
De Raad van Bestuur van Befimmo NV is op 13 mei 2014 bijeengekomen om de 
financiële geconsolideerde kwartaalstaten op te maken, afgesloten op 

31 maart 2014. 
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EPRA earnings aan 1,01 € per aandeel, in lijn met de vooruitzichten 

Intrinsieke waarde van 55,09 € per aandeel 

Reële waarde van de portefeuille stabiel  (+0,3%) 
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1.  Belangrijkste renovatie- en bouwprojecten 
 
Befimmo investeert in haar portefeuille om te beantwoorden aan de behoeften van haar huurders, 
om haar gebouwen op een hoog kwaliteitsniveau en aantrekkelijk te houden en om een zo hoog 
mogelijke bezettingsgraad van die portefeuille te verzekeren. 
 
Meer bepaald, lopen er renovatiewerken1 in de gebouwen Brederode 13 (Brussel CBD), Triomf I 
(Brussel gedecentraliseerd) en Ikaros Business Park Fase II (Brussel rand) voor een globaal budget 
van zowat 42 miljoen € en die in mei 2014 voltooid zullen worden. 
 
Ook de bouw1 van de Tour Paradis in Luik gaat verder. De werken voor de binnenafwerkingen en de 
speciale technieken zijn momenteel aan de gang. 
 
Daarnaast doet Fedimmo, in overleg met de Stad Luik en de Waalse Overheidsdienst “Milieu, 
Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit” een projectenoproep2 in het kader van de uitvoering van een 
vastgoedproject (van ongeveer 35.000 m² kantoren en woningen) op de rest van het perceel waar ze 
eigenaar van is. Dit project biedt Fedimmo nieuwe perspectieven voor de opwaardering van haar 
grond in de komende jaren. 
 

 

                                                           
1
  Meer informatie is te vinden in het Jaarlijks Financieel Verslag 2013 op de website van Befimmo (www.befimmo.be). 

2
  Meer informatie is te vinden op de website: www.liege-appel-a-projets.be. 

http://www.befimmo.be/
http://www.liege-appel-a-projets.be/
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2. Vastgoedportefeuille op 31 maart 2014 
 

Variatie in de reële waarden3 van de vastgoedportefeuille 
 

 
 
 

De reële waarde van de geconsolideerde portefeuille van Befimmo bedraagt 2.218,2 miljoen € op 
31 maart 2014, ten opzichte van een reële waarde van 2.184,1 miljoen € op 31 december 2013. 
 
Deze evolutie van de waarde omvat de bouw- en renovatiewerken die in het voorbije kwartaal in de 
portefeuille uitgevoerd werden, evenals de variaties in reële waarde die op de resultatenrekening 
werden geboekt. 
 
Buiten het bedrag van de acquisities, investeringen en desinvesteringen, stegen de waarden van de 
portefeuille met 6,7 miljoen € (+0,3%) in dit eerste kwartaal van het boekjaar. 
 
Enkele gerichte feiten, zoals de verlenging van bepaalde huurovereenkomsten, hadden een positieve 
invloed op de evolutie van de waarde van de portefeuille in de eerste drie maanden van het 
boekjaar. Buiten deze elementen, lijkt de tendens naar een stabilisering van de waarden bevestigd. 
 
 
 

                                                           
3
  Deze waarden zijn opgesteld in toepassing van de IAS 40 norm die voor vastgoedbeleggingen een boeking in “reële 

waarde” vereist. Deze reële waarde wordt verkregen door van de “investeringswaarde” een gemiddelde van de 
transactiekosten bepaald door onafhankelijke vastgoedexperts af te trekken. Dit komt overeen met (i) 2,5% voor 
gebouwen met een waarde van meer dan 2,5 miljoen € en met (ii) 10% (Vlaanderen) of 12,5% (Wallonië en Brussel) 
voor gebouwen met een waarde van minder dan 2,5 miljoen €. 
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Bezettingsgraad4 en gewogen gemiddelde duur van de huurovereenkomsten 
 
De bezettingsgraad van het vastgoed beschikbaar voor verhuring blijft op 31 maart 2014 stabiel op 
95,1% (tegenover 95,2% op 31 december 2013). Voor alle vastgoedbeleggingen5 samen ligt de 
bezettingsgraad op 31 maart 2014 op 94,0% (vergeleken met 94,2% op 31 december 2013). 
 
