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JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN
IDENTIFICATIEGEGEVENS

NAAM:

Retail Estates

Rechtsvorm: NV
Adres: Industrielaan

Nr.: 6

Postnummer: 1740

Gemeente: Ternat

Land: België
Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van Brussel, nederlandstalige
Internetadres1:
Ondernemingsnummer

DATUM

5/04/2017

0434.797.847

van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van

bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING

2

IN EURO

goedgekeurd door de algemene vergadering van

24/07/2017

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

1/04/2016

tot

31/03/2017

Vorig boekjaar van

1/04/2015

tot

31/03/2016

De bedragen van het vorige boekjaar zijn

/

zijn niet 3 identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Totaal aantal neergelegde bladen:
omdat ze niet dienstig zijn: 7, 8, 9

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd

Handtekening
(naam en hoedanigheid)
De Nys Jan
Gedelgeerd Bestuurder

1 Facultatieve vermelding.
2 Indien nodig, aanpassen van de eenheid en munt waarin de bedragen zijn uitgedrukt.
3 Schrappen wat niet van toepassing is.

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Nr.

VOL 2.1

0434.797.847

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN
AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming

Borghgraef Paul
van de Wervelaan 49, bus 2, 2970 Schilde, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 1/04/2016- 19/07/2021
De Nys Jan
Industrielaan 6, 1740 Ternat, België
Functie : Gedelegeerd bestuurder
Mandaat : 1/04/2016- 19/07/2021
De Smet Kara
Industrielaan 6, 1740 Ternat, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 12/01/2017- 19/07/2021
Annaert René
G. Mercatorlaan 4, 1780 Wemmel, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 1/04/2016- 19/07/2021
Appelmans Jean-Louis
Schermerstraat 42, 2000 Antwerpen, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 1/04/2016- 19/07/2021
Demain Christophe
Galiléelaan 5, 1210 Brussel 21, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 1/04/2016- 19/07/2021
De Smedt Rudy
Stoofstraat 12, 1000 Brussel 1, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 1/04/2016- 19/07/2021
Sterbelle Jean
Vorstlaan 25, 1170 Brussel 17, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 1/04/2016- 19/07/2021
Van den Neste Leen
Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 12/01/2016- 19/07/2021

Nr.

VOL 2.1

0434.797.847

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Wouters Herlinda
Watermanweg 92, 3067 GG Rotterdam, Nederland
Functie : Bestuurder
Mandaat : 12/01/2016- 19/07/2021
PWC Bedrijfsrevisoren BCVBA

0429.501.944

Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, België
Functie : Commissaris, Lidmaatschapsnummer : B00009
Mandaat : 7/07/2015- 23/07/2018
Vertegenwoordigd door :
1. Walgrave Damien
Woluwedal 18 , 1932 Sint-Stevens-Woluwe, België
A02037
Tinant Marc
Urbain Britsierlaan 5, 1030 Brussel 3, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 7/07/2015- 1/07/2016
De Peuter Hubert
Havenlaan 12, 1000 Brussel 1, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 7/07/2015- 1/07/2016
Ragoen Victor
Slesbroekstraat 101, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 1/04/2016- 1/07/2016
Ragoen Victor
Slesbroekstraat 101, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 4/04/2017- 19/07/2021
Gaeremynck Ann
Dadizelestraat 43, 8560 Wevelgem, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 4/04/2017- 19/07/2021

RETAIL ESTATES NV

ENKELVOUDIGE JAARREKENING

PER 31 Maart 2017

VOLGENS DE INTERNATIONALE STANDAARDEN VOOR FINANCIELE VERSLAGGEVING

RETAILESTATES
1A.ENKELVOUDIGEWINSTͲENVERLIESREKENING
WINSTͲENVERLIESREKENING
in€

Bijlagen

Huurinkomsten
Metverhuurverbondenkosten

1
2

31.3.2017

31.3.2016

59.143.534
Ͳ758.470

50.322.392
Ͳ500.407

58.385.064

49.821.985

3

5.705.316

4.757.780

4

Ͳ6.099.360

Ͳ5.004.769

5

Ͳ108.104

Ͳ41.115

57.882.916

49.533.881

Ͳ2.023.291
Ͳ491.440
Ͳ309.869
Ͳ1.367.056
53.794

Ͳ1.798.600
Ͳ338.743
Ͳ294.199
Ͳ525.924
Ͳ1.796

VASTGOEDKOSTEN

Ͳ4.137.861

Ͳ2.959.261

OPERATIONEELVASTGOEDRESULTAAT

53.745.053

46.574.619

Ͳ2.541.870

Ͳ2.488.825

51.203.183

44.085.794

12

278.823

281.744

13

10.445.633

9.188.639

61.927.639

53.556.177

1.112.509
Ͳ18.148.117
Ͳ868.558
114.384

3.595.014
Ͳ16.244.121
Ͳ5.006.322
Ͳ30.193

Ͳ17.789.782

Ͳ17.685.622

44.137.856

35.870.555

Ͳ42.023

33.050

NETTORESULTAAT

44.095.833

35.903.605

Toerekenbaaraan:
Aandeelhoudersvandegroep
Minderheidsbelangen

44.095.833

35.903.605

Nettocourantresultaat
Resultaatopdeportefeuille
Herwaarderingparticipatiesaanreëlewaarde
Variatiesindereëlewaardevanfinanciëleactivaenpassiva

33.948.164
10.724.456
291.771
Ͳ868.558

28.841.915
9.470.383
2.597.630
Ͳ5.006.322

NETTOHUURRESULTAAT
Recuperatievanvastgoedkosten
Recuperatievanhuurlastenenbelastingennormaalgedragendoordehuurdersop
verhuurdegebouwen
Huurlastenenbelastingennormaalgedragendoordehuurdersopverhuurdegebouwen
Anderemetverhuurverbondenkostenenopbrengsten
VASTGOEDRESULTAAT
Technischekosten
Commerciëlekosten
Kostenentaksenvannietverhuurdegebouwen
Beheerskostenvastgoed
Anderevastgoedkosten

Algemenekostenvandevennootschap
Andereoperationeleopbrengstenenkosten

6
7
8
9
10

11

OPERATIONEELRESULTAATVOORRESULTAATOPPORTEFEUILLE
Resultaatopverkopenvanvastgoedbeleggingen
ResultaatopverkopenvananderenietͲfinanciëleactiva
Variatiesindereëlewaardevanvastgoedbeleggingen
OPERATIONEELRESULTAAT
Financiëleopbrengsten
Nettointrestkosten
Kostenvantoegelatenafdekkingsinstrumenten
Anderefinanciëlekosten

14
15
16
16

FINANCIEELRESULTAAT
RESULTAATVÓÓRBELASTINGEN
BELASTINGEN

17

RETAILESTATES

RESULTAATPERAANDEEL

31.3.2017

31.3.2016

9.008.208
8.907.915
4,95
4,95
34.965.685,11
3,81

8.866.320
8.627.562
4,16
4,16
34.358.570,03
3,34

NettoResultaat
AndereelementenvanhettotaalresultaatrecycleerbaarinwinstͲenverliesrekeningen
ImpactopdereëlewaardevangeschattemutatierechtenenͲkostenbijdehypothetische
vervreemdingvanvastgoedbeleggingen
Variatiesindereëlewaardevanfinanciëleactivaenpassiva

44.095.833

35.903.605

Ͳ3.111.605
9.851.278

Ͳ1.862.353
1.193.021

Totaalresultaat

50.835.507

35.234.273

44.095.833

35.903.605

Ͳ10.445.633

Ͳ9.188.639

868.558

5.006.322

2.952.206

Ͳ2.597.630

Vergoedingvanhetkapitaal

29.727.086

28.372.224

Toenamevanheteigenvermogenalsgevogvanfusie

12.437.312

2.524.383

Overtedragenresultaat

20.181.190

3.275.818

Aantalgewoneaandeleninomloop
Gewogengemiddeldaantalaandelen
Nettowinstpergewoonaandeel(in€)(1)
Verwaterdenettowinstperaandeel(in€)
Uitkeerbarewinst
Nettocourantresultaatperaandeel

18

19

1B.COMPONENTENVANHETTOTAALRESULTAAT

1C.StatutaireResultaatsverwerking
Nettoresultaat
Toevoegingaan/onttrekkingvandereserves
ͲToevoegingaan/onttrekkingvandereservesvoorhetsaldovandevariatiesindereëlewaardevan
vastgoedbeleggingen
Toevoegingaandereservevoorhetsaldovandevariatiesindereëlewaardevantoegelaten
afdekkingsinstrumentendieonderworpenzijnaaneenafdekkingsboekhoudingzoalsgedefinieerdin
IFRS
Boekjaar
ͲToevoegingaan/onttrekkingvandereservesvoordeimpactopdereëlewaardevangeschatte
mutatierechtenͲenkostenbijdehypothetischevervreemdingvanvastgoedbeleggingen
ͲToevoegingaan/onttrekkingvandeanderereserves

(1)

Denettowinstpergewoonaandeelwordtalsvolgtberekend:nettoresultaatgedeelddoorhetgewogengemiddeldeaantalaandelen

RETAILESTATES

RETAILESTATES
2.ENKELVOUDIGEBALANS
ACTIVA

Bijlage

31.3.2017

31.3.2016

in€
VasteActiva
Goodwill
Immateriëlevasteactiva
Vastgoedbeleggingen
Anderemateriëlevasteactiva
Financiëlevasteactiva
Handelsvorderingenenanderevasteactiva
VlottendeActiva
vasteactivaofgroepvanvasteactivabestemdvoorverkoop
Handelsvorderingen
Belastingsvorderingenenanderevlottendeactiva
Geldmiddelenenkasequivalenten
Overlopenderekeningen

