boekjaar -217 918

F. Impact op de reële waarde van geschatte mutatierechten en -kosten bij 
hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen

-2 771 741

G. Variaties in de reële waarde van financiële activa en verplichtingen 1 838 221
H. Wisselkoersverschillen 0
TOTAAL EIGEN VERMOGEN 57 079 035

VERPLICHTINGEN
I. Langlopende verplichtingen
A. Voorzieningen  0
B. Langlopende financiële schulden 18 63 002 522

 a. Kredietinstellingen 18 63 002 522
C. Andere langlopende financiële verplichtingen 0
D. Handelsschulden en andere langlopende schulden 0
E. Andere langlopende verplichtingen 0
F. Uitgestelde belastingen - verplichtingen 0

Langlopende verplichtingen 63 002 522
II. Kortlopende verplichtingen
A. Voorzieningen 0
B. Kortlopende financiële schulden 18 9 463

 a. Kredietinstellingen 18 0
 b. Financiële leasing 18 7 653

C. Andere kortlopende financiële verplichtingen 1 810
D. Handelsschulden en andere kortlopende schulden 17 2 507 807

 a. Exit taks 17 624 922
 b. Andere 17 1 882 885

E. Andere kortlopende verplichtingen  0
F. Overlopende rekeningen 19 945 138
Kortlopende verplichtingen 3 462 408
TOTAAL VERPLICHTINGEN 66 464 930
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 123 543 965

De boekhoudkundige principes en toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.
Jaarrekening vóór resultaatverwerking.

Bijlage	III.	Jaarrekeningen
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Statutaire resultatenrekening  
Toestand op 7 november 2005 tot 30 juni 2006

Analyse van de rubrieken van de resultatenrekening Toelichting
I Huurinkomsten (+) 1 2 704 137

Huren 2 704 137
II Terugnemingen overgedragen en verdisconteerde huren (+) 1 0
III Met verhuur verbonden kosten (+/-) 1 -117 009

a. Te betalen huren op gehuurde activa -5 590
b. Kosten verbonden aan gemeubelde verhuren, inbegrepen in de huren -111 419

Netto huurresultaat (I+II+III) 2 587 128

IV Recuperatie van vastgoedkosten (+) 0
V Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op 

verhuurde gebouwen
(+) 145 034

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

(-) 0

VII Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde 
gebouwen

(-) -172 033

VIII Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven (+/-) 0
Vastgoedresultaat (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) 2 560 129

IX Technische kosten (-) -264 653
a. Recurrente technische kosten (-) -264 653
b. Niet recurrente technische kostenrecurrente technische kosten (-) 0

X Commerciële kosten (-) -65 227
XI Kosten en taksen van niet verhuurde goederen (-) -36 299
XII Beheerskosten vastgoed (-) -14 808

a. Erelonen beheerders (externe) (-) -4 855
b. Intern beheer kosten (-) -9 953

XIII Andere vastgoedkosten (-) -445 692
Operationeel vastgoedresultaat  
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)

1 733 450

XIV Algemene kosten van de vennootschap (-) 2 -1 153 769
XV Andere operationele opbrengsten en kosten (+/-) 29 571
Operationeel resultaat voor het resultaat op de portefeuille  
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV)

609 252
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3. Statutaire rekeningen

Te bestemmen resultaat
Toestand per 30 juni 2006

Nettoresultaat (aandeelhouders van de groep) -217 918
Overgedragen resultaten van vorige boekjaren 9 121
Verwerking van de variatie van de marktwaarde van de elementen van de portefeuille 0
Onttrekking aan de onbeschikbare reserves -453 188

Te bestemmen resultaat -661 985

Statutaire resultatenrekening
Toestand op 7 november 2005 tot 30 juni 2006

Analyse van de rubrieken van de resultatenrekening Toelichting
XVI Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen  (+/-)  0

- Nettoverkopen van gebouwen (verkoopprijs - transactiekosten) 0
- Boekwaarde van de verkochte gebouwen  0

XVII Resultaat verkoop andere financiële activa  (+/-)  -15 000
- Nettoverkopen van andere niet-financiële activa (verkooprijs - transactiekosten)  2 585 000
- Boekwaarde van de verkochte andere niet-financiële activa  -2 600 000

XVIII Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen  (+/-) 3 453 188
- Positieve variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 3 453 188
- Negatieve variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 3 0

Operationeel resultaat 
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII)

1 047 440

XIX Financiële opbrengsten (+) 4 51 546
XX Interestkosten (-) 4 -1 144 162
XXI Andere financiële kosten (-) 4 -112 366
Financieel resultaat (XIX+XX+XXI) -1 204 982

XXII Vennootschapsbelasting (-) 5 2 824
XXIII Exit taks (-) 5 -63 200
Belastingen (XXII+XXIII) -60 376

Nettoresultaat (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII 
+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX+XXI+XXII+XXIII)

-217 918

Nettoresultaat (aandeelhouders van de groep) 26 58 321
Aantal gewone aandelen in omloop 6 -11,35

De boekhoudkundige principes en toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
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Statutaire staat  
van de eigen- 
vermogensmutaties

7 november 
2005

Kapitaal-
verhoging/-

vermindering 
in speciën/
contanten

Kapitaal-
verhoging 

door  
inbreng in 
natura en 

fusies

Verwerving/
verkoop 

eigen  
aandelen

Impact op 
de reserves 

en re-
sultaat van 
toevoegin-
gen aan de 
portefeuille

Resultaat 
van het 

boekjaar

andere (*) 30 juni 
2006

A. Kapitaal 2 500 000 4 750 000 33 957 029 0 0 0 -771 873 40 435 156
B. Uitgiftepremies 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Eigen aandelen 0 0 0 -3 689 000 0 0 0 -3 689 000
D. Reserves 0 0 0 0 25 594 457 0 -4 119 261 21 475 196

Onbeschikbare 0 0 0 0 552 929 0 0 552 929
Onbeschikbare - toevoeging 
gebouwen 0 0 0 0 22 289 519 0 -3 357 590 18 931 929

Beschikbare 0 0 0 0 2 752 009 0 -761 671 1 990 338
E. Resultaat 0 0 0 0 -4 882 013 -217 918 4 891 134 -208 797

Overgedragen resultaten van 
vorige boekjaren

0 0 0 0 -4 882 013 0 4 891 134 9 121

Resultaat van het boekjaar 0 0 0 0 0 -217 918 0 -217 918
F. Impact op de reële waarde 

van geschatte mutatierechten 
en -kosten bij hypothetische 
vervreemding van 
vastgoedbeleggingen

0 0 0 0 -2 835 156 0 63 415 -2 771 741

G. Variaties in de reële waarde 
van financiële activa en 
verplichtingen

0 0 0 0 0 0 1 838 221 1 838 221

H. Wisselkoersverschillen 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal eigen vermogen 2 500 000 4 750 000 33 957 029 -3 689 000 17 877 288 -217 918 1 901 636 57 079 035

(*) Bijzonderheden andere kapitaalmutaties
1. Kapitaalverhoging door omzetting van reserves voor een totaal bedrag van 4.119.261€ (3.357.590€+ 761.671€).
2. Kapitaalvermindering door aanzuivering van overgedragen verliezen voor een bedrag van 4.891.134€.
3. Kapitaalverhoging voor een bedrag van 1.230.346€.
4. Kapitaalvermindering voor een bedrag van 1.230.346€.
5. Vermindering impact op de  reële waarde van mutatiekosten als gevolg van de verkoop van Opperstraat 38 voor een bedrag van 63.415€.
6. Marktwaarde van de producten voor rente-indekking (toelichting 13).
Overgedragen resultaten van vorige boekjaren
De overgedragen resultaten van vorige boekjaren zijn afkomstig van het eigen vermogen opgenomen in de rekeningen van Aedifica bij fusies.
Resultaat van het boekjaar
De IAS/IFRS-normen voorzien in een voorstelling van resultaten vóór resultaatverwerking.
Onbeschikbare reserves toevoeging gebouwen
Het betreft het verschil tussen de investeringswaarde vastgelegd door de expert en de voor de gebouwen betaalde prijs (verwerving of inbreng), of 
hun nettoboekwaarde vóór overneming, vermeerderd met de kosten met betrekking tot de verwerving en verminderd met de fiscale lasten in verband 
met de operatie. Dit verschil is vatbaar voor aanpassingen als gevolg van het in overeenstemming brengen van de specifieke waarderingsregels van 
de vennootschap met die van Aedifca.
Impact op de reële waarde van geschatte mutatierechten en -kosten bij hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen
Deze vertegenwoordigt het verschil tussen de investeringwaarde en de reële waarde vastgelegd door de experts bij de opname in portefeuille.