Op 31 maart 2014 blijft de gewogen gemiddelde duur van de lopende huurovereenkomsten stabiel 
op 9,02 jaar (tegenover 9,06 jaar op 31 december 2013). 
 
In het eerste kwartaal van het boekjaar ondertekende Befimmo nieuwe huurovereenkomsten en 
vernieuwingen van huurovereenkomsten voor een oppervlakte van zowat 3.000 m². Daaruit blijkt dat 
de activiteit op de Brusselse huurmarkt nog zwak is. 
 
 

Globaal huurrendement 
 

 
 
 

                                                           
4
  Bezettingsgraad = lopende huurinkomsten (inclusief de al verhuurde oppervlaktes, waarvoor de huurovereenkomst nog 

niet is ingegaan)/(lopende huurinkomsten + geraamde huurwaarde voor de leegstaande oppervlaktes). 
5
  Dit wil zeggen met inbegrip van het vastgoed gebouwd of ontwikkeld voor eigen rekening, met het oog op verhuring. 
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3.  Netto-actiefwaarde6 op 31 maart 2014 
 
Op 31 maart 2014 bedraagt de netto-actiefwaarde van Befimmo 1.186,3 miljoen €. 
 
De intrinsieke waarde komt zodoende op 55,09 €7 per aandeel, tegenover 54,13 € per aandeel op 
31 december 2013. 
 
 
Evolutie van de intrinsieke waarde 
 

 
 
 
EPRA NAV en NNNAV 
 

 
 

                                                           
6
  Audit van de rekeningen: de kwartaalrekeningen worden niet geauditeerd. De halfjaarrekeningen worden onderworpen 

aan een beperkt nazicht en de jaarrekeningen aan een audit. 
7
  Vóór betaling van het dividendsaldo van 0,80 € per aandeel dat niet in handen is van de groep, vanaf 7 mei 2014. 
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4.  Evolutie van de resultaten8 
 

 31.03.2014 31.03.2013 
 3 maanden 3 maanden 

Nettohuurresultaat9  
(in miljoen €) 

34,5 32,5 

Operationeel vastgoedresultaat 
(in miljoen €) 

31,3 30,5 

EPRA earnings  [groepsaandeel] 
(in miljoen €) 

21,7 20,8 

Aantal uitgegeven aandelen 22 062 701 19 120 709 

Aantal aandelen niet in handen van de groep  21 534 086 18 483 338 

Gemiddeld aantal aandelen niet in handen van de 
groep gedurende de periode  

21 534 086 18 475 990 

Nettoresultaat (€/aandeel) 
[groepsaandeel] 

0,96 1,27 

Courant nettoresultaat (€/aandeel) 
[groepsaandeel] 

1,01 1,14 

EPRA earnings (€/aandeel) 
[groepsaandeel] 

1,01 1,13 

 
 

Analyse 
 

Het nettohuurresultaat en het operationeel vastgoedresultaat liggen hoger dan in dezelfde periode 
vorig jaar. Deze stijging is vooral te verklaren door de inkomsten uit de opname in de portefeuille van 
de gebouwen Blue Tower en AMCA vorig jaar. Ze wordt echter deels beperkt door de lagere 
inkomsten in verband met de overdracht van het gebouw Mons I en de renovatie van het gebouw 
Triomf I. De andere variaties (de komst van nieuwe huurders, het vertrek van huurders, de 
indexering, enz.) compenseren elkaar globaal. 
 

De nettovastgoedkosten stijgen met 1,2 miljoen € tegenover 31 maart 2013 en sluiten aan op de 
vooruitzichten. 
 