1.037.040.072

957.101.792

21
22
21
23
24

148.673
921.773.873
2.133.872
111.438.551
1.545.104

144.944
798.654.257
1.553.556
156.747.535
1.500

22
26
27
28
29

36.369.942
5.690.894
892.730
28.082.338
469.821
1.234.160

30.206.035
7.524.689
1.235.104
19.806.711
1.008.527
631.004

1.073.410.014

987.307.827

TOTAALACTIVA

EIGENVERMOGENENVERPLICHTINGEN

Bijlage

in€
Eigenvermogen

31.3.2017

31.3.2016

510.623.026

474.409.114

510.623.026
197.635.155
157.528.825
111.363.212
44.095.834

474.409.114
194.544.511
151.498.640
92.462.357
35.903.605

Verplichtingen

562.786.987

512.898.712

Langlopendeverplichtingen
Voorzieningen
Langlopendefinanciëleschulden
Kredietinstellingen
Financiëleleasingsoplangetermijn
Anderelanglopendefinanciëleverplichtingen
Anderelanglopendeverplichtingen

507.021.445

451.908.195

480.917.258
396.497.200

423.772.719
393.974.834
9.391
29.788.494
28.135.476

Eigenvermogentoewijsbaaraandeaandeelhoudersvande
Kapitaal
Uitgiftepremies
Reserves
Resultaat
Minderheidsbelangen

Kortlopendeverplichtingen
Kortlopendefinanciëleschulden
Kredietinstellingen
Financiëleleasingsopkortetermijn
Handelsschuldenenanderekortlopendeschulden
Anderekortlopendeverplichtingen
Overlopenderekeningen

30
31

38

34

84.420.058
26.104.187

38

55.765.541
30.877.632
30.877.632

35
36
37

7.023.377
11.496.084
6.368.448

60.990.516
34.477.387
34.473.026
4.361
5.774.822
15.631.932
5.106.375

TOTAALEIGENVERMOGENENVERPLICHTINGEN

1.073.410.014

987.307.827

SCHULDRATIO

31.3.2017

Schuldratio

1

NETTOͲACTIEFPERAANDEEL(in€)

50,05%

31.3.2017

31.3.2016
48,58%

31.3.2016

RETAILESTATES

Nettoactiefperaandeel(reëlewaarde)2
Nettoactiefperaandeel(investeringswaarde)3
Nettoactiefperaandeel(reëlewaarde)2exdividend
Nettoactiefperaandeel(investeringswaarde)3exdividend

56,68
59,24
53,38
55,94

53,51
55,75
50,31
52,55

(1)Deschuldratiowordtalsvolgtberekend:Verplichtingen(exclusiefvoorziening,overlopenderekeningenenindekkingsinstrumenten)
gedeelddoorhettotaalderactiva
(2)HetNettoactiefperaandeel(reëlewaarde)wordtalsvolgtberekend:EigenvermogengedeelddoorAantalaandelen
(3)HetNettoactiefperaandeel(investeringswaarde)wordtalsvolgtberekend:Eigenvermogen(exclusiefImpactopdereëlewaardevan
geschattemutatierechtenenͲkostenbijdehypothetischevervreemdingvanvastgoedbeleggingen)gedeelddoorAantalaandelen

RETAILESTATESNV

4.ENKELVOUDIGKASSTROOMOVERZICHT
in€
KASENKASEQUIVALENTENBEGINBOEKJAAR

31.03.17

31.03.16

1.008.527

1.231.226

Ͳ1.832.511

Ͳ7.146.633

61.927.639
Ͳ16.435.185
4.651
58.083
Ͳ13.507.314
12.339.730

53.556.177
Ͳ16.035.548
0
632.122
Ͳ62.307
410.790

Ͳ9.612.571

Ͳ6.687.275

255.955

229.980

279.143

144.436

Ͳ10.445.633

Ͳ9.188.639

ͲWinstopdeverkoopvanvastgoedbeleggingen

Ͳ278.823

Ͳ281.744

ͲHerwaarderingvanparticipatiesaanreëlewaarde

Ͳ291.771

Ͳ2.597.630

868.558

5.006.322

Ͳ36.607.545

Ͳ38.960.593

157.056
Ͳ22.965.194
Ͳ493.239

Ͳ45.441
Ͳ28.075.710
255.623

Ͳ9.639.728
Ͳ4.135.848
469.409

Ͳ12.019.554
0
924.488

1.Kasstroomuitbedrijfsactiviteiten
Operationeelresultaat
Betaaldeintresten
Ontvangenintresten
Ontvangenvennootschapsbelastingen
Betaaldevennootschapsbelastingen
Andere
NietͲkaselementendiewordentoegevoegd/afgetrokkenvanhetresultaat
*Afschrijvingenenwaardeverminderingen
ͲAfschrijvingen/waardeverminderingen(ofterugnamen)opmateriële&
immatriëleactiva
ͲAfschrijvingen/waardeverminderingen(ofterugnamen)op
handelsvorderingen
*AnderenietͲkaselementen
ͲVariatiesindereëlewaardevandevastgoedbeleggingen

ͲIAS39resultaat
Variatieindebehoeftevanhetwerkkapitaal:
*Bewegingvanactiva:
ͲHandelsvorderingenenoverigevorderingen
ͲBelastingsvorderingenenanderevlottendeactiva
ͲOverlopenderekeningen
*Bewegingvanverplichtingen:
ͲHandelsschuldenenanderekortlopendeschulden
ͲAnderekortlopendeverplichtingen
ͲOverlopenderekeningen
2.Kasstroomuitinvesteringsactiviteiten
AanschaffingvanImmateriëlevastactiva
AanschaffingvanVastgoedbeleggingen
VervreemdingVastgoedbeleggingen
Aankoopaandelenvastgoedvennootschappen
Verkoopaandelenvastgoedvennootschappen
AanschaffingvanAnderemateriëleactiva
UitgavenuitHandelsvorderingenenanderelanglopendeactiva

3.Kasstroomuitfinancieringsactiviteiten
*Veranderinginfinanciëleverplichtingenenfinanciëleschulden
ͲToenamevandefinanciëleschulden
ͲAfnamevandefinanciëleschulden
*Veranderinginandereverplichtingen
ͲToename(+)/Afname(Ͳ)inandereverplichtingen
ͲToename(+)/Afname(Ͳ)inandereschulden
ͲToenameminderheidsbelangen
*Veranderingineigenvermogen
ͲToename(+)/Afname(Ͳ)vanheteigenvermogenalsgevolgvanfusies
ͲToename(+)/Afname(Ͳ)inuitgiftepremiesalsgevolgvankapitaalverhoging
ͲToename(+)/Afname(Ͳ)inkapitaalalsgevolgvankapitaalverhoging
ͲKostenvankapitaalverhoging
*Dividend
ͲDividendvanhetvorigeboekjaar(Ͳ)
KASENKASEQUIVALENTENEINDEBOEKJAAR

Ͳ39.566.437 Ͳ119.571.874
Ͳ90.329
Ͳ100.122
Ͳ8.382.522
Ͳ9.944.395
9.458.798
11.628.423
Ͳ38.260.994 Ͳ119.803.917
Ͳ747.786
Ͳ1.543.604

Ͳ1.351.864
0

40.860.243

126.495.794

250.500.000 221.500.000
Ͳ197.128.341 Ͳ146.024.213

6.739.980
0
0

0
0
0

0
6.030.185
3.192.535
Ͳ101.891

48.599.751
27.614.519
Ͳ1.762.465

Ͳ28.372.224

Ͳ23.431.798

469.820

1.008.511

RETAILESTATES
OVERIGEBIJLAGEN
VASTGOEDRESULTAAT
in€
Bijlage1
Huurinkomsten
in€

31.3.2017

31.3.2016

Huur
Ontvangenoperationeleleasingvergoedingen

58.126.271
1.017.263

49.370.045
952.347

Totaalhuuropbrengsten

59.143.534

50.322.392

Destijgingvandehuuropbrengstenishoofdzakelijkhetgevolgvandegroeivandevastgoedportefeuille.

Dezetabelbevasteenoverzichtvandegeannualiseerdehuurinkomstenovereenkomstigdelopendeovereenkomsten.Ditdoet
geenafbreukaanhettheoretischerisicodaterinbestaatdatallehuurdersgebruikmakenvanhunbijwettoegekende
opzegmogelijkheidbijafloopvandelopendedriejaarlijkseperiode.indezeomstandigheidstaanallewinkelpandenbinnen3
jaaren6maandperdefinitieleeg.
Delaatste3jaarheeftdeNVRetailEstatesenhaardochtersvoor19,36 %vandegebouwenhuurcontractenhernieuwdof
nieuwehuurcontractenafgesloten.Degemiddeldehuurprijzengingenvoorditdeelvandeportefeuillevan86,65EURnaar
91,32EURperm².Hetgevenvanhuurvrijeperiodesiseerderzeldzaamindeperiferewinkelmarkt.Delaatste3jaarwerdenop
eenportefeuillevan668pandenintotaal84maandhuurvrijeperiodesgegeven,watverwaarloosbaaris.Behalvehuurvrije
periodeswordengeenanderemateriëleincentivesgegevenbijhetafsluitenvanhuurovereenkomsten.
in€
Binnenéénjaar
Tussenéénenvijfjaar
Meerdanvijfjaar