Bijlage I. Uittreksels uit de statuten
Bijlage II. Uittreksels uit het Corporate Governance Charter
Bijlage III. Jaarrekeningen
Bijlage IV. Pro-forma financiële informatie
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3. Statutaire rekeningen

Kasstroomtabel
Toestand per 30 juni 2006

Operationele kasstroom Toelichting
Kasstroom uit operaties 24 1 485 795
Betaalde interesten 4 -1 144 162
Betaalde taksen 5 -60 376
Netto liquide middelen uit operationele activiteiten 281 257

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Verwerving van gebouwen, materieel en uitrusting 3,9 -37 409 446
Gebouwen, materieel en uitrusting door inbreng en fusies -79 606 053
Projectontwikkelingen 8 -908 448
Verwerving van immateriële activa 7 -1 919 709
Vaste activa 10 -5 647
Resultaat uit de verkoop van gebouwen 2 585 000
Ontvangen interesten 4 51 546
Netto liquide middelen aangewend voor investeringsactiviteiten -117 212 757

kasstroom uit financieringsactiviteiten
Kapitaalaanleg en kapitaalverhoging in speciën 7 250 000
Nettoverhoging van kapitaal en reserves door inbreng en fusies 54 537 352
Overgedragen resultaat - vorige boekjaren door fusies 9 121
Eigen aandelen toegevoegd door fusies -3 689 000
Voorschotten uit leningen 18 63 002 522
Nettokasstroom aangewend voor financieringsactiviteiten 121 109 995

(Afname)/Toename van liquide middelen en equivalenten 4 178 495

Wijziging van liquide middelen en equivalenten

Toestand bij het begin van het boekjaar 0
(Afname)/Toename 15 4 178 495
Impact uit de conversiekoers van deviezen 0
Toestand aan het einde van het boekjaar 4 178 495

Totaal liquide middelen 15 4 178 495
Netto liquide middelen aan het einde van het boekjaar 4 178 495

.
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4. Verslagen van de commissaris

1.  VERSLAG VAN DE COMMISSARIS 
OVER DE GECONSOLIDEERDE JAAR-
REKENING

VOORGELEGD AAN DE ALGEMENE  
VERGADERING DER AANDEELHOUDERS
VAN 26 SEPTEMBER 2006 OVER DE  
GECONSOLIDEERDE JAARREKENING OVER HET 
BOEKJAAR AFGESLOTEN PER 30 JUNI 2006

Geachte dames en heren,

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire 
bepalingen, brengen wij u verslag uit over 
de uitvoering van de controleopdracht die 
ons werd toevertrouwd in het kader van ons 
mandaat van commissaris.  Dit verslag omvat 
ons oordeel over het getrouw beeld van de 
geconsolideerde jaarrekening evenals de  
vereiste bijkomende vermeldingen en  
inlichtingen.

Verklaring over de geconsolideerde  
jaarrekening zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de 
geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 
afgesloten op 30 juni 2006, opgesteld in over-
eenstemming met het Koninklijk Besluit van 21 
juni 2006 op de boekhouding, de jaarrekening 
en de geconsolideerde jaarrekening van open-
bare vastgoedbevaks en overeenkomstig het 
boekhoudkundig referentiestelsel IFRS  
(International Financial Reporting  
Standards) zoals aanvaard binnen de Europese 
Unie.  Deze geconsolideerde jaarrekening bevat 
de geconsolideerde balans afgesloten op 30 
juni 2006, de geconsolideerde resultaten-
rekening, de geconsolideerde staat van de 
wijzigingen van het eigen vermogen en het 
geconsolideerde overzicht van de kasstromen 
aangaande het boekjaar afgesloten op deze 
datum, evenals een samenvatting van de 
belangrijkste boekhoudregels en de overige 
toelichtende nota’s.  Het geconsolideerde  
balanstotaal bedraagt 123.465.970 EUR en 
de geconsolideerde resultatenrekening sluit 
af met een netto-verlies van het boekjaar van 

222.092 EUR.  Wij hebben eveneens de  
bijkomende specifieke controles uitgevoerd  
die door het Wetboek van Vennootschappen 
zijn vereist.

Het opstellen van de geconsolideerde jaar-
rekening valt onder de verantwoordelijkheid 
van het bestuursorgaan.
Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel 
over deze geconsolideerde jaarrekening 
uit te drukken op basis van onze controle.  
Wij hebben onze controle aangaande de 
geconsolideerde jaarrekening uitgevoerd 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen en 
volgens de in België geldende controlenormen, 
zoals uitgevaardigd door het Instituut der  
Bedrijfsrevisoren.  Deze controlenormen  
vereisen dat onze controle zo wordt georga-
niseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate 
van zekerheid wordt verkregen dat de gecon-
solideerde jaarrekening geen afwijkingen van 
materieel belang bevat.

Overeenkomstig voornoemde controlenormen 
hebben wij rekening gehouden met de admi-
nistratieve en boekhoudkundige organisatie 
van het geconsolideerd geheel, alsook met 
zijn procedures van interne controle.  Wij 
hebben van de verantwoordelijken en van 
het bestuursorgaan van de vennootschap 
de voor onze controles vereiste ophelderin-
gen en inlichtingen verkregen.  Wij hebben 
op basis van steekproeven de verantwoording 
onderzocht van de bedragen opgenomen in 
de geconsolideerde jaarrekening.  Wij hebben 
de gegrondheid van de waarderingsregels, 
van de consolidatiegrondslagen, de redelijk-
heid van de betekenisvolle boekhoudkundige 
ramingen gemaakt door de vennootschap, 
alsook de voorstelling van de geconsolideerde 
jaarrekening als geheel beoordeeld.  Wij zijn 
van mening dat deze werkzaamheden een rede-
lijke basis vormen voor het uitbrengen van ons 
oordeel.

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde 
jaarrekening afgesloten op 30 juni 2006 een 
getrouw beeld van de financiële positie, de 
financiële prestaties en de kasstromen van het 
geconsolideerd geheel van de Groep, rekening 
houdend met het Koninklijk Besluit van 21 juni 
2006, het boekhoudkundig referentiekader 
IFRS zoals aanvaard binnen de Europese Unie 
en de in België van toepassing zijnde wettelijke 
en regelgevende bepalingen.

Bijkomende vermeldingen en inlichtingen 

Wij vullen ons verslag aan met de volgende 
bijkomende vermeldingen en inlichtingen die 
niet van aard zijn om de draagwijdte van onze 
verklaring over de geconsolideerde jaarreke-
ning te wijzigen:
•  Het opstellen van het jaarverslag over de 

geconsolideerde jaarrekening, de beoorde-
ling van de inlichtingen die in het jaarverslag 
over de geconsolideerde jaarrekening dienen 
te worden opgenomen en het respecteren 
door de vennootschap van het Wetboek 
van Vennootschappen en de statuten vallen 
onder de verantwoordelijkheid van het  
bestuursorgaan van de vennootschap.

Het geconsolideerd jaarverslag bevat de door 
de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen 
met de geconsolideerde jaarrekening.  Wij 
kunnen ons echter niet uitspreken over de 
beschrijving van de belangrijkste risico’s en 
onzekerheden waarmee de gezamenlijke in 
de consolidatie opgenomen ondernemingen 
worden geconfronteerd, alsook van hun 
positie, hun voorzienbare evolutie of de aan-
merkelijke invloed van bepaalde feiten op 
hun toekomstige ontwikkeling.  Wij kunnen 
evenwel bevestigen dat de verstrekte gegevens 
geen evidente tegenstrijdigheden vertonen 
met de informatie waarover wij beschikken in 
het kader van ons mandaat.
In overeenstemming met het artikel 523 van 
het Wetboek van Vennootschappen bevat het 
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jaarverslag twee uittreksels van de notulen 
van de Raad van Bestuur waarin een belan-
genconflict werd medegedeeld aan de andere 
bestuurders alvorens over te gaan tot stem-
ming :
 -  de Raad van Bestuur van 3 februari 2006 : 

Het besluit aangaande de bekrachtiging 
van de overeenkomsten afgesloten met de 
heren Guy SERVOTTE en Stefaan GIELENS, 
respectievelijk Bestuurder – Financieel 
Directeur en Gedelegeerd Bestuurder van 
de vennootschap.  De vermogensrechtelijke 
gevolgen voor de vennootschap behelzen 
de boeking van globale loonkosten voor 
een bedrag van 244.400 EUR in aanmer-
king te nemen voor geleverde prestaties 
gedurende het boekjaar.