De andere bestanddelen van de EPRA earnings, namelijk de algemene kosten en de financiële 
kosten, blijven algemeen stabiel vergeleken met vorig jaar, ook al nam de gemiddelde financiële 
schuld met 5,7% toe. De EPRA earnings komt op 21,7 miljoen €, wat 4,0% meer is dan in de drie 
eerste maanden van het boekjaar 2013. 

                                                           
8
  Audit van de rekeningen: de kwartaalrekeningen worden niet geauditeerd. Daarentegen maken de halfjaarrekeningen 

voorwerp uit van een beperkt nazicht en de jaarrekeningen van een audit. 
9
  Nettohuurresultaat zoals voorgesteld in het schema van de IFRS-resultatenrekening van het Koninklijk Besluit van 

21 juni 2006 op de boekhouding, de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van openbare Vastgoedbevaks, 
en tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 10 april 1995 met betrekking tot Vastgoedbevaks, B.S., 29 juni 2006. 
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Conform de gepubliceerde vooruitzichten, beloopt de EPRA earnings per aandeel 1,01 €, wat dan 
weer 10,8% minder is dan vorig jaar voor dezelfde periode, hoofdzakelijk door de hiervoor vermelde 
redenen. 
 

Omdat er in het eerste kwartaal van het boekjaar 2014 geen enkel gebouw werd overgedragen, is 
het courant nettoresultaat per aandeel gelijk aan de EPRA earnings per aandeel. Het nettoresultaat 
per aandeel van 0,96 € wordt beïnvloed door het netto-effect van de positieve variaties van de reële 
waarde van de gebouwen (+6,7 miljoen €) en de negatieve variaties van de financiële activa en 
verplichtingen (-7,7 miljoen €). 
 
 

5. Financiële structuur en indekkingsbeleid 
 

In het kader van haar indekkingsbeleid heeft Befimmo sinds het begin van het boekjaar een IRS 
aangekocht met een gemiddelde rentevoet van 1,26%, voor een totaal notioneel bedrag van 
35 miljoen € (duur van 5 tot 8 jaar), evenals een aantal CAP aan 1,30% en 1,50%, voor een totaal 
notioneel bedrag van 35 miljoen €. Deze indekkingsinstrumenten dekken een periode van 4 jaar en 
gaan allemaal in de loop van 2014 in. 
 

Op 31 maart 2014 komt de schuldratio10 op 46,92% (ten opzichte van 46,56% in het begin van het 
boekjaar) en de LTV-ratio11 op 44,21% (ten opzichte van 45,01% in het begin van het boekjaar). 
 
 

6. Beurskoers en rendementen 
 

Op 31 maart 2014 sloot het Befimmo-aandeel op 51,46 €. Dit komt neer op een disagio van 6,6% ten 
opzichte van zijn intrinsieke waarde. 
 

Over de laatste 12 maanden komt de return op eigen middelen op 6,34%
12

, terwijl de return op 
beurskoers 11,22%13 bedraagt. 
 

Het is te noteren dat het gemiddeld aantal aandelen dat niet in handen is van de groep gedurende de 
periode met 16,5% toenam, door de verschillende uitgevoerde kapitaalverhogingen13. 
 
 

7.  Vooruitzichten 
 

Als er voor het overige niets verandert, blijven ook de vooruitzichten van de EPRA earnings nog 
gelden zoals ze werden gepubliceerd14

 in het Jaarlijks Financieel Verslag 2013. De Raad van Bestuur 
bevestigt zo het vooropgesteld dividend van 3,45 €15

 per aandeel (bruto) voor het lopende boekjaar. 

                                                           
10

  De schuldratio wordt berekend overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 7 december 2010. 
11

  Loan-to-value (LTV): [(nominale financiële schulden - kasstroom)/reële waarde van de portefeuille]. 
12

  Het betreft de IRR [Internal Rate of Return of interne rentabiliteitsvoet], berekend op de laatste 12 maanden, rekening 
houdend met het voorschot op dividend van 2,6546 € per aandeel (bruto), dat in december 2013 werd toegekend aan 
de aandeelhouder die voor het dividend in aandelen koos. 