31.3.2017
62.726.991
223.741.801
338.911.869

31.3.2016
52.876.107
188.008.504
322.922.880

TypehuurovereenkomstVoorhaargebouwensluitdegroephandelshuurcontractenafvooreenperiodevanminimaal9jaar,
meestalopzegbaarnaafloopvanhetderdeenzesdejaarmitsinachtnemingvaneenopzegtermijnvanzesmaandenvoorde
vervaldag.Dehuurprijzenwordenmeestalmaandelijksvooruitbetaald(somsdriemaandelijks).Zewordenjaarlijksopde
verjaardagvandehuurovereenkomstgeïndexeerd.
Belastingenentaksen,onroerendevoorheffinginbegrepen,deverzekeringspremieendegemeenschappelijkekostenzijn
principieeltenlastevandehuurder.Omdenalevingvandeverplichtingendiedehuurderwordenopgelegdkrachtensde
overeenkomsttegaranderen,dientdehuurdereenhuurwaarborgtestellen,meestalindevormvaneenbankgarantieter
waardevan3maandhuur.
Bijaanvangvandeovereenkomstwordttussenpartijeneenplaatsbeschrijvingopgemaaktdooreenonafhankelijkexpert.Bij
hetverstrijkenvandeovereenkomstmoetdehuurderdedoorhemgehuurderuimtenteruggevenindestaatzoalsbeschreven
indeplaatsbeschrijvingbijintredeondervoorbehoudvannormaleslijtage.
Dehuurderkandehuurovereenkomstnietoverdragennochderuimtengeheelofgedeeltelijkonderverhuren,tenzijmits
voorafgaandelijkschriftelijkakkoordvandeverhuurder.Dehuurderheeftdeverplichtingomopzijnkostendeovereenkomstte
registreren.
Bijlage2
Metverhuurverbondenkosten
in€

31.3.2017

31.3.2016

Tebetalenhuuropgehuurdeactivaenleasingkosten
Waardeverminderingenophandelsvorderingen
Terugnemingenvanwaardeverminderingenophandelsvorderingen
Totaalmetverhuurverbondenkosten

Ͳ477.209
Ͳ426.036
144.775
Ͳ758.470

Ͳ362.390
Ͳ263.874
125.856
Ͳ500.407

RETAILESTATES
OVERIGEBIJLAGEN
Bijlage3
Recuperatievanhuurlastenenbelastingennormaalgedragendoordehuurdersopverhuurdegebouwen
in€
31.3.2017

31.3.2016

Doorrekeningvanhuurlasten
Doorrekeningvanvoorheffingenenbelastingenopverhuurdegebouwen

1.575.664
4.129.652

1.114.767
3.643.013

Totaalrecuperatievanhuurlastenenbelastingendoordehuurdersopverhuurdegeb

5.705.316

4.757.780

Huurlastenenbelastingennormaalgedragendoordehuurdersopverhuurdegebouwen
in€
31.3.2017

31.3.2016

Huurkostengefactureerdaandeeigenaar
Voorheffingenenbelastingen

Ͳ1.764.419
Ͳ4.334.941

Ͳ1.324.972
Ͳ3.679.797

Huurlastengedragendoordehuurdersopverhuurdegebouwen

Ͳ6.099.360

Ͳ5.004.769

Bijlage4

Denormalehuurvoorwaardenvoorzienmeestaldatdezelastenenbelastingengedragenwordendoordehuurders
viadoorfacturatiedoordeeigenaar.EenaantalhuurcontractenvandeGroepstellenechterdatsommigelastenen
belastingentenlasteblijvenvandeeigenaar.
Dezerubriekbevathoofdzakelijkdekostenvanonroerendevoorheffing,verzekeringennutsvoorzieningen.

RETAILESTATES
OVERIGEBIJLAGEN
Bijlage5
Anderemetverhuurverbondenkostenenopbrengsten
in€

31.3.2017

31.3.2016

Overigeopbrengstenenkostenvandeverhuring

Ͳ108.104

Ͳ41.115

Totaalanderemetverhuurverbondenkostenenopbrengsten

Ͳ108.104

Ͳ41.115

57.882.916

49.533.881

TOTAALVASTGOEDRESULTAAT

.

RETAILESTATES
TOELICHTINGVASTGOEDKOSTEN
Bijlage6
Technischekosten
in€
Recurrentetechnischekosten
Structureelonderhoud
Verzekeringspremies
Nietrecurrentetechnischekosten
Occasioneelonderhoud
Verliezendoorschadegevallengedektdoorverzekeringscontracten
Ontvangenvergoedingenvanverzekeringsmaatschappijen
Totaaltechnischekosten

31.3.2017

31.3.2016

Ͳ1.602.678
Ͳ1.602.678

Ͳ1.476.285
Ͳ1.476.285

Ͳ420.613
Ͳ416.675
Ͳ183.037
179.099

Ͳ322.315
Ͳ305.094
Ͳ115.014
97.793

Ͳ2.023.291

Ͳ1.798.600

Hetstructureelonderhoudbetreftinhoofdzaakderegelmatigevernieuwingvanparkingsendakbedekking.Het
occasioneelonderhouddaarentegenbevathoofdzakelijkonvoorzienbarekostenaanderuwbouwvandeverhuurde
pandentengevolgevanslijtage,nietͲverzekerdeongevallenenvandalisme.
Bijlage7
Commerciëlekosten
in€

31.3.2017

31.3.2016

Ͳ56.526
Ͳ36.727
Ͳ249.151
Ͳ149.035
Ͳ491.440

Ͳ68.901
Ͳ44.769
Ͳ130.573
Ͳ94.500
Ͳ338.743

31.3.2017

31.3.2016

Leegstandslastenvanhetboekjaar
Onroerendevoorheffingleegstand

Ͳ187.099
Ͳ122.770

Ͳ139.111
Ͳ155.087

Totaalkostenentaksenvannietverhuurdegebouwen

Ͳ309.869

Ͳ294.199

Makelaarscommissies
Marketingkostenm.b.t.gebouwen
Erelonenvanadvocatenenjuridischekosten
Andere
Totaalcommerciëlekosten
Bijlage8
Kostenentaksenvannietverhuurdegebouwen
in€

Indekostenentaksenvannietverhuurdegebouwenzijninbegrependegebouwendieinhetkadervaneentransitie
tussenhuurdersvoorbeperktetijdleegstaanendeonroerendegoederenvoorprojectontwikkeling(hoofdzakelijk
onroerendevoorheffing)inbegrepen.Dekostprijsvandeleegstaandegoederenbedraagtper31maart20170,52%
vandeontvangenhuurinkomstentenopzichtevan0,58%op31maart2016.

RETAILESTATES
Bijlage9
Beheerskostenvastgoed
Beheerskostenwordenopgedeeldindekostenvanhetbeheervandeportefeuilleendeandere.
Beheerskostenvastgoed
Dezekostenomvattenhoofdzakelijkdekostenvanhetpersoneelverantwoordelijkvoordezeactiviteit,
deoperationelekostenvandehoofdzetelvandeondernemingenerelonenbetaaldaanderdepartijen.
Devandehuurdersontvangenbeheersvergoedingendiegedeeltelijkdebeheerskostenvanhet
vastgoeddekken,wordeninminderinggebracht.
in€

31.3.2017

31.3.2016

Kantoorkosten
Informatica
Andere

Ͳ141.541
Ͳ90.754
Ͳ50.787

Ͳ99.435
Ͳ62.627
Ͳ36.808

Huisvestingskosten

Ͳ35.222

Ͳ41.926

Erelonenaanderdepartijen
Recurrente
Vastgoedmakelaar
Advocaten
Andere
Nietrecurrente
Fusiesenovernames(anderedanbedrijfscombinaties)

Ͳ85.284
Ͳ85.284

Ͳ46.813
Ͳ46.813

Ͳ85.284

Ͳ46.813

Publicrelations,communicatieenadvertenties

Ͳ18.347

Ͳ10.952

Ͳ1.320.833
Ͳ894.236
Ͳ178.601
Ͳ49.553
Ͳ198.442

Ͳ995.495
Ͳ643.601
Ͳ151.205
Ͳ29.552
Ͳ171.137

378.304

781.573

Ͳ144.134

Ͳ112.876

Ͳ1.367.056

Ͳ525.924

Personeelskosten
Bezoldigingen
Socialezekerheid
Pensioenenencollectieveverzekeringen
Andere
OntvangenBeheersvergoedingen
Taksenenwettelijkekosten
Afschrijvingskostenopkantoormeubilair,informaticaͲuitrusting&software
Totaalbeheerskostenvastgoed

Depersoneelskostenvormendehoofdzaakvandebeheerskosten.Onderstaandetabelgeefteenoverzichtvande
personeelsbezettinginFTE

Vastgoedafdeling
Totaal
Gemiddeld

31.3.2017
8,40
19,60
18,10

31.3.2016
7,33
17,10
15,70

RETAILESTATES
Bijlage10
Anderevastgoedkosten
in€

31.3.2017

31.3.2016

Overigeanderevastgoedkosten
Totaalanderevastgoedkosten

53.794
53.794

Ͳ1.796
Ͳ1.796

TOTAALVASTGOEDKOSTEN(1)

Ͳ4.137.863

Ͳ2.959.261

(1)TotaalVastgoedkosten=totaaltechnischekosten+totaalcommerciëlekosten+totaalkostenentaksenvanniet
verhuurdgebouwen+totaalbeheerskostenvastgoed+totaalanderevastgoedkosten

RETAILESTATES
Bijlage11
Algemenekostenvandevennootschap
Dealgemenekostenvandevennootschapdekkendevastebedrijfskostenvandeondernemingdieactiefisalseen
juridischebeursgenoteerdeentiteitendiegenietvanhetGVVͲstatuut.Dezekostenwordenopgelopen
omtransparantefinanciëleinformatieteverschaffen,economischvergelijkbaartezijnmetanderetypesvan
investeringenenomaanbeleggersdemogelijkheidtebiedenomopeenliquidemanieronrechtstreeksdeelte
nemenaaneengediversifieerdevastgoedbelegging.Eendeelvandekostendiegemaaktwordeninhetkadervan
destrategischegroeivandeondernemingvallentevensonderdezecategorie.
in€
Kantoorkosten
Informatica
Andere