 -  de Raad van Bestuur van 19 april 2006 : 
Het besluit betreft de financiële voor-
waarden van de Bank DEGROOF en haar 
dochteronderneming DEGROOF  
CORPORATE FINANCE in het kader van de 
beursintroductie van de vennootschap 
voorzien voor de herfst van 2006.

Op basis van de inlichtingen die ter onze 
kennis werden gebracht, dienen we U geen 
enkele andere beslissing of verrichting van de 
Raad van Bestuur ter kennis te brengen en 
welke wordt bedoeld in het artikel 523 van het 
Wetboek van Vennootschappen.
•  Zoals aangegeven in het jaarverslag heeft de 

vennootschap haar eigen aandelen, verwor-
ven naar aanleiding van fusieverrichtingen, 
in haar boeken opgenomen in mindering van 
haar eigen vermogen en dit voor een bedrag 
van 3.769.000 EUR zonder dat de onbeschik-
bare reserve, zoals voorzien in het artikel 
623 van het Wetboek van Vennootschappen, 
werd gevormd.  Indien een dergelijke onbe-
schikbare reserve niet wordt aangelegd, 
schrijft het Wetboek van Vennootschap-
pen een vermindering van het kapitaal voor 
welke dient te worden uitgesproken door 

een Algemene Vergadering uiterlijk vóór de 
afsluiting van het lopende boekjaar. Geen 
enkele Algemene Vergadering werd met het 
oog hierop bijeengeroepen.

Wij dienen u geen verrichtingen of beslissin-
gen mede te delen die in overtreding met de 
statuten of het Wetboek van vennootschappen 
zijn gedaan of genomen. De verwerking van 
het resultaat welk aan U wordt voorgesteld, 
stemt overeen met de wettelijke en statutaire 
bepalingen.

Opgesteld te Elsene (1050 Brussel)
op 30 augustus 2006.

BST Bedrijfsrevisoren, B.B.V.B.A. van  
Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door 
Dirk SMETS

2.  VERSLAG VAN DE COMMISSARIS 
OVER DE STATUTAIRE  
JAARREKENING

VOORGELEGD AAN DE ALGEMENE  
VERGADERING DER AANDEELHOUDERS
VAN 26 SEPTEMBER 2006 OVER DE  
STATUTAIRE JAARREKENING OVER HET 
BOEKJAAR AFGESLOTEN PER 30 JUNI 2006

Geachte dames en heren, 

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire 
bepalingen, brengen wij u verslag uit over 
de uitvoering van de controleopdracht die 
ons werd toevertrouwd in het kader van ons 
mandaat van commissaris.  Dit verslag omvat 
ons oordeel over het getrouw beeld van de 
jaarrekening evenals de vereiste bijkomende 
vermeldingen en inlichtingen.

Verklaring over de jaarrekening zonder 
voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de 
jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 
30 juni 2006, opgesteld in overeenstemming 

met het Koninklijk Besluit van 21 juni 2006 
op de boekhouding, de jaarrekening en de 
geconsolideerde jaarrekening van open-
bare vastgoedbevaks en overeenkomstig het 
boekhoudkundig referentiestelsel IFRS  
(International Financial Reporting  
Standards) zoals aanvaard binnen de Europese 
Unie. Deze jaarrekening bevat de balans 
afgesloten op 30 juni 2006, de resultaten-
rekening, de staat van de wijzigingen van 
het eigen vermogen en het overzicht van de 
kasstromen aangaande het boekjaar afgeslo-
ten op deze datum, evenals een samenvatting 
van de belangrijkste boekhoudregels en de 
overige toelichtende nota’s.  Het balanstotaal 
bedraagt 123.543.965 e en de resultaten-
rekening sluit af met een netto-verlies van  
het boekjaar van 217.918 e.
Het opstellen van de jaarrekening valt onder 
de verantwoordelijkheid van het bestuursor-
gaan.

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel 
over deze jaarrekening uit te drukken op basis 
van onze controle.  Wij hebben onze con-
trole aangaande de jaarrekening uitgevoerd 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen en 
volgens de in België geldende controlenormen, 
zoals uitgevaardigd door het Instituut der  
Bedrijfsrevisoren.  Deze controlenormen  
vereisen dat onze controle zo wordt georgani-
seerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van  
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening 
geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Overeenkomstig voornoemde controlenormen 
hebben wij rekening gehouden met de adminis-
tratieve en boekhoudkundige organisatie van 
de vennootschap, alsook met haar proce-
dures van interne controle.  Wij hebben van de 
verantwoordelijken en van het bestuursorgaan 
van de vennootschap de voor onze controles 
vereiste ophelderingen en inlichtingen verkre-
gen. Wij hebben op basis van steekproeven de 

4. Verslagen van de commissaris
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verantwoording onderzocht van de bedragen 
opgenomen in de jaarrekening.   
Wij hebben de gegrondheid van de waar-
deringsregels, de redelijkheid van de 
betekenisvolle boekhoudkundige ramingen 
gemaakt door de vennootschap, alsook de 
voorstelling van de jaarrekening als geheel 
beoordeeld.  Wij zijn van mening dat deze 
werkzaamheden een redelijke basis vormen 
voor het uitbrengen van ons oordeel.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afges-
loten op 30 juni 2006 een getrouw beeld van 
de financiële positie, de financiële prestaties en 
de kasstromen van de vennootschap, reken-
ing houdend met het Koninklijk Besluit van 21 
juni 2006, het boekhoudkundig referentiekader 
IFRS zoals aanvaard binnen de Europese Unie 
en de in België van toepassing zijnde wettelijke 
en regelgevende bepalingen.

Bijkomende vermeldingen en inlichtingen 

Wij vullen ons verslag aan met de volgende 
bijkomende vermeldingen en inlichtingen die 
niet van aard zijn om de draagwijdte van onze 
verklaring over de jaarrekening te wijzigen:
•  Het opstellen van het jaarverslag over de 

jaarrekening, de beoordeling van de inli-
chtingen die in het jaarverslag over de 
jaarrekening dienen te worden opgenomen 
en het respecteren door de vennootschap 
van het Wetboek van Vennootschappen en 
de statuten vallen onder de verantwoordel-
ijkheid van het bestuursorgaan van de 
vennootschap.

  Het jaarverslag bevat de door de wet vere-
iste inlichtingen en stemt overeen met 
de jaarrekening.  Wij kunnen ons echter 
niet uitspreken over de beschrijving van 
de belangrijkste risico’s en onzekerheden 
waarmee de vennootschap wordt gecon-
fronteerd, alsook van haar positie, haar 
voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke 
invloed van bepaalde feiten op haar toe-

komstige ontwikkeling.  Wij kunnen evenwel 
bevestigen dat de verstrekte gegevens geen 
evidente tegenstrijdigheden vertonen met 
de informatie waarover wij beschikken in het 
kader van ons mandaat.

  In overeenstemming met het artikel 523 
van het Wetboek van Vennootschappen 
bevat het jaarverslag twee uittreksels van de 
notulen van de Raad van Bestuur waarin een 
belangenconflict werd medegedeeld aan de 
andere bestuurders alvorens over te gaan tot 
stemming :

 -  de Raad van Bestuur van 3 februari 2006 : 
Het besluit aangaande de bekrachtiging 
van de overeenkomsten afgesloten met de 
heren Guy SERVOTTE en Stefaan GIELENS, 
respectievelijk Bestuurder – Financieel 
Directeur en Gedelegeerd Bestuurder van 
de vennootschap.  De vermogensrechtelijke 
gevolgen voor de vennootschap behelzen 
de boeking van globale loonkosten voor 
een bedrag van 244.400 EUR in aanmer-
king te nemen voor geleverde prestaties 
gedurende het boekjaar.

 -  de Raad van Bestuur van 19 april 2006 : 
Het besluit betreft de financiële voor-
waarden van de Bank DEGROOF en haar 
dochteronderneming DEGROOF  
CORPORATE FINANCE in het kader van de 
beursintroductie van de vennootschap 
voorzien voor de herfst van 2006.

Op basis van de inlichtingen die ter onze 
kennis werden gebracht, dienen we U geen 
enkele andere beslissing of verrichting van de 
Raad van Bestuur ter kennis te brengen en 
welke wordt bedoeld in het artikel 523 van het 
Wetboek van Vennootschappen.
•  Onverminderd formele aspecten van onder-

geschikt belang, werd de boekhouding 
gevoerd overeenkomstig de in België van 
toepassing zijnde wettelijke en bestuurs-
rechtelijke voorschriften.