13
  Meer informatie is te vinden in het Jaarlijks Financieel Verslag 2013 van Befimmo (www.befimmo.be). 

14  Meer informatie is te vinden in het hoofdstuk “Vooruitzichten en dividendprognose” van het Jaarlijks Financieel 
Verslag 2013, op pagina’s 59 tot 65.  

15  Het brutodividend van 3,45 € per aandeel zou uitbetaald kunnen worden met een voorschot van 2,59 € in 
december 2014 en een saldo van 0,86 € in mei 2015. 

http://www.befimmo.be/
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8. Wet betreffende de “Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen” 
 

Door de omzetting in de Belgische wetgeving van de Europese AIFM-richtlijn (“Alternative Investment 
Fund Managers”), zal de regelgeving die van toepassing is op de Vastgoedbevaks wijzigen. 
 

In dat kader keurde het Parlement op 24 april 2014 een wet goed die het statuut van 
gereglementeerde vastgoedvennootschap (“GVV”) instelt en die het de bestaande Vastgoedbevaks 
mogelijk maakt om dit nieuwe statuut te krijgen. 
 

In dat opzicht zullen de Vastgoedbevaks in de komende maanden een keuze moeten maken: ofwel 
hun erkenning als alternatieve beleggingsmaatschappij (AIF) aanvragen, ofwel hun aandeelhouders 
voorstellen om het statuut van GVV aan te nemen en hun erkenning in die hoedanigheid aanvragen. 
 

De GVV-wet werd nog niet gepubliceerd en is nog niet van kracht. Vastgoedbevaks beschikken over 
een termijn van vier maanden, vanaf de invoegetreding van de GVV-wet (die bepaald zal worden in 
haar Koninklijk Uitvoeringsbesluit) om de keuze te maken. 
 

Befimmo zal, wanneer de tijd daar is, een aanbeveling doen aan haar aandeelhouders na onderzoek 
van deze nieuwe wetteksten. 
 
 

9. Volgende publicaties 
 

Publicatie van het Halfjaarlijks Financieel Verslag 2014 Vrijdag 1 augustus 201416 

Tussentijdse verklaring – Publicatie van de intrinsieke 

waarde op 30 september 2014 
Vrijdag 14 november 201416 

 
 

Befimmo is een pure player investeerder, die gespecialiseerd is in kwaliteitsvolle kantoorgebouwen in  
stadscentra in België en in het Groothertogdom Luxemburg. 

 

Vandaag omvat haar portefeuille een honderdtal kantoorgebouwen, voor een totale oppervlakte van meer 
dan 900.000 m², waarvan een groot deel op lange termijn verhuurd is aan openbare instellingen (> 65%). 

De reële waarde van haar portefeuille werd op 31 maart 2014 op 2.218,2 miljoen € geraamd. 
 

De Vennootschap streeft naar de opwaardering van haar huidige portefeuille en wil tegelijk elke 
investeringskans grijpen die waarde creëert voor haar aandeelhouders. 

  

Befimmo is sinds haar oprichting genoteerd op NYSE Euronext Brussels en sinds maart 2009  
opgenomen in de BEL 20. De Vennootschap hanteert een doordachte strategie die gericht is op de  

optimalisering van haar resultaten op de lange termijn. 
 

In haar strategische denkoefening houdt Befimmo heel sterk rekening met de impact van duurzame 
ontwikkeling en in haar dagelijkse werking staat de naleving van de regels inzake maatschappelijke 

verantwoordelijkheid altijd centraal. 

 

Bjjkomende informatie: 
Befimmo NV 

IR & External Communication Department 
Tel.: 02/679.39.46 

E-mail: contact@befimmo.be | www.befimmo.be 

                                                           
16

  Publicatie vóór opening van de beurs. 

mailto:@befimmo.be
http://www.befimmo.be/