31.3.2017

31.3.2016

Ͳ121.648
Ͳ86.103
Ͳ35.545

Ͳ135.884
Ͳ86.625
Ͳ49.259

Ͳ33.299

Ͳ55.895

Ͳ148.943
Ͳ121.733

Ͳ320.513
Ͳ140.877

Ͳ111.754
Ͳ9.979
Ͳ43.717
Ͳ3.034
Ͳ134
Ͳ40.548
16.507

Ͳ133.931
Ͳ6.945
Ͳ139.809
Ͳ8.439

Ͳ49.006

Ͳ46.765

Personeelskosten
Bezoldigingen
Socialezekerheid
Pensioenenencollectieveverzekeringen
Andere

Ͳ892.010
Ͳ559.036
Ͳ106.515
Ͳ36.997
Ͳ189.462

Ͳ866.944
Ͳ466.604
Ͳ144.384
Ͳ45.873
Ͳ210.083

Bestuurdersvergoedingen

Ͳ189.480

Ͳ120.000

Taksenenwettelijkekosten

Ͳ1.107.484

Ͳ942.824

Totaalalgemenekosten

Ͳ2.541.870

Ͳ2.488.825

Huisvestingskosten
Erelonenaanderdepartijen
Recurrente
Advocaten
Revisoren
Andere
Nietrecurrente
Advocaten
Notariskosten
Consultants
Fusiesenovernames(anderedanbedrijfscombinaties)
Publicrelations,communicatieenadvertenties

Ͳ131.370
Ͳ39.827

RETAILESTATES
Bijlage11
Algemenekostenvandevennootschap
Dealgemenekostenvandevennootschapdekkendevastebedrijfskostenvandeondernemingdieactiefisalseen
juridischebeursgenoteerdeentiteitendiegenietvanhetGVVͲstatuut.Dezekostenwordenopgelopen
omtransparantefinanciëleinformatieteverschaffen,economischvergelijkbaartezijnmetanderetypesvan
investeringenenomaanbeleggersdemogelijkheidtebiedenomopeenliquidemanieronrechtstreeksdeelte
nemenaaneengediversifieerdevastgoedbelegging.Eendeelvandekostendiegemaaktwordeninhetkadervan
destrategischegroeivandeondernemingvallentevensonderdezecategorie.
in€
Kantoorkosten
Informatica
Andere

31.3.2017

31.3.2016

Ͳ121.648
Ͳ86.103
Ͳ35.545

Ͳ135.884
Ͳ86.625
Ͳ49.259

Ͳ33.299

Ͳ55.895

Ͳ148.943
Ͳ121.733

Ͳ320.513
Ͳ140.877

Ͳ111.754
Ͳ9.979
Ͳ43.717
Ͳ3.034
Ͳ134
Ͳ40.548
16.507

Ͳ133.931
Ͳ6.945
Ͳ139.809
Ͳ8.439

Ͳ49.006

Ͳ46.765

Personeelskosten
Bezoldigingen
Socialezekerheid
Pensioenenencollectieveverzekeringen
Andere

Ͳ892.010
Ͳ559.036
Ͳ106.515
Ͳ36.997
Ͳ189.462

Ͳ866.944
Ͳ466.604
Ͳ144.384
Ͳ45.873
Ͳ210.083

Bestuurdersvergoedingen

Ͳ189.480

Ͳ120.000

Taksenenwettelijkekosten

Ͳ1.107.484

Ͳ942.824

Totaalalgemenekosten

Ͳ2.541.870

Ͳ2.488.825

Huisvestingskosten
Erelonenaanderdepartijen
Recurrente
Advocaten
Revisoren
Andere
Nietrecurrente
Advocaten
Notariskosten
Consultants
Fusiesenovernames(anderedanbedrijfscombinaties)
Publicrelations,communicatieenadvertenties

Ͳ131.370
Ͳ39.827

RETAILESTATES
Bijlage11
Algemenekostenvandevennootschap
Dealgemenekostenvandevennootschapdekkendevastebedrijfskostenvandeondernemingdieactiefisalseen
juridischebeursgenoteerdeentiteitendiegenietvanhetGVVͲstatuut.Dezekostenwordenopgelopen
omtransparantefinanciëleinformatieteverschaffen,economischvergelijkbaartezijnmetanderetypesvan
investeringenenomaanbeleggersdemogelijkheidtebiedenomopeenliquidemanieronrechtstreeksdeelte
nemenaaneengediversifieerdevastgoedbelegging.Eendeelvandekostendiegemaaktwordeninhetkadervan
destrategischegroeivandeondernemingvallentevensonderdezecategorie.
in€
Kantoorkosten
Informatica
Andere

31.3.2017

31.3.2016

Ͳ121.648
Ͳ86.103
Ͳ35.545

Ͳ135.884
Ͳ86.625
Ͳ49.259

Ͳ33.299

Ͳ55.895

Ͳ148.943
Ͳ121.733

Ͳ320.513
Ͳ140.877

Ͳ111.754
Ͳ9.979
Ͳ43.717
Ͳ3.034
Ͳ134
Ͳ40.548
16.507

Ͳ133.931
Ͳ6.945
Ͳ139.809
Ͳ8.439

Ͳ49.006

Ͳ46.765

Personeelskosten
Bezoldigingen
Socialezekerheid
Pensioenenencollectieveverzekeringen
Andere

Ͳ892.010
Ͳ559.036
Ͳ106.515
Ͳ36.997
Ͳ189.462

Ͳ866.944
Ͳ466.604
Ͳ144.384
Ͳ45.873
Ͳ210.083

Bestuurdersvergoedingen

Ͳ189.480

Ͳ120.000

Taksenenwettelijkekosten

Ͳ1.107.484

Ͳ942.824

Totaalalgemenekosten

Ͳ2.541.870

Ͳ2.488.825

Huisvestingskosten
Erelonenaanderdepartijen
Recurrente
Advocaten
Revisoren
Andere
Nietrecurrente
Advocaten
Notariskosten
Consultants
Fusiesenovernames(anderedanbedrijfscombinaties)
Publicrelations,communicatieenadvertenties

.

Ͳ131.370
Ͳ39.827

RETAILESTATES
Bijlage12
Resultaatopverkopenvanvastgoedbeleggingen
in€
Boekwaardevandeverkochteonroerendegoederen
Nettoverkoopprijsvastgoedbeleggingen(verkoopprijsͲtransactiekosten)
TotaalwinstͲofverliesopverkopenvanvastgoedbeleggingen

31.3.2017

31.3.2016

9.437.270
9.716.093

11.458.361
11.740.104

278.823

281.744

Hetvoorbijeboekjaarwerden6winkelpandenverkochtvooreennettoverkoopprijsvan7,29mioEURenwerd1winkelpand
uitdeDistriͲlandportefeuilleverkochtwaarvooreennettoͲcouponwerdontvangenvan1,82mioEUR.Globaalgenomen
vertegenwoordigtdeverkoopsopbrengsteenverkoopswaardedieinlijnligtmetdeinvesteringswaardevande
vastgoeddeskundigeendushogerisdandereëlewaardevastgestelddoordevastgoeddeskundige.

Bijlage13
Variatiesindereëlewaardevanvastgoedbeleggingen
in€

31.3.2017

31.3.2016

Positievevariatieopvastgoedbeleggingen
Negatievevariatieopvastgoedbeleggingen

10.510.392
Ͳ64.759

9.362.477
Ͳ173.838

Totaalvariatieindereëlewaardevanvastgoedbeleggingenenprojectontwikkelingen

10.445.633

9.188.639

Depositievevariatieindereëlewaardevanvastgoedbeleggingenisteverklarendoorindexaties,huurhernieuwingenende
verscherpingvaneenaantalyields.

RETAILESTATES
Bijlage14
Financiëleopbrengsten
in€
Intrestopbrengsten
Herwaarderingvanparticipatiesaanreëlewaarde
Andere
Totaalfinanciëleopbrengsten

Bijlage15
Intrestkosten
in€
Interestkost
Interestenbevatindekostvandebetrokkenactiva(1)

31.3.2017

31.3.2016

765.823
291.771
54.914

781.496
2.597.630
215.888

1.112.509

3.595.014

31.3.2017

31.3.2016

Ͳ18.196.081
47.965

Ͳ16.471.370
227.249

Totaalinterestkosten
Ͳ18.148.117
Ͳ16.244.121
(1)Geactiveerdeintercalaireinterestenm.b.t.onroerendegoederendiehetvoorwerpzijnvanprojectontwikkelingen
Deinterestenwordengeactiveerdaaneeninterestvoetvan3,70%.
Degewogengemiddeldeintrestvoetbedraagt3,71%per31.03.2016en3,71%per31.03.2016.Devennootschapheeftbijna
alhaarkredietenafgeslotenalsinvesteringskredietenmetvasterentevoetofalslanglopendekredietenmetvariabele
rentevoetwaarop,mitseenSWAPͲovereenkomsteenvasteintrestvoetwerdbedongen.Deevolutievandeverhouding
intrestlastenopleningenversusontvangenhuurinkomstenbedraagt30,68%op31maart2017tenopzichtevan32,28%het
jaarvoordien.Weverwijzennaarbijlage40voorhetoverzichtvanalleswaps.
Bijlage16
Anderefinanciëlekosten
in€

31.3.2017

31.3.2016

Kostenvantoegelatenafdekkingsinstrumenten
Overige

Ͳ868.558
114.384

Ͳ5.006.322
Ͳ30.193

TotaalAnderefinanciëlekosten

Ͳ754.174

Ͳ5.036.515

31.3.2017

31.3.2016

Ͳ42.023
Ͳ42.023
Ͳ42.295
272

33.050
33.050
Ͳ3.296
36.346

Ͳ42.023

33.050

Bijlage17
Vennootschapsbelasting
in€
Onderneming
1.Vennootschapsbelasting
Belastingaanhettariefvan33,99%
Correctievanvorigboekjaar
2.Resultaatbelastbaaraan16,5%(zgn.exittaks)

Totaalvennootschapsbelasting

EenGVVisenkelonderworpenaandevennootschapsbelastingvoorwatbetreftverworpenuitgavenenabnormale
goedgunstigevoordelen.