•  Zoals aangegeven in het jaarverslag heeft de 
vennootschap haar eigen aandelen, verwor-
ven naar aanleiding van fusieverrichtingen, 
in haar boeken opgenomen in mindering van 
haar eigen vermogen en dit voor een bedrag 
van 3.689.000 EUR zonder dat de onbeschik-
bare reserve, zoals voorzien in het artikel 
623 van het Wetboek van Vennootschap-
pen, werd gevormd.  Indien een dergelijke 
onbeschikbare reserve niet wordt aangelegd, 
schrijft het Wetboek van Vennootschap-
pen een vermindering van het kapitaal voor 
welke dient te worden uitgesproken door 
een Algemene Vergadering uiterlijk vóór de 
afsluiting van het lopende boekjaar.  Geen 
enkele Algemene Vergadering werd met het 
oog hierop bijeengeroepen. 
 
Wij dienen u geen verrichtingen of beslissin-
gen mede te delen die in overtreding met de 
statuten of het Wetboek van vennootschap-
pen zijn gedaan of genomen. De verwerking 
van het resultaat welk aan U wordt voor-
gesteld, stemt overeen met de wettelijke en 
statutaire bepalingen.

Opgesteld te Elsene (1050 Brussel)
op 31 augustus 2006.

BST Bedrijfsrevisoren,
B.B.V.B.A. van Bedrijfsrevisoren, 
vertegenwoordigd door Dirk SMETS
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Bijlage	IV.	Pro-forma	financiële	informatie

Naam van de onderneming AEDIFICA 
Ondernemingsnummer 0877248501
Website www.aedifica.be
  
Begindatum van 
het boekjaar  7 november 2005
Einddatum van het boekjaar 30 juni 2006

De financiële pro-forma informatie omvat 
de balansen en resultatenrekeningen van 
alle transacties tot 17 augustus 2006 voor 
de periode van 7 november 2005 tot 30 juni 
2006. 

Door haar aard heeft deze financiële 
pro-forma informatie betrekking op een 
hypothetische toestand, en bijgevolg geeft ze 
geen beeld van  de financiële  toestand of de  
effectieve resultaten van Aedifica.

De informatiebronnen zijn:
-  de jaarrekening van Aedifica van  

7 november tot 30 juni 2006;
-  de rekeningen per 30 juni 2006 voor alle 

operaties vóór 30 juni 2006;
-  de rekeningen die voor de berekening van 

de ruilvoeten worden gebruikt voor alle 
operaties na 30 juni 2006. 

Deze bronnen werden behandeld om naar 
rato informatie te verkrijgen op datum van 
30 juni 2006.
De pro-forma-informatie werd opgemaakt 
volgens de IAS/IFRS-normen. 
De financiële staten van de drie laatste 
boekjaren van de ondernemingen of eenhe-
den die betrokken waren bij de transacties 
(afsplitsingen, fusies en inbrengverrichtingen) 
die voor 30 juni 2006 in werking traden en 
voltooid waren op 17 augustus 2006 werden 
niet gepubliceerd in het kader van het 
huidige document, door het feit dat er geen 
enkele historische informatie beschikbaar is 

1. Pro-forma rekeningen 

Geconsolideerde jaarrekening - Pro-forma
 Geconsolideerde rekeningen

op 30 juni 2006
Lakenstraat 119 

Lakenstraat 123-125
TRACOMA Hotel Central  

& Café Central
MEDIMMO CLEDIXA CHÂTEAU 

CHENOIS
Place du Samedi Harmonisatie 

IFRS
TOTAAL PRO-FORMA

op 30 juni 2006
ACTIVA
I. Vaste activa
A.  Goodwill 1 856 370 0 0 0 0 0 0 0 0 1 856 370
B. Immateriële vaste activa 63 339 0 0 0 0 0 0 0 0 63 339
C. Vastgoedbeleggingen 109 829 500 1 490 000 1 425 000 8 325 000 8 111 500 5 417 700 33 474 000 5 300 000 0 173 372 700
D. Projectontwikkelingen 908 448 0 0 0 0 0 0 0 -615 607 292 841
E. Andere materiële vaste activa 2 128 259 0 0 0 0 0 0 0 0 2 128 259
F. Financiële vaste activa 1 843 868 0 0 0 0 0 1 300 0 0 1 845 168
G. Vorderingen financiële leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H. Deelnemingen verwerkt via vermogensmutatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Handelsvorderingen en andere vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Uitgestelde belastingen - activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal vaste activa 116 629 784 1 490 000 1 425 000 8 325 000 8 111 500 5 417 700 33 475 300 5 300 000 -615 607 179 558 677 

II. Vlottende activa
A. Activa bestemd voor verkoop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Financiële vlottende activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Vorderingen financiële leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Handelsvorderingen 299 378 0 17 629 0 0 0 60 812 25 000 0 402 819
E. Belastingvorderingen en andere vlottende activa 2 132 734 0 0 0 49 602 23 0 0 0 2 182 359
F. Kas en kasequivalenten 4 223 500 37 155 57 632 400 000 9 536 58 741 0 37 580 -1 073 000 3 751 144
G. Overlopende rekeningen 180 574 0 1 590 58 437 0 0 0 0 0 240 601
Totaal vlottende activa 6 836 186 37 155 76 851 458 437 59 138 58 763 60 812 62 580 -1 073 000 6 576 923

TOTAAL ACTIVA 123 465 970 1 527 155 1 501 851 8 783 437 8 170 638 5 476 464 33 536 112 5 362 580 -1 688 607 186 135 600
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voor wat de inbrengverrichting betreft. De 
kennisgeving van historische financiële infor-
matie zou immers geen getrouw en volledig 
beeld van de onderneming kunnen weerge-
ven, aangezien ze geen betrekking heeft op 
het geheel van de gerealiseerde operaties. 
Het beheersorgaan van de onderneming 
is evenwel van mening dat deze financiële 
staten dus niet ter zake doen.
 

Munt voor de voorstelling 
van de jaarrekening

Adres van de maatschappelijke zetel

Vestigingsland

Juridische vorm  

Voornaamste activiteitsdomein

e

331-333 Louizalaan bus 8
1050 Brussel
België

Naamloze vennootschap

Beleggingsnootschap met vast kapitaal in 
vastgoed (residentiële bevak)  

Geconsolideerde jaarrekening - Pro-forma
 Geconsolideerde rekeningen

op 30 juni 2006
Lakenstraat 119 

Lakenstraat 123-125
TRACOMA Hotel Central  

& Café Central
MEDIMMO CLEDIXA CHÂTEAU 

CHENOIS
Place du Samedi Harmonisatie 

IFRS
TOTAAL PRO-FORMA

op 30 juni 2006
ACTIVA
I. Vaste activa
A.  Goodwill 1 856 370 0 0 0 0 0 0 0 0 1 856 370
B. Immateriële vaste activa 63 339 0 0 0 0 0 0 0 0 63 339
C. Vastgoedbeleggingen 109 829 500 1 490 000 1 425 000 8 325 000 8 111 500 5 417 700 33 474 000 5 300 000 0 173 372 700
D. Projectontwikkelingen 908 448 0 0 0 0 0 0 0 -615 607 292 841
E. Andere materiële vaste activa 2 128 259 0 0 0 0 0 0 0 0 2 128 259
F. Financiële vaste activa 1 843 868 0 0 0 0 0 1 300 0 0 1 845 168
G. Vorderingen financiële leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H. Deelnemingen verwerkt via vermogensmutatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Handelsvorderingen en andere vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Uitgestelde belastingen - activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal vaste activa 116 629 784 1 490 000 1 425 000 8 325 000 8 111 500 5 417 700 33 475 300 5 300 000 -615 607 179 558 677 

II. Vlottende activa
A. Activa bestemd voor verkoop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Financiële vlottende activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Vorderingen financiële leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Handelsvorderingen 299 378 0 17 629 0 0 0 60 812 25 000 0 402 819
E. Belastingvorderingen en andere vlottende activa 2 132 734 0 0 0 49 602 23 0 0 0 2 182 359
F. Kas en kasequivalenten 4 223 500 37 155 57 632 400 000 9 536 58 741 0 37 580 -1 073 000 3 751 144
G. Overlopende rekeningen 180 574 0 1 590 58 437 0 0 0 0 0 240 601
Totaal vlottende activa 6 836 186 37 155 76 851 458 437 59 138 58 763 60 812 62 580 -1 073 000 6 576 923

TOTAAL ACTIVA 123 465 970 1 527 155 1 501 851 8 783 437 8 170 638 5 476 464 33 536 112 5 362 580 -1 688 607 186 135 600
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1. Pro-forma rekeningen 

Geconsolideerde balans - Pro-forma
 Geconsolideerde rekeningen 

op 30 juni 2006
Lakenstraat 119 

Lakenstraat 123-125
TRACOMA Hotel Central  

& Café Central
MEDIMMO CLEDIXA CHÂTEAU 

CHENOIS
Place du Samedi Harmonisatie 

IFRS
TOTAAL PRO-FORMA

op 30 juni 2006
EIGEN VERMOGEN
I. Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedervennootschap
A. Kapitaal  40 435 156 1 285 000 62 000 175 826 1 000 000 74 417 123 743 5 400 000 0 48 556 142
B. Uitgiftepremies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Ingekochte eigen aandelen -3 769 000 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 769 000
D. Reserves 20 014 548 235 000 1 147 898 6 130 956 2 520 000 1 930 000 10 590 000 0 1 573 671 40 994 731

Onbeschikbare 552 928 0 6 200 30 330 0 0 0 0 0 589 458
Onbeschikbare - toevoeging gebouwen 17 471 282 235 000 1 129 000 3 697 000 2 520 000 1 930 000 10 590 000 0 -1 573 671 35 998 611
Beschikbare 1 990 338 0 12 698 2 403 626 0 0 0 0 0 4 406 662

E. Resultaat 1 307 719 37 155 86 781 362 597 -198 526 90 057 999 122 37 580 0 2 722 485
Overgedragen resultaten van vorige boekjaren 9 121 0 58 815 83 976 -389 429 -66 397 -32 565 0 0 -336 478
Resultaat van het boekjaar 1 298 598 37 155 27 966 278 621 190 903 156 454 1 031 687 37 580 0 3 058 963

 F. Impact op de reële waarde van geschatte mutatierechten en -kosten bij 
hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen

-2 771 741 -30 000 -50 000 -375 000 -239 900 -135 500 -836 900 -125 000 0 -4 564 041

 G. Variaties in de reële waarde van financiële activa en verplichtingen 1 838 221 0 0 0 0 0 0 0 0 1 838 221
H. Wisselkoersverschillen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eigen vermogen toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedervennootschap 57 054 903 1 527 155 1 246 679 6 294 379 3 081 574 1 958 974 10 875 965 5 312 580 1 573 671 85 778 538
II. Minderheidsbelangen 1 958 0 0 0 0 0 0 0 0 1 958
VERPLICHTINGEN
I. Langlopende verplichtingen
A. Voorzieningen 0 0 20 000 138 847 0 0 0 0 -158 847 0
B. Langlopende financiële schulden 63 002 522 0 0 1 281 607 3 139 000 2 301 322 12 101 942 0 0 81 826 393

 a. Kredietinstellingen 63 002 522 0 0 1 281 607 3 139 000 2 301 322 12 101 942 0 0 81 826 393
C. Andere langlopende financiële verplichtingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Handelsschulden en andere langlopende schulden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Andere langlopende verplichtingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Uitgestelde belastingen - verplichtingen 0 0 8 267 0 0 0 0 0 0 8 267
Langlopende verplichtingen 63 002 522 0 28 267 1 420 454 3 139 000 2 301 322 12 101 942 0 -158 847 81 834 660
II. Kortlopende verplichtingen
A. Voorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Kortlopende financiële schulden 9 463 0 0 0 0 411 957 0 0 0 421 420

 a. Kredietinstellingen 7 653 0 0 0 0 411 957 0 0 0 419 610
 b. Financiële leasing 1 810 0 0 0 0 0 0 0 0 1 810

C. Andere kortlopende financiële verplichtingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Handelsschulden en andere kortlopende schulden 2 451 986 0 222 411 988 064 1 939 140 779 249 10 441 281 50 000 43 911 16 916 642

 a. Exit taks 564 922 0 209 272 681 930 348 301 479 950 2 277 455 0 43 911 4 605 741
 b. Andere 1 887 064 0 13 139 306 134 1 590 839 299 299 8 163 826 50 000 0 12 310 301

E. Andere kortlopende verplichtingen 0 0 0 34 971 0 0 0 0 0 34 971
F. Overlopende rekeningen 945 138 0 4 494 45 569 10 924 24 962 116 924 0 0 1 148 011
Kortlopende verplichtingen 3 406 587 0 226 905 1 068 604 1 950 064 1 216 168 10 558 205 50 000 43 911 18 520 444
TOTAAL VERPLICHTINGEN 66 409 109 0 255 172 2 489 058 5 089 064 3 517 490 22 660 147 50 000 -114 938 100 355 104
TOTAAL VAN HET EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 123 465 970 1 527 155 1 501 851 8 783 437 8 170 638 5 476 464 33 536 112 5 362 580 -1 688 607 186 135 600
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Geconsolideerde balans - Pro-forma
 Geconsolideerde rekeningen 

op 30 juni 2006
Lakenstraat 119 

Lakenstraat 123-125
TRACOMA Hotel Central  

& Café Central
MEDIMMO CLEDIXA CHÂTEAU 

CHENOIS
Place du Samedi Harmonisatie 

IFRS
TOTAAL PRO-FORMA

op 30 juni 2006
EIGEN VERMOGEN
I. Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedervennootschap
A. Kapitaal  40 435 156 1 285 000 62 000 175 826 1 000 000 74 417 123 743 5 400 000 0 48 556 142
B. Uitgiftepremies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Ingekochte eigen aandelen -3 769 000 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 769 000
D. Reserves 20 014 548 235 000 1 147 898 6 130 956 2 520 000 1 930 000 10 590 000 0 -1 573 671 40 994 731

Onbeschikbare 552 928 0 6 200 30 330 0 0 0 0 0 589 458
Onbeschikbare - toevoeging gebouwen 17 471 282 235 000 1 129 000 3 697 000 2 520 000 1 930 000 10 590 000 0 -1 573 671 35 998 611
Beschikbare 1 990 338 0 12 698 2 403 626 0 0 0 0 0 4 406 662

E. Resultaat 1 307 719 37 155 86 781 362 597 -198 526 90 057 999 122 37 580 0 2 722 485
Overgedragen resultaten van vorige boekjaren 9 121 0 58 815 83 976 -389 429 -66 397 -32 565 0 0 -336 478
Resultaat van het boekjaar 1 298 598 37 155 27 966 278 621 190 903 156 454 1 031 687 37 580 0 3 058 963

 F. Impact op de reële waarde van geschatte mutatierechten en -kosten bij 
hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen

-2 771 741 -30 000 -50 000 -375 000 -239 900 -135 500 -836 900 -125 000 0 -4 564 041

 G. Variaties in de reële waarde van financiële activa en verplichtingen 1 838 221 0 0 0 0 0 0 0 0 1 838 221
H. Wisselkoersverschillen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eigen vermogen toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedervennootschap 57 054 903 1 527 155 1 246 679 6 294 379 3 081 574 1 958 974 10 875 965 5 312 580 -1 573 671 85 778 538
II. Minderheidsbelangen 1 958 0 0 0 0 0 0 0 0 1 958
VERPLICHTINGEN
I. Langlopende verplichtingen
A. Voorzieningen 0 0 20 000 138 847 0 0 0 0 -158 847 0
B. Langlopende financiële schulden 63 002 522 0 0 1 281 607 3 139 000 2 301 322 12 101 942 0 0 81 826 393

 a. Kredietinstellingen 63 002 522 0 0 1 281 607 3 139 000 2 301 322 12 101 942 0 0 81 826 393
C. Andere langlopende financiële verplichtingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Handelsschulden en andere langlopende schulden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Andere langlopende verplichtingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Uitgestelde belastingen - verplichtingen 0 0 8 267 0 0 0 0 0 0 8 267
Langlopende verplichtingen 63 002 522 0 28 267 1 420 454 3 139 000 2 301 322 12 101 942 0 -158 847 81 834 660
II. Kortlopende verplichtingen
A. Voorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Kortlopende financiële schulden 9 463 0 0 0 0 411 957 0 0 0 421 420

 a. Kredietinstellingen 7 653 0 0 0 0 411 957 0 0 0 419 610
 b. Financiële leasing 1 810 0 0 0 0 0 0 0 0 1 810

C. Andere kortlopende financiële verplichtingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Handelsschulden en andere kortlopende schulden 2 451 986 0 222 411 988 064 1 939 140 779 249 10 441 281 50 000 43 911 16 916 642

 a. Exit taks 564 922 0 209 272 681 930 348 301 479 950 2 277 455 0 43 911 4 605 741
 b. Andere 1 887 064 0 13 139 306 134 1 590 839 299 299 8 163 826 50 000 0 12 310 301