RETAILESTATES
Bijlage18
Aantalaandelenenwinstperaandeel
Bewegingenvanhetaantalaandelen

Aantalaandelenbijhetbeginvanhetboekjaar
Aantalaandelenpereindevanhetboekjaar
Aantaldividendgerechtigdeaandelen(gewogengemiddelde)
Gewogengemiddeldeaantalaandelenvoordeberekeningvandewinstperaandeel

31.3.2017

31.3.2016

Aantal
aandelen
8.866.320
9.008.208
9.008.208
8.907.915

Aantal
aandelen
7.559.473
8.866.320
8.866.320
8.627.562

Kapitaalverhogingdoorinbrenginnatura

Deraadvanbestuurisop14december2016overgegaantotderealisatievantweekapitaalverhogingeninhetkadervanhet
toegestanekapitaaldoortweeinbrengeninnatura.
Allereerstwerden187aandelenvanRWIInvestnv(destijdsDatabuildRetailnv),meteeninbrengwaardevan7,52mioEUR,ingebracht
inhetkadervaneeneerstekapitaalverhoging.Dezeinbrengwerdvergoeddoordeuitgiftevan115.735aandelenRetailEstatesnv.De
nieuweaandelenwerdenuitgegevenaandeuitgifteprijsvan65EURenzullendelenindewinstvanhetboekjaardataangevangenis
op1april2016.AlsgevolgvandezeinbrengverwerftRetailEstatesnvhetsaldovandeaandelenvanDatabuildRetailnvdienogniet
inzijnbezitwaren.HetbelangrijksteactiefvandezevennootschapiseenminderheidsbelangindeinstitutioneleGVVRetail
WarehousingInvestnv,waarvanRetailEstatesnvnudirectofindirectalleaandelencontroleert.
VervolgenswerdovergegaantotdeinbrengvaneenwinkelpandteWesterlo(ziesupra).Deinbrengwerdvergoeddoordeuitgiftevan
26.153nieuweaandelenRetailEstatesnv.Denieuweaandelenwerdenuitgegevenaandeuitgifteprijsvan65EURenzullendelenin
dewinstvanhetboekjaardataangevangenisop1april2016.
Alsgevolgvandezekapitaalverhogingenwerden141.888aandelenuitgegeven,wathettotaleaantaluitgegevenaandelenper31
maart2017op9.008.208brengt.
Deraadvanbestuurisop14december2016overgegaantotderealisatievantweekapitaalverhogingeninhetkadervanhet
toegestanekapitaaldoortweeinbrengeninnatura.
Allereerstwerden187aandelenvanRWIInvestnv(destijdsDatabuildRetailnv),meteeninbrengwaardevan7,52mioEUR,ingebracht
inhetkadervaneeneerstekapitaalverhoging.Dezeinbrengwerdvergoeddoordeuitgiftevan115.735aandelenRetailEstatesnv.De
nieuweaandelenwerdenuitgegevenaandeuitgifteprijsvan65EURenzullendelenindewinstvanhetboekjaardataangevangenis
op1april2016.AlsgevolgvandezeinbrengverwerftRetailEstatesnvhetsaldovandeaandelenvanDatabuildRetailnvdienogniet
inzijnbezitwaren.HetbelangrijksteactiefvandezevennootschapiseenminderheidsbelangindeinstitutioneleGVVRetail
WarehousingInvestnv,waarvanRetailEstatesnvnudirectofindirectalleaandelencontroleert.
VervolgenswerdovergegaantotdeinbrengvaneenwinkelpandteWesterlo(ziesupra).Deinbrengwerdvergoeddoordeuitgiftevan
26.153nieuweaandelenRetailEstatesnv.Denieuweaandelenwerdenuitgegevenaandeuitgifteprijsvan65EURenzullendelenin
dewinstvanhetboekjaardataangevangenisop1april2016.
Alsgevolgvandezekapitaalverhogingenwerden141.888aandelenuitgegeven,wathettotaleaantaluitgegevenaandelenper31
maart2017op9.008.208brengt.

Bijlage19

Bepalingvanhetbedragvandeminimaledividenduitkering
Nettobedrijfsresultaatvolgensdeenkelvoudigejaarrekening(4)
in€

31.3.2017

Nettowinst
Herwerkingnaarenkelvoudigejaarrekening
TransactiesvannietͲcouranteaardbegrepeninhetnettoresultaat(+/Ͳ)
Afschrijvingen(+)enterugnemingvanafschrijvingen(Ͳ)
AndereelementenvannietͲcouranteaard(+/Ͳ)
HerwaarderingDeelnemingen*
Resultaatopverkoopvanvastgoedbeleggingen(+/Ͳ)
Variatiesindereëlewaardevanvastgoedbeleggingenenprojectontwikkelingen(+/Ͳ)

Ͳ10.257.427

+/ͲVariatiesindereëlewaardevanfinanciëleactivaenpassiva
Nettobedrijfsresultaat

34.965.685

31.3.2016

44.095.833

35.903.605

256.282
281.261

218.738
138.018
2.562.269
Ͳ281.744
Ͳ9.188.639
5.006.322
34.358.570

Ͳ278.823
868.558

HetnettobedrijfsresultaatdientgeenverdereaanpassingteondergaanvooreventuelenietͲvrijgesteldemeerwaardenopverkopenvan
vastgoedbeleggingen.

RETAILESTATES
Vanditnettobedrijfsresultaat,verminderdmetdenettoͲverminderingtijdenshetboekjaarvandeschuldenlast,dient80%verplichtuitgekeerd
teworden,zoalsberekendinovereenstemmingmetartikel13vanhetGVVͲK.B..

*deberekeningswijzevandeherwaarderingdeelnemingenwerdgewijzigdtovvorigboekjaar:
Hetoperationeelresultaatvandedochterondernemingendievoor100%wordenaangehoudenmagwordentoegevoegdaandeuitkeerbare
elementen

RETAILESTATES

Bijlage20
BerekeningvandepayͲoutratio
(in€)
31.3.2017
Gewonenettowinst(1)
Verwaterdenettowinst(2)
Uitkeerbarewinst(3)
Minimumuittekerenwinst(4)
4.Voorgestelddividend
in€
PayͲoutratio

31.3.2016

44.095.833
44.095.833
34.965.685
27.972.548

35.903.605
35.903.605
34.358.570
27.486.856

29.727.086,4

28.372.224,0

85,02%

82,58%

(1)DegewonewinstishetnettoresultaatzoalsindewinstͲenverliesrekeninggepubliceerd
(2)VerwaterdewinstperaandeelishetnettoresultaatzoalsindewinstͲenverliesrekening
gepubliceerd,gedeelddoorhetgewogengemiddeldeaantalverwaterdeaandelen.
(3)Deuitkeerbarewinstishetbedragvatbaarvoormaximaleuitkering
(4)EenGVVmoetminstens80%vanzijnwinstvanhetboekjaaruitkeren.RetailEstatesnvkeerteendividenduitvan29,73mioEUR
d.i.84,77%vanhetnettobedrijfsresultaat

RETAILESTATES
Bijlage21
VasteactivaͲexclusiefvastgoedbeleggingen
in€
Immateriëleactiva

Anderemateriëlevasteactiva

InvesteringsͲenafschrijvingstabel
31.3.2017

31.3.2016

31.3.2017

31.3.2016

Aanschaffingswaarde
Saldopereindevanhetvorigeboekjaar
Aanschaffingen
Overdrachtenenbuitengebruikstellingen(Ͳ)
Overboekingenvan(naar)andereposten
Verwervingdmvfusies

752.384
90.329

652.262
100.122

2.231.628
760.353
Ͳ66.556

970.907
1.348.128
Ͳ87.407

Saldopereindevanhetboekjaar

845.057

752.384

2.925.425

2.231.628

Saldopereindevanhetvorigeboekjaar
Saldoovergenomenvennootschappen
Afschrijvingen(1)
Overdrachtenenbuitengebruikstellingen(Ͳ)
Overboekingenvan(naar)andereposten
Verwervingdmvfusies

607.440

532.565

678.072

614.110

88.453

74.875

167.502
Ͳ53.990
Ͳ32

155.105
Ͳ91.143

Saldopereindevanhetboekjaar

696.384

607.440

791.553

678.072

148.673

144.943

2.133.872

1.553.556

2.344

Afschrijvingenenbijzonderewaardeverminderingsverliezen

Nettoboekwaarde

492

(1)Afschrijvingenopimmateriëleenanderemateriëlevasteactivawordeninderesultatenrekeningopgenomenindeposten
'beheerskostenvanhetvastgoed'.Deafschrijvingenmbtauto'swordenopgenomenonderdepersoneelskosten.

RETAILESTATESNV
Bijlage23
Financiëlevasteactiva
in€

VastgoedcertificaatDistriͲInvest
Financiëlederivaten
AndereFinanciëlevasteactiva
Totaalfinanciëlevasteactiva

31.3.2017

31.3.2016

111.438.551
111.438.551

156.747.535
156.747.535

Gedurendehetboekjaar2016Ͳ2017werdener5nieuwevennootschappenaangekocht.Erfusioneerdendit
boekjaarook5dochtervennootschappenmetRetailEstatesnv.