E. Andere kortlopende verplichtingen 0 0 0 34 971 0 0 0 0 0 34 971
F. Overlopende rekeningen 945 138 0 4 494 45 569 10 924 24 962 116 924 0 0 1 148 011
Kortlopende verplichtingen 3 406 587 0 226 905 1 068 604 1 950 064 1 216 168 10 558 205 50 000 43 911 18 520 444
TOTAAL VERPLICHTINGEN 66 409 109 0 255 172 2 489 058 5 089 064 3 517 490 22 660 147 50 000 -114 938 100 355 104
TOTAAL VAN HET EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 123 465 970 1 527 155 1 501 851 8 783 437 8 170 638 5 476 464 33 536 112 5 362 580 -1 688 607 186 135 600
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1. Pro-forma rekeningen 

Geconsolideerde jaarrekening - Pro-forma
van 7 november 2005 tot 30 juni 2006

Opperstraat BERTIMO LE MANOIR SPV OLPHI EMMABE Louizalaan 
331-333

HOTEL MARTIN’S 
BRUGGE

ZAVEL IMFINA Lakenstraat
Nieuwbrugstraat

Filips de Goedestraat
I Huurinkomsten (+) 1 345 717 252 386 419 045 93 901 152 888 158 268 210 000 1 177 719 560 803 404 768 313 645
II Terugnemingen overgedragen en verdisconteerde huren (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III Met verhuur verbonden kosten (+/-) 0 4 625 -2 442 -2 442 -2 442 -3 632 0 0 -7 167 0 0
Netto huurresultaat (I+II+III) 1 345 717 257 010 416 603 91 459 150 446 154 636 210 000 1 177 719 553 636 404 768 313 645
IV Recuperatie van vastgoedkosten (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Recuperatie van vastgoedkosten (+) 130 282 6 690 0 2 789 0 6 429 25 000 0 31 267 42 191 6 122
VI Kosten van de huurders gedragen door de eigenaar (-) 0 -109 -109 -109 -109 -109 0 0 0 0
VII Huurlasten en belastingen gedragen door de huurder (-) -181 858 -22 141 -40 302 -10 068 -13 284 -21 980 -25 000 -47 682 -20 937 -32 159 -6 122
VIII Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vastgoedresultaat 1 294 141 241 450 376 192 84 070 137 052 138 977 210 000 1 130 037 563 967 414 800 313 645
IX Technische kosten -250 796 -44 778 -66 446 -21 343 -24 226 -34 078 -10 500 0 -30 289 -6 612 -48 915
X Commerciële kosten -22 372 0 0 0 0 0 0 0 -2 259 0 0
XI Kosten en taksen van niet verhuurde goederen 0 -1 125 -1 125 -1 125 -1 125 -1 125 0 0 0 -32 836 -19 877
XII Beheerskosten vastgoed 0 -35 470 -34 379 -11 983 -14 655 -17 918 0 0 0 -10 119 -7 068
XIII Andere niet doorrekenbare vastgoedkosten (taksen, expertises) -185 465 -20 449 -40 843 -8 503 -17 371 -16 558 -10 000 0 -29 362 -15 909 -94 913

Operationeel vastgoedresultaat 835 508 139 629 233 400 41 117 79 676 69 298 189 500 1 130 037 502 057 349 324 142 871
XIV Algemene kosten van de vennootschap -103 108 -20 151 -13 630 -9 017 -11 930 -14 809 0 -65 735 -30 410 33 052 0
XV Andere operationele opbrengsten en kosten (+/-) 13 214 6 957 15 504 626 5 257 513 0 0 0 0 0
Operationeel resultaat voor het resultaat op de portefeuille 745 614 126 435 235 274 32 726 73 003 55 003 189 500 1 064 303 471 647 382 376 142 871
XVI Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen  (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Nettoverkopen van gebouwen (verkoopprijs - transactiekosten) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Boekwaarde van de verkochte gebouwen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

XVII Resultaat verkoop andere financiële activa  (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-  Nettoverkopen van niet-financiële activa  

(verkoopprijs - transactiekosten)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-   Boekwaarde van de verkochte andere niet-financiële activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen  (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Positieve variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Negatieve variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operationeel resultaat 745 614 126 435 235 274 32 726 73 003 55 003 189 500 1 064 303 471 647 382 376 142 871
XIX Financiële opbrengsten (+) 5 122 3 200 3 787 12 1 365 5 012 0 985 190 111 0 0
XX Interestkosten (-) -7 672 -9 084 -29 507 -4 562 -3 673 -8 567 0 -190 231 -42 740 0 0
XXI Andere financiële kosten (-) 0 -279 -182 -89 -64 -9 362 0 0 -145 0 -67 030
Financieel resultaat -2 549 -6 163 -25 903 -4 639 -2 372 -12 917 0 -189 246 147 226 0 -67 030
XXII Vennootschapsbelasting (-) 17 587 -360 -567 0 -205 -448 0 1 267 0 0 0
XXIII Exit taks (-) -55 765 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 435 0
Belastingen -38 178 -360 -567 0 -205 -448 0 1 267 0 -7 435 0
Nettoresultaat 704 887 119 912 208 805 28 087 70 426 41 637 189 500 876 323 618 873 374 941 75 841
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Geconsolideerde jaarrekening - Pro-forma
van 7 november 2005 tot 30 juni 2006

Opperstraat BERTIMO LE MANOIR SPV OLPHI EMMABE Louizalaan 
331-333

HOTEL MARTIN’S 
BRUGGE

ZAVEL IMFINA Lakenstraat
Nieuwbrugstraat

Filips de Goedestraat
I Huurinkomsten (+) 1 345 717 252 386 419 045 93 901 152 888 158 268 210 000 1 177 719 560 803 404 768 313 645
II Terugnemingen overgedragen en verdisconteerde huren (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III Met verhuur verbonden kosten (+/-) 0 4 625 -2 442 -2 442 -2 442 -3 632 0 0 -7 167 0 0
Netto huurresultaat (I+II+III) 1 345 717 257 010 416 603 91 459 150 446 154 636 210 000 1 177 719 553 636 404 768 313 645
IV Recuperatie van vastgoedkosten (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Recuperatie van vastgoedkosten (+) 130 282 6 690 0 2 789 0 6 429 25 000 0 31 267 42 191 6 122
VI Kosten van de huurders gedragen door de eigenaar (-) 0 -109 -109 -109 -109 -109 0 0 0 0
VII Huurlasten en belastingen gedragen door de huurder (-) -181 858 -22 141 -40 302 -10 068 -13 284 -21 980 -25 000 -47 682 -20 937 -32 159 -6 122
VIII Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vastgoedresultaat 1 294 141 241 450 376 192 84 070 137 052 138 977 210 000 1 130 037 563 967 414 800 313 645
IX Technische kosten -250 796 -44 778 -66 446 -21 343 -24 226 -34 078 -10 500 0 -30 289 -6 612 -48 915
X Commerciële kosten -22 372 0 0 0 0 0 0 0 -2 259 0 0
XI Kosten en taksen van niet verhuurde goederen 0 -1 125 -1 125 -1 125 -1 125 -1 125 0 0 0 -32 836 -19 877
XII Beheerskosten vastgoed 0 -35 470 -34 379 -11 983 -14 655 -17 918 0 0 0 -10 119 -7 068
XIII Andere niet doorrekenbare vastgoedkosten (taksen, expertises) -185 465 -20 449 -40 843 -8 503 -17 371 -16 558 -10 000 0 -29 362 -15 909 -94 913

Operationeel vastgoedresultaat 835 508 139 629 233 400 41 117 79 676 69 298 189 500 1 130 037 502 057 349 324 142 871
XIV Algemene kosten van de vennootschap -103 108 -20 151 -13 630 -9 017 -11 930 -14 809 0 -65 735 -30 410 33 052 0
XV Andere operationele opbrengsten en kosten (+/-) 13 214 6 957 15 504 626 5 257 513 0 0 0 0 0
Operationeel resultaat voor het resultaat op de portefeuille 745 614 126 435 235 274 32 726 73 003 55 003 189 500 1 064 303 471 647 382 376 142 871
XVI Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen  (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Nettoverkopen van gebouwen (verkoopprijs - transactiekosten) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Boekwaarde van de verkochte gebouwen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

XVII Resultaat verkoop andere financiële activa  (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-  Nettoverkopen van niet-financiële activa  

(verkoopprijs - transactiekosten)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-   Boekwaarde van de verkochte andere niet-financiële activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen  (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Positieve variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Negatieve variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operationeel resultaat 745 614 126 435 235 274 32 726 73 003 55 003 189 500 1 064 303 471 647 382 376 142 871
XIX Financiële opbrengsten (+) 5 122 3 200 3 787 12 1 365 5 012 0 985 190 111 0 0
XX Interestkosten (-) -7 672 -9 084 -29 507 -4 562 -3 673 -8 567 0 -190 231 -42 740 0 0
XXI Andere financiële kosten (-) 0 -279 -182 -89 -64 -9 362 0 0 -145 0 -67 030
Financieel resultaat -2 549 -6 163 -25 903 -4 639 -2 372 -12 917 0 -189 246 147 226 0 -67 030
XXII Vennootschapsbelasting (-) 17 587 -360 -567 0 -205 -448 0 1 267 0 0 0
XXIII Exit taks (-) -55 765 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 435 0
Belastingen -38 178 -360 -567 0 -205 -448 0 1 267 0 -7 435 0
Nettoresultaat 704 887 119 912 208 805 28 087 70 426 41 637 189 500 876 323 618 873 374 941 75 841
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1. Pro-forma rekeningen 

Geconsolideerde jaarrekening - Pro-forma
van 7 november 2005 tot 30 juni 2006

Lombardstraat AEDIFICA TOTAAL 
(transacties op 30 

juni 2006)

Lakenstraat 119 
Lakenstraat 

123-125

TRACOMA HOTEL CENTRAL 
& CAFE CENTRAL

MEDIMMO CLEDIXA CHÂTEAU 
CHENOIS

Place du samedi TOTAAL 
(transacties op 17 

augustus 2006)
I Huurinkomsten (+) 112 901 0 5 202 040 51 255 34 745 377 131 297 619 236 683 1 404 667 174 000 7 778 140
II Terugnemingen overgedragen en verdisconteerde huren (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III Met verhuur verbonden kosten (+/-) 0 0 -13 500 0 0 0 0 0 0 0 -13 500
Netto huurresultaat (I+II+III) 112 901 0 5 188 541 51 255 34 745 377 131 297 619 236 683 1 404 667 174 000 7 764 641
IV Recuperatie van vastgoedkosten (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Recuperatie van vastgoedkosten (+) 2 585 0 253 355 5 000 5 000 15 000 0 0 0 10 000 288 355
VI Kosten van de huurders gedragen door de eigenaar (-) 0 0 -547 0 0 0 0 0 0 0 -547
VII Huurlasten en belastingen gedragen door de huurder (-) -2 585 0 -424 117 -5 000 -5 000 -15 000 0 0 0 -10 000 -459 117
VIII Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vastgoedresultaat 112 901 0 5 017 232 51 255 34 745 377 131 297 619 236 683 1 404 667 174 000 7 593 332
IX Technische kosten -1 184 -662 -539 828 -2 563 -1 737 -18 857 0 0 0 -8 700 -571 685
X Commerciële kosten 0 -61 637 -86 268 -5 000 -2 000 -13 000 0 0 0 -2 500 -108 768
XI Kosten en taksen van niet verhuurde goederen 0 0 -58 337 0 0 0 0 0 0 0 -58 337
XII Beheerskosten vastgoed -5 645 0 -137 237 -1 538 -1 042 -11 314 0 0 0 -5 220 -156 351
XIII Andere niet doorrekenbare vastgoedkosten (taksen, expertises) -9 678 -337 581 -786 630 0 0 0 0 0 0 0 -786 630

Operationeel vastgoedresultaat 96 394 -399 880 3 408 932 42 155 29 966 333 960 297 619 236 683 1 404 667 157 580 5 911 561
XIV Algemene kosten van de vennootschap 0 -953 308 -1 189 045 -5 000 -2 000 -8 000 0 0 0 -120 000 -1 324 045
XV Andere operationele opbrengsten en kosten (+/-) 0 446 42 518 0 0 0 0 0 0 0 42 518
Operationeel resultaat voor het resultaat op de portefeuille 96 394 -1 352 742 2 262 405 37 155 27 966 325 960 297 619 236 683 1 404 667 37 580 4 630 034
XVI Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen  (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Nettoverkopen van gebouwen (verkoopprijs - transactiekosten) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Boekwaarde van de verkochte gebouwen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

XVII Resultaat verkoop andere financiële activa  (+/-) 0 -15 000 -15 000 0 0 0 0 0 0 0 -15 000
-  Nettoverkopen van niet-financiële activa  

(verkoopprijs - transactiekosten)
0 2 585 000 2 585 000 0 0 0 0 0 0 0 2 585 000

-   Boekwaarde van de verkochte andere niet-financiële activa 0 -2 600 000 -2 600 000 0 0 0 0 0 0 0 -2 600 000
XVIII Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen  (+/-) 0 451 659 451 659 0 0 0 0 0 0 0 451 659

- Positieve variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 0 451 659 451 659 0 0 0 0 0 0 0 451 659
- Negatieve variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operationeel resultaat 96 394 -916 084 2 699 063 37 155 27 966 325 960 297 619 236 683 1 404 667 37 580 5 066 693
XIX Financiële opbrengsten (+) 0 36 916 246 510 0 0 0 0 0 0 0 246 510
XX Interestkosten (-) 0 -1 145 542 -1 441 579 0 0 -47 340 -106 716 -80 229 -372 980 0 -2 048 843
XXI Andere financiële kosten (-) 0 -71 951 -149 102 0 0 0 0 0 0 0 -149 102
Financieel resultaat 0 -1 180 578 -1 344 171 0 0 -47 340 -106 716 -80 229 -372 980 0 -1 951 435
XXII Vennootschapsbelasting (-) 0 -10 368 6 906 0 0 0 0 0 0 0 6 906
XXIII Exit taks (-) 0 0 -63 200 0 0 0 0 0 0 0 -63 200
Belastingen 0 -10 368 -56 294 0 0 0 0 0 0 0 -56 294
Nettoresultaat 96 394 -2 107 030 1 298 598 37 155 27 966 278 621 190 903 156 454 1 031 687 37 580 3 058 963
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Geconsolideerde jaarrekening - Pro-forma
van 7 november 2005 tot 30 juni 2006

Lombardstraat AEDIFICA TOTAAL 
(transacties op 30 

juni 2006)

Lakenstraat 119 
Lakenstraat 

123-125

TRACOMA HOTEL CENTRAL 
& CAFE CENTRAL

MEDIMMO CLEDIXA CHÂTEAU 
CHENOIS

Place du samedi TOTAAL 
(transacties op 17 

augustus 2006)
I Huurinkomsten (+) 112 901 0 5 202 040 51 255 34 745 377 131 297 619 236 683 1 404 667 174 000 7 778 140
II Terugnemingen overgedragen en verdisconteerde huren (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III Met verhuur verbonden kosten (+/-) 0 0 -13 500 0 0 0 0 0 0 0 -13 500
Netto huurresultaat (I+II+III) 112 901 0 5 188 541 51 255 34 745 377 131 297 619 236 683 1 404 667 174 000 7 764 641
IV Recuperatie van vastgoedkosten (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Recuperatie van vastgoedkosten (+) 2 585 0 253 355 5 000 5 000 15 000 0 0 0 10 000 288 355
VI Kosten van de huurders gedragen door de eigenaar (-) 0 0 -547 0 0 0 0 0 0 0 -547
VII Huurlasten en belastingen gedragen door de huurder (-) -2 585 0 -424 117 -5 000 -5 000 -15 000 0 0 0 -10 000 -459 117
VIII Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vastgoedresultaat 112 901 0 5 017 232 51 255 34 745 377 131 297 619 236 683 1 404 667 174 000 7 593 332
IX Technische kosten -1 184 -662 -539 828 -2 563 -1 737 -18 857 0 0 0 -8 700 -571 685
X Commerciële kosten 0 -61 637 -86 268 -5 000 -2 000 -13 000 0 0 0 -2 500 -108 768
XI Kosten en taksen van niet verhuurde goederen 0 0 -58 337 0 0 0 0 0 0 0 -58 337
XII Beheerskosten vastgoed -5 645 0 -137 237 -1 538 -1 042 -11 314 0 0 0 -5 220 -156 351
XIII Andere niet doorrekenbare vastgoedkosten (taksen, expertises) -9 678 -337 581 -786 630 0 0 0 0 0 0 0 -786 630