VolgendedochtervennootschappenvallenindeconsolidatieperimetervanRetailEstates:

RetailWarehousingInvestnv
FinsburyPropertiesnv
RWIInvestnv
Heerzelenv
HainautRetailInvestnv
Blovannv

72,87%doorRetailEstatesnv,
5,98%doorFinsburyPropertiesnv,
21,15%doorRWIInvestnv
100,00%
100,00%
51,00%
100,00%
50,00%

FoncièredelaStationVervietoisebvba

50%doorFinsburyPropertiesnv,
50%doorRetailWarehousingInvest
nv

DevennootschappendiefusioneerdenmetRetailEstatesNVzijn:
PanEuropeanRetailPropertiesnv
VlaamseLeasingMaatschappijnv
Fimitobelnv
TexasManagementnv
TBKbvba
Bijlage24
Handelsvorderingenenanderevasteactiva
in€

1/07/2016
3/10/2016
31/01/2017
31/01/2017
31/03/2017
Actuals

Actuals

31.3.2017

31.3.2016

Borgtochtenbetaaldingeldmiddelen
Vorderingfinanciëleleasing

515.104
1.030.000

1.500

Totaalhandelsvorderingenenanderevasteactiva

1.545.104

1.500

RETAILESTATES
Vlottendeactiva
Bijlage25
Vasteactivaofgroepvanvasteactivaaangehoudenvoorverkoop
in€

31.3.2017

31.3.2016

Activabestemdvoorverkoop

5.690.894

7.524.689

Totaalactivaaangehoudenvoorverkoop

5.690.894

7.524.689

Deactivaaangehoudenvoorverkoopbetreftactivawaarvaneencompromiswerdgetekend,maarwaarvoorde
aktenognietwerdverleden.Dezeactivawordennormaalgezienbinnenhetjaarverkocht.Erwordengeen
minderwaardenverwachtopdezeactivanaaraanleidingvandeverkoop.

Op31maart2017betreffendezeactiva3winkelpanden(2,52mioEURreëlewaarde),1woonhuis(0,70mioEUR
reëlewaarde),evenalsgrondeninWestendevooreenreëlewaardevan2,47mioEUR.Voordezegrondenin
Westendeisgeencompromisgetekend,dochdezewordenactieftekoopaangebodenaangezienzeniettotde
strategievandeGroepbehoren.Indiendezegrondennietverkochtzijnvoor31december2017aan
particulieren,wordenzeterugafgenomendoordepartijvanwiededeGroepdestijdswinkelvastgoed,inclusief
dezegrondenverwierf.Dezegrondenwordenbijgevolgtegenconventionelewaardegeboekt.

Bijlage26
Handelsvorderingenendubieuzedebiteuren
Handelsvorderingen
in€
Handelsvorderingen
Optestellenfacturen
Waardeverminderingenophandelsvorderingen
Teinnenopbrengsten
Couponvastgoedcertificaten
DistriͲLand
Overige
Totaalhandelsvorderingen

31.3.2017

31.3.2016

1.910.648
177.006
Ͳ1.418.532

1.670.255
155.314
Ͳ810.986

223.246
362

220.132
220.132
390

892.730

1.235.104

RekeninghoudendmetdeverkregenwaarborgenͲzowelhuurwaarborgenalsdebankgarantiesͲishet
kredietrisicoopdehandelsvorderingenop31/03/2017beperkttot0,16mioEUR(naaftrekvandedubieuze
debiteuren).

WaardeverminderingenopdubieuzedebiteurenͲmutatietabel
in€

31.3.2017

31.3.2016

Pereindevanhetvorigeboekjaar
Uitovergenomenvennootschappen
Toevoegingen
Terugnames
Uitgeboektwegensdefinitiefoninbaar
Pereindevanhetboekjaar

Ͳ810.986
Ͳ368.991
Ͳ407.248
128.105
40.588
Ͳ1.418.532

Ͳ655.699
Ͳ49.335
Ͳ280.567
136.131
38.484
Ͳ810.986

Voorhetaanleggenvandeprovisiedubieuzedebiteurenwordtalsvolgttewerkgegaan:Delijstvan
achterstalligehuurgeldenwordtinternvankortbijopgevolgd.Opbasisvaneeninschattingvanhetmanagement,
ofwanneererduidelijkeaanwijsbareredenenzijndatdevorderingnietmeerkangeïndworden,wordteen
provisieaangelegd.
Handelsvorderingenzijncontantbetaalbaar.Onderstaandetabelgeefteenoverzichtvandeouderdomsstructuur
vandevorderingen.

RETAILESTATES

Vervallen<30dagen
Vervallen30Ͳ90dagen
Vervallen>90dagen
Bijlage27
Belastingsvorderingenenanderevlottendeactiva
in€

31.3.2017
101.671
160.963
693.167

31.3.2016
82.448
6.961
933.670

31.3.2017

31.3.2016

TerugtevorderenBTW
Terugtevorderenvennootschapsbelasting
Terugtevorderenroerendevoorheffing
Recuperatieregistratierechten
Vorderingenopverkopen
Vorderingenopverbondenondernemingen
Overige

89.045
852.325

89.584
91.885
302.856

24.959.408
2.181.560

18.147.134
1.175.251

Totaalbelastingsvorderingenenanderevlottendeactiva

28.082.338

19.806.711

31.3.2017

31.3.2016

Banken

469.821

1.008.527

Totaalkasenkasequivalenten

469.821

1.008.527

31.3.2017

31.3.2016

Overigeovertedragenkosten
OverigeVerkregenopbrengsten

1.132.843
101.317

612.534
18.470

Totaaloverlopenderekeningenactief

1.234.160

631.004

36.369.942

30.206.035

Bijlage28
Kasenkasequivalenten
in€

Bijlage29
Overlopenderekeningen
in€

TOTAALVLOTTENDEACTIVA

RETAILESTATES
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Eigenvermogen
Kapitaal
KapitaalͲ
beweging

Evolutievanhetkapitaal

Datum

Verrichting

12/07/1988 Oprichting
27/03/1998 Splitsingvanaandelen
27/03/1998 Inbrengeninnatura
27/03/1998 Fusie
27/03/1998 Stortinginspeciën
30/04/1999 Aanzuiveringvanovergedragenverliezen
30/04/1999 Fusiedooroverneming
30/04/1999 Aanzuiveringvanovergedragenverliezen
30/04/1999 Incorporatieverlies
30/04/1999 Incorporatieuitgiftepremie&
herwaarderingsmeerwaarde
30/04/1999 Stortinginspeciën
1/07/2003 Stortinginspeciën
31/12/2003 OpenbaarbodopvastgoedcertificatenDistriͲ
Land
5/11/2004 Gedeeltelijkeincorporatieemissiepremie
5/11/2004 Vernietiging20aandelenaantoonder
10/08/2005 Fusiedoorabsorptie
21/11/2006 Fusiedoorabsorptie
30/11/2007 Inbrenginnaturainhetkadervaneenpartiële
splitsing
30/06/2008 Inbrenginnaturainhetkadervaneenpartiële
splitsing
5/09/2008 Inbrenginnatura
30/04/2009 Inbrenginnatura
24/11/2009 Inbrenginnaturainhetkadervaneenpartiële
splitsing
5/02/2010 Inbrenginnatura
31/03/2010 Inbrenginnaturainhetkadervaneenpartiële
splitsing
5/05/2010 Inbrenginnatura
21/06/2010 Inbrenginnatura
30/11/2010 Inbrenginnatura
30/11/2010 Inbrenginnatura
30/11/2010 Inbrenginnatura
16/06/2011 Inbrenginnatura
27/06/2011 Inbrenginnatura
30/03/2012 Inbrenginnaturainhetkadervaneenpartiële
splitsing
4/07/2012 Inbrenginnatura
27/07/2012 inbrenginnaturaͲkeuzedividend
28/06/2013 inbrenginnatura
28/06/2013 Kapitaalverhogingincash
28/11/2014 Inbrenginnatura
28/05/2015 Kapitaalverhogingincash
29/01/2016 Inbrenginnatura
14/12/2016 Inbrenginnatura
14/12/2016 Inbrenginnatura

Artikel6.2vandestatuten:Toegestaankapitaal

Totaal
uitstaand
kapitaalnade
verrichting

induizenden€ induizenden€

Aantalgecreëerdeaandelen

Totaalaantal
aandelen

ineenheden

ineenheden

Ͳ
Ͳ
11.237
3.255
6.071
Ͳ5.131
1.385
Ͳ2.267
Ͳ174

74
74
11.311
14.566
20.637
15.505
16.891
14.624
14.451

3.000
27.283
453.291
346.638
346.000
Ͳ
283.582
Ͳ
Ͳ

3.000
30.283
483.574
830.212
1.176.212
1.176.212
1.459.794
1.459.794
1.459.794

4.793

19.244

Ͳ

1.459.794

10.854
12.039

30.098
42.137

823.348
913.256

2.283.142
3.196.398

4.907

47.043

372.216

3.568.614

33.250
Ͳ1
1
10

80.294
80.293
80.294
80.303

Ͳ
Ͳ20
130
228

3.568.614
3.568.594
3.568.724
3.568.952

3.804

84.107

169.047

3.737.999

1.882

85.989

83.632

3.821.631

534
5.625

86.523
92.148

23.750
250.000

3.845.381
4.095.381

6.944

99.092

308.623

4.404.004

4.380

103.472

194.664

4.598.668

910

104.382

40.459

4.639.127

3.288
2.662
2.212
1.280
66
1.989
5.520

107.670
110.332
112.544
113.824
113.890
115.879
121.399

146.135
118.293
98.301
56.872
2.935
88.397
245.348

4.785.262
4.903.555
5.001.856
5.058.728
5.061.663
5.150.060
5.395.408

937

122.336

41.666

5.437.074

4.694
3.768
540
32.699
6.054
28.345
1.060
2.604
588

127.030
130.798
131.338
164.037
170.091
198.436
199.496
202.100
202.688

208.607
167.441
24.009
1.453.280
269.062
1.259.740
47.107
115.735
26.153

5.645.681
5.813.122
5.837.131
7.290.411
7.559.473
8.819.213
8.866.320
8.982.055
9.008.208