Operationeel vastgoedresultaat 96 394 -399 880 3 408 932 42 155 29 966 333 960 297 619 236 683 1 404 667 157 580 5 911 561
XIV Algemene kosten van de vennootschap 0 -953 308 -1 189 045 -5 000 -2 000 -8 000 0 0 0 -120 000 -1 324 045
XV Andere operationele opbrengsten en kosten (+/-) 0 446 42 518 0 0 0 0 0 0 0 42 518
Operationeel resultaat voor het resultaat op de portefeuille 96 394 -1 352 742 2 262 405 37 155 27 966 325 960 297 619 236 683 1 404 667 37 580 4 630 034
XVI Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen  (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Nettoverkopen van gebouwen (verkoopprijs - transactiekosten) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Boekwaarde van de verkochte gebouwen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

XVII Resultaat verkoop andere financiële activa  (+/-) 0 -15 000 -15 000 0 0 0 0 0 0 0 -15 000
-  Nettoverkopen van niet-financiële activa  

(verkoopprijs - transactiekosten)
0 2 585 000 2 585 000 0 0 0 0 0 0 0 2 585 000

-   Boekwaarde van de verkochte andere niet-financiële activa 0 -2 600 000 -2 600 000 0 0 0 0 0 0 0 -2 600 000
XVIII Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen  (+/-) 0 451 659 451 659 0 0 0 0 0 0 0 451 659

- Positieve variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 0 451 659 451 659 0 0 0 0 0 0 0 451 659
- Negatieve variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operationeel resultaat 96 394 -916 084 2 699 063 37 155 27 966 325 960 297 619 236 683 1 404 667 37 580 5 066 693
XIX Financiële opbrengsten (+) 0 36 916 246 510 0 0 0 0 0 0 0 246 510
XX Interestkosten (-) 0 -1 145 542 -1 441 579 0 0 -47 340 -106 716 -80 229 -372 980 0 -2 048 843
XXI Andere financiële kosten (-) 0 -71 951 -149 102 0 0 0 0 0 0 0 -149 102
Financieel resultaat 0 -1 180 578 -1 344 171 0 0 -47 340 -106 716 -80 229 -372 980 0 -1 951 435
XXII Vennootschapsbelasting (-) 0 -10 368 6 906 0 0 0 0 0 0 0 6 906
XXIII Exit taks (-) 0 0 -63 200 0 0 0 0 0 0 0 -63 200
Belastingen 0 -10 368 -56 294 0 0 0 0 0 0 0 -56 294
Nettoresultaat 96 394 -2 107 030 1 298 598 37 155 27 966 278 621 190 903 156 454 1 031 687 37 580 3 058 963
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VERSLAG VAN DE COMMISSARIS 
OVER DE PRO-FORMA FINANCIËLE 
INLICHTINGEN
VOORGELEGD AAN DE ALGEMENE  

VERGADERING DER AANDEELHOUDERS

VAN 26 SEPTEMBER 2006 OVER DE PRO-

FORMA FINANCIËLE INLICHTINGEN

Geachte dames en heren, 

In onze hoedanigheid van commissaris en 
in uitvoering van de verordening (EG) nr 
809/2004 van de Europese Commissie dd 
29 april 2004, hebben we huidig verslag 
opgesteld over de pro-forma financiële infor-
matie zoals deze door de Raad van Bestuur 
werd voorgesteld in het jaarlijks verslag over 
het boekjaar afgesloten op 30 juni 2006.  
We brengen hierbij in herinnering dat de 
Raad van Bestuur de geconsolideerde en de  
statutaire jaarrekening heeft vastgesteld  
op 29 augustus 2006.

Deze financiële informatie beschrijft de 
wijze waarop de transacties, gerealiseerd tot 
op datum van de vaststelling van de jaarre-
kening, een invloed zouden kunnen  
uitgeoefend hebben op de activa, het eigen 
vermogen en de passiva evenals op de 
resultatenrekening van de vennootschap.   
Het opstellen van deze financiële informatie 
valt onder de verantwoordelijkheid van het 
bestuursorgaan.

Het pro-forma geconsolideerde balanstotaal 
over het boekjaar afgesloten op 30 juni 
2006 bedraagt 186.135.600 E en de pro-
forma geconsolideerde netto-winst bedraagt 
3.058.963 E.

Door haar aard zelf behandelt deze pro-
forma financiële informatie dus een 

theoretische indicatieve situatie en geeft 
ze bijgevolg niet de financiële situatie of de 
werkelijke resultaten weer van de vennoot-
schap.

De financiële staten van de vennootschap-
pen of entiteiten die betrokken zijn in de 
transacties (splitsingsverrichtingen, fusie-
verrichtingen en inbrengen) welke werden 
uitgevoerd voor 30 juni 2006 en deze  
gerealiseerd op 17 augustus 2006 worden 
niet medegedeeld.  Het bestuursorgaan van 
de vennootschap is van mening dat deze 
financiële staten niet ter zake doen voor het 
begrip van de pro-forma financiële informa-
tie, aangezien het gaat om verrichtingen van 
splitsing van het vermogen, om fusieverrich-
tingen en inbrengverrichtingen welke beperkt 
blijven tot bepaalde gebouwen of handels-
fondsen aangehouden door inbrengende 
vennootschappen welke vaak zeer uiteen-
lopende bedrijfs- en financieringsstructuren 
hebben.

Deze pro-forma financiële informatie ver-
trekt van de geconsolideerde jaarrekening 
vastgesteld op 30 juni 2006.  We verwi-
jzen naar ons verslag zonder voorbehoud 
opgesteld op 30 augustus 2006.  De pro-
forma aanpassingen hebben betrekking op 
verrichtingen waarvoor we verwijzen naar 
onze wettelijke verslagen en overige speci-
fieke mededelingen van de commissaris bij 
elkeen van deze verrichtingen.

Deze pro-forma financiële informa-
tie werd opgesteld in overeenstemming 
met het Koninklijk Besluit van 21 juni 2006 
op de boekhouding, de jaarrekening en de 
geconsolideerde jaarrekening van open-
bare vastgoedbevaks en overeenkomstig het 
boekhoudkundig referentiestelsel IFRS (Inter-

national Financial Reporting Standards) zoals 
aanvaard binnen de Europese Unie

We hebben onze werkzaamheden uitgevoerd 
overeenkomstig de in België geldende con-
trolenormen, zoals uitgevaardigd door het 
Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze werkzaamheden houden een inschatting 
in van de coherentie van de boekhoudkun-
dige methodes toegepast op de pro-forma 
financiële informatie ten aanzien van de 
methodes toegepast op de financiële staten 
op 30 juni 2006.  We hebben de gegevens 
welke aan de basis liggen van de opstelling 
van deze financiële informatie, de oorsprong 
van de verschafte informatie en de motieven 
van de aangebrachte aanpassingen gecon-
troleerd.

Naar ons oordeel werd deze pro-forma finan-
ciële informatie naar behoren opgesteld 
en zijn de beginselen op basis waarvan zij 
werd opgesteld in overeenstemming met de 
boekhoudkundige methodes toegepast door 
de vennootschap.

Opgesteld te Elsene (1050 Brussel)
op 31 augustus 2006.

BST Bedrijfsrevisoren,
B.B.V.B.A. van Bedrijfsrevisoren, 
vertegenwoordigd door Dirk SMETS

2. Verslag van de commissaris 
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Vastgoedportefeuille

Totale oppervlakte (m2) (zonder parkings) 50 127

Aantal appartementen 289 

Kerncijfers op 30 juni 2006 

Waarde van de vastgoedportefeuille x 1.000 € Per aandeel*

Investeringswaarde 112 719 1 935,40

Reële waarde 109 830 1 885,78

Contractuele huurgelden 7 378 108,48

  Bruto Rendement (%) 6,55%

Geconsolideerd resultaat (IAS/IFRS) x 1.000 € Per aandeel*

Netto huurresultaat 2 587 44,42

Vastgoedresultaat 2 560 43,96

Exploitatieresultaat 1 733 29,76

  Operationele marge (%) 66,99%

Exploitatieresultaat voor resultaat op portefeuille 605 10,39

Resultaat op portefeuille 438 7,52

Financieel resultaat + belastingen -1 265 -21,75

Netto resultaat -222 -3,81

Netto resultaat (Aandeel van de groep) -222 -3,81

Aantal aandelen

Aantal gewone aandelen in omloop 58 241

Totaal aantal aandelen 62 010

Geconsolideerde balans (IAS/IFRS) x 1.000 € Per aandeel*

Eigen vermogen 56 997 978,64

Schulden en passiva opgenomen in de schuldratio 65 524 1 125,03

Totaal van de balans 123 466 2 119,92

  Schuldratio (%) 53,07%

Verdeling per sector in m2

44,3%

35,4%

20,3%

Gebouwen 
met gemeubelde
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Andere Residentiële 
en gemengde 

gebouwen  

  

Geografi sche verdeling in m2
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*Aantal gewone aandelen in omloop
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