RETAILESTATES

1000

Bijlage30

1.deidentiteitvandeinbrengermoetwordenvermeldinhetinartikel602vanhetWetboekvanvennootschappenbedoeldeverslagvanderaad
vanbestuuralsook,invoorkomendgeval,indeoproepingtotdealgemenevergaderingdievoordekapitaalverhogingwordtbijeengeroepen;
2.deuitgifteprijsmagnietminderbedragendandelaagstewaardevan(a)eennettoͲinventariswaardediedateertvantenhoogsteviermaanden
vóórdedatumvandeinbrengovereenkomstof,naarkeuzevandevennootschap,vóórdedatumvandeaktevankapitaalverhoging,en(b)de
gemiddeldeslotkoersgedurendededertigkalenderdagenvoorafgaandaandiezelfdedatum.
Voordetoepassingvandevorigezinishettoegestaanomvanhetinpunt(b)vanvoriglidbedoeldebedrageenbedragaftetrekkendat
overeenstemtmethetdeelvanhetnietͲuitgekeerdebrutodividendwaaropdenieuweaandeleneventueelgeenrechtzoudengeven,op
voorwaardedatderaadvanbestuurhetaftetrekkenbedragvanhetgecumuleerdedividendspecifiekverantwoordtinzijnbijzonderverslagende
financiëlevoorwaardenvandeverrichtingtoelichtinzijnjaarlijksfinancieelverslag.
3.behalveindiendeuitgifteprijsof,inhetinpunt6.6hieronderbedoeldegeval,deruilverhouding,alsookdebetrokkenmodaliteitenuiterlijkopde
werkdagnadeafsluitingvandeinbrengovereenkomstwordenbepaaldenaanhetpubliekmeegedeeldmetvermeldingvandetermijnwaarbinnen
dekapitaalverhogingeffectiefzalwordendoorgevoerd,wordtdeaktevankapitaalverhogingverledenbinneneenmaximaletermijnvanvier
maanden,en
4.hetonder1°bedoeldeverslagmoetookdeweerslagvandevoorgesteldeinbrengopdetoestandvandevroegereaandeelhouderstoelichten,in
hetbijzonderwathunaandeelindewinst,indenettoͲinventariswaardeeninhetkapitaalbetreft,alsookdeimpactophetvlakvandestemrechten.

Dezebijkomendevoorwaardenzijnnietvantoepassingbijdeinbrengvanhetrechtopdividendinhetkadervandeuitkeringvaneen
keuzedividend,voorzoverditeffectiefvooralleaandeelhoudersbetaalbaarwordtgesteld.
Indiendealgemenevergaderingbesluitomdebetalingvaneenuitgiftepremietevragen,dientdezeopeenonbeschikbarereserverekeningte
wordengeboektdieslechtskanwordenverminderdofweggeboektdooreenbesluitvandeaandeelhoudersvergadering,genomenopdewijzedie
isvereistvoordewijzigingvandestatutenenmeteerbiedingvandeproceduretotverminderingvanhetmaatschappelijkkapitaal.De
uitgiftepremiezalindezelfdematealshetmaatschappelijkkapitaaldewaarborgvoorderdenuitmaken.

RETAILESTATES
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DeRaadvanBestuurisbevoegdomhetgeplaatstkapitaalvandevennootschap,eenmaligofinmeerderemalen,teverhogenmeteenmaximum
bedragvanhonderdvierenzestigmiljoenzevenendertigduizendzevenentachtigeurovierenzeventigcent( €164.037.087,74).
DezemachtigingistoegekendaanderaadvanbestuurvooreentermijnvanvijfjaarterekenenvanafdepublicatieindeBijlagentothetBelgisch
Staatsblad,vandestatutenwijzigingbeslistdoordebuitengewonealgemenevergaderingvan9december2013.Dezemachtigingkanworden
hernieuwd.Deraadvanbestuurbepaaltdeprijs,deuitgiftepremieendeuitgiftevoorwaardenvandenieuweaandelen,tenzijdealgemene
vergaderinghieroverzelfbeslist.
BinnendehierbovengesteldegrenzenenzonderafbreuktedoenaandedwingendebepalingenvanhetWetboekvanVennootschappen,kande
raadvanbestuurbeslissenhetkapitaalteverhogen,hetzijdoorinbrengeningeld,hetzijdoorinbrengeninnatura,hetzijdooromzettingvan
reservesofuitgiftepremies,naargelanghetgevalmetofzonderuitgiftevannieuweaandelen.Verderisderaadvanbestuurgemachtigddoorde
algemenevergaderingomandereeffectenuittegeven,waarondermaarnietbeperkttot,converteerbareobligaties(aldannietachtergesteld),
warrants,aandelenzonderstemrecht,aandelenmeteenvoorrechtopdividendenen/ofliquidatievoorrecht.
Hetisderaadvanbestuurverdertoegestaanomhetvoorkeurrecht,verleenddoorhetWetboekvanVennootschappenaandeaandeelhouders,
tebeperkenofuittesluitenzelfstengunstevanéénofmeerderebepaaldepersonendiegeenpersoneelsledenzijnvandevennootschapofvan
eenvanhaardochtervennootschappenmitsaandebestaandeaandeelhouderseenonherleidbaartoewijzingsrechtwordtverleendbijde
toekenningvannieuweeffecten.DatonherleidbaartoewijzingsrechtvoldoetaandevoorwaardenopgelegddoordeGVVͲwetgevingenartikel6.4
vandestatuten.
Datrechtmoetnietwordenverleendbijeeninbrengingeldinhetkadervandeuitkeringvaneenkeuzedividendonderdevoorwaardenvoorzien
doorartikel6.4vandestatuten.

Kapitaalverhogingen door inbreng in natura worden verricht overeenkomstig de bepalingen van de GVVͲwetgeving en artikel 6.4 van de statuten.
Dergelijkeinbrengenkunnenookbetrekkinghebbenophetrechtopdividendinhetkadervandeuitkeringvaneenkeuzedividend.
Onverminderd de machtiging verleend aan de raad van bestuur overeenkomstig de vorige alinea's, is de raad van bestuur gemachtigd het
geplaatst kapitaal, eenmalig of in meerdere malen, te verhogen in geval van een openbaar overnamebod op alle aandelen van de vennootschap,
mits inachtneming van de voorwaarden bepaald in artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen en voor zover de vennootschap de
kennisgeving van het openbaar overnamebod van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft ontvangen binnen een termijn
van drie jaar na de buitengewone algemene vergadering van 9 december 2013. In voorkomend geval dient de raad van bestuur het onherleidbaar
toewijzingsrecht voorzien door de GVVͲwetgeving na te leven. De kapitaalverhogingen waartoe wordt beslist in het kader van voornoemde
machtiging,zulleninminderingwordengebrachtvanhetresterendegedeeltevanhettoegestaankapitaalvoorzienindeeerstealinea.
Indien de raad van bestuur naar aanleiding van zijn beslissing tot kapitaalverhoging de betaling van een uitgiftepremie vraagt, zal het bedrag van
die premie besteed worden aan een onbeschikbare rekening, “uitgiftepremie” genoemd, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal tot
waarborg van derden zal strekken, en die onder voorbehoud van incorporatie in het kapitaal, enkel mag verminderd of afgeboekt worden bij
beslissingvandealgemenevergaderingberaadslagendvolgensdevoorwaardenbepaaldinartikel612vanhetWetboekvanVennootschappen.

Artikel6.3vandestatuten:Verkrijgingvaneigenaandelen
De vennootschap kan haar eigen aandelen verwerven of in pand nemen onder de voorwaarden voorzien door de Wet. De vennootschap kan,
zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, haar eigen aandelen verwerven ter beurze of buiten de beurs vervreemden onder
devoorwaardenopgelegddoorderaadvanbestuur.
De raad van bestuur is gemachtigd om, mits naleving van de bepalingen van artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, te
beslissen dat de vennootschap haar eigen aandelen kan verwerven, in pand nemen en vervreemden wanneer de verkrijging of vervreemding
noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze bevoegdheid is drie (3) jaar geldig, te rekenen vanaf
de datum van bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de machtiging verleend door de buitengewone algemene vergadering
van27mei2011enkandoordealgemenevergaderingverlengdwordenmeteenzelfdetermijn.
De raad van bestuur is gemachtigd voor rekening van de vennootschap om voor een periode van vijf (5) jaar na de buitengewone algemene
vergadering van 27 mei 2011, haar eigen aandelen te verwerven, in pand te nemen of te vervreemden (zelfs buiten de beurs) aan een
eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan 85% van de slotkoers van de dag vóór de datum van de transactie (verwerving, vervreemding of
inpandneming) en die niet hoger mag zijn dan 115% van de slotkoers van de dag vóór de datum van de transactie (verwerving, vervreemding of
inpandneming)zonderdatdevennootschapmeerdan20%vanhettotaalaantaluitgegevenaandelenmagbezitten.
Deze voorwaarden en grenzen gelden eveneens voor de verkrijgingen en vervreemdingen van aandelen van de vennootschap door
dochtervennootschappen in de zin van artikel 627, alinea 1 van het Wetboek van Vennootschappen, alsook op deze verworven door personen die
optredeninnaammaarvoorrekeningvandedochtervennootschap

RETAILESTATES
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Artikel6.4vandestatuten:Kapitaalverhoging
Iederekapitaalverhogingmoetwordenverrichtinovereenstemmingmetdeartikelen581totenmet609vanhetWetboekvanvennootschappen
evenalsdeGVVͲwetgeving.
Hetkapitaalvandevennootschapkanverhoogdwordendoorbeslissingvandealgemenevergadering,beraadslagendovereenkomstighetartikel
558en,invoorkomendgeval,artikel560vanhetWetboekvanVennootschappen,ofdoorbeslissingvanderaadvanbestuurbinnenhetkadervan
hettoegestaankapitaal.Hetisdevennootschapevenwelverbodenrechtstreeksofonrechtstreeksintetekenenophaareigenkapitaal.
Bijeenkapitaalverhogingdoorinbrengingeld,beslistdoordealgemenevergaderingofinhetkadervanhettoegestaankapitaal,kanhet
voorkeurrechtenkelwordenbeperktofopgehevenalsaandebestaandeaandeelhouderseenonherleidbaartoewijzingsrechtwordtverleendbij
detoekenningvannieuweeffecten.DatonherleidbaartoewijzingsrechtvoldoetaandevolgendevoorwaardenopgelegddoordeGVVͲwetgeving
:
1.hetheeftbetrekkingopallenieuwuitgegeveneffecten;
2.hetwordtaandeaandeelhoudersverleendnaarratovanhetdeelvanhetkapitaaldathunaandelenvertegenwoordigenophetmomentvan
deverrichting;
3.uiterlijkaandevooravondvandeopeningvandeopenbareinschrijvingsperiodewordteenmaximumprijsperaandeelaangekondigd,en
4.deopenbareinschrijvingsperiodemoetindatgevalminimaaldriebeursdagenbedragen.

Hetonherleidbaartoewijzingsrechtisvantoepassingopuitgiftenvanaandelen,converteerbareobligaties(aldannietachtergesteld)enwarrants
maarmoetnietwordentoegekendbijeeninbrengingeldmetbeperkingofopheffingvanhetvoorkeurrecht,inaanvullingopeeninbrengin
naturainhetkadervandeuitkeringvaneenkeuzedividend,voorzoverditeffectiefvooralleaandeelhoudersbetaalbaarwordtgesteld.
Kapitaalverhogingendoorinbrenginnaturazijnonderworpenaanderegelsvoorgeschrevendoorartikelen601en602vanhetWetboekvan
vennootschappen.
BovendienmoetendevolgendevoorwaardenovereenkomstigdeGVVͲwetgevingwordennageleefdbijdeuitgiftevaneffecten
tegeninbrenginnatura:

RETAILESTATES
Bijlage31
Uitgiftepremies
in€
Evolutieuitgiftepremies
Datum
VorigBoekjaar
14/12/2016
14/12/2016

Uitgiftepremie

Verrichting

31.3.2017
151.498.640
4.918.692
1.111.492

Inbrenginnatura
Inbrenginnatura

TotaalUitgiftepremies

157.528.824

Bijlage32
ImpactopdereëlewaardevangeschattemutatierechtenenͲkostenbijdehypothetischevervreemdingvan
vastgoedbeleggingen
in€
31.3.2017
31.3.2016
Saldopereindevanhetvorigeboekjaar
Mutatiegedurendehetboekjaar
Toenamealsgevolgvanfusies

Ͳ19.887.570
Ͳ327.184
Ͳ2.784.420

Ͳ18.025.217
Ͳ331.062
Ͳ1.531.291

TotaalimpactopdereëlewaardevangeschattemutatierechtenenͲkosten
bijdehypothetischevervreemdingvanvastgoedbeleggingen

Ͳ22.999.174

Ͳ19.887.570

Zoalsvermeldinbijlage20beschouwtRetailEstatesnvzijnvastgoedportefeuillealseengeheeldatalseengeheelofals
eenbeperktaantalgroteredelenkanvervreemdworden.Conformdewaarderingals“reëlewaarde”vanhaar
vastgoedschattersCushman&WakefieldenCBREwerddewaardevanditonroerendgoedverminderdmet2,5%zijndede
volgensdeschattersteverwachtentransactiekostenbijdevervreemdingvanditvastgoed.Eenbeperktaantalspecifiek
geïdentificeerdepandenzijnvolgensRetailEstatesnvbezwaarlijkmetdezevastgoedportefeuilletesamenteverkopen
omdatzijdoordeaarden/ofliggingvandezegebouweneenminwaardezoudenbetekenenvoordeportefeuilleals
geheel.Vermitsdeindividuelewaardevandezepandenbenedendedrempelvan2,5mioEURligt,werdenhieropde
volledigetransactiekostenvandebetreffenderegio,zijnde10%of12,5%,inminderinggebracht.Op01.04.2004(datum
vandeeerstetoepassingvandeIAS/IFRSnormen)bedragendeoverdrachtstaksendieafgetrokkenzijnvande
investeringswaarde4,9mioEUR.Ditbedragwerdgeboektonderdezerubriekvanheteigenvermogen.

Bijlage33

RETAILESTATES
Langlopendeverplichtingen(1)

Bijlage34
Anderelanglopendeverplichtingen
in€

31.3.2017

31.3.2016

Waarborgenontvangeningeldmiddelen
Financiëlederivaten(ziebijlage40)
Overigelanglopendeverplichtingen
Totaalanderelanglopendeverplichtingen

19.152.757
6.951.431
26.104.187

28.135.476
28.135.476

TOTAALLANGLOPENDEVERPLICHTINGEN

26.104.187

28.135.476

(1)Hetbetreftallelanglopendeverplichtingenbehalvedelanglopendefinanciëleverplichtingen
dieinbijlage38beschrevenzijn.

RETAILESTATES
TOELICHTINGKORTLOPENDEVERPLICHTINGEN(1)
Bijlage35
Handelsschuldenenanderekortlopendeschulden
in€

31.3.2017

31.3.2016

Handelsschulden
Teontvangenfacturen
Belastingsschulden
Anderekortlopendeschulden

407.499
5.959.139
341.294
315.444

831.282
4.674.943

Totaalhandelsschuldenenanderekortlopendeschulden

7.023.377

5.774.822

31.3.2017

31.3.2016

Bijlage36
Anderekortlopendeverplichtingen
in€

268.597

Tebetalendividenden
32.997
Verplichtingenopminderdanéénjaartenopzichtevanverbondenpartijen
Overige
11.463.087

15.597.940

Totaalanderekortlopendeverplichtingen

11.496.084

15.631.932

31.3.2017

31.3.2016

Overigetoeterekenenkosten
Overtedragenopbrengsten(doorfacturatie)

4.046.649
2.321.799

3.218.267
1.888.108

Totaaloverlopenderekeningen

6.368.448

5.106.375

TOTAALKORTLOPENDEVERPLICHTINGEN(1)

24.887.909

26.513.129

Bijlage37
Overlopenderekeningen
in€

33.993

(1)Hetbetreftallekortlopendeverplichtingenbehalvedekortlopendefinanciëleverplichtingen
dieinbijlage38beschrevenzijn.

RETAILESTATES
Bijlage38/39
Langlopendeenkortlopendefinanciëleschulden

Opdelingvolgensdecontractuelevervaldagenvandekredietlijnen
in€
31.3.2017

31.3.2016

Langlopende
BilateraleleningenͲvariabeleofvasterente
Anderelanglopendefinanciëleverplichtingen
Subtotaal

396.497.200
84.420.058
480.917.258

393.974.834
29.788.494
423.772.718

Kortlopende
BilateraleleningenͲvariabeleofvasterente
Subtotaal

30.877.632
30.877.632

34.473.026
34.477.388

TOTAAL

511.794.890

458.250.106

31.3.2017

31.3.2016

648.383
246.661.494
233.607.381

107.127.633
190.778.568
125.866.517

Opdelingvolgensdematuriteitvandelanglopendeleningen
in€

Tussen1en2jaar
Tussen2en5jaar
Meerdan5jaar

Opdelingvolgensdespreidingtussendeleningenaaneenvariabelerente/vasterente
in€
31.3.2017
Leningenaaneenvariabelerente
Leningenaaneenvasterente

342.858.541
168.936.350

31.3.2016
359.732.588
98.517.518

85,95%vandeleningenaaneenvariabelerentezijnvolledigingedektviaintrestrateswapcontractendiedevariabele
rentevoetswappentegenvasterentevoeten.Ziebijlage40
RetailEstatesnvbeschiktoverdevolgendenietgebruiktekredietfaciliteiten:
in€

31.3.2017

31.3.2016

114.600.000

25.000.000
99.512.000

<1jaar
1Ͳ5jaar
>5jaar

Totaletoekomstige
intrestlast
31.3.2017
14.990.915
41.780.403
17.880.795

31.3.2016
16.797.025
48.057.688
16.284.438

TOTAAL

74.652.113

81.139.151

Vervallendebinnenhetjaar
Vervallendenaéénjaar

Inschattingvandetoekomstigeintrestlasten

Bijdeinschattingvandetoekomstigeintrestlastenisrekeninggehoudenmetdeschuldpositieper31maart2017en
intrestdekkingenovereenkomstigdecontractendieopdatmomentlopendzijn.VoorhetnietͲafgedektegedeeltevande
opgenomenschuldenvaneentotaalvan48,16mioEURwerdrekeninggehoudenmetdeEuriborverwachtingopdatum
vanditverslag+bancairemarge.

RETAILESTATES
Bijlage38/39
AnalysevandeintrestlastenͲintrestsensitiviteit

DematewaarinRetailEstatesnvzichkanfinancierenheefteenbelangrijkeimpactopdewinstgevendheid.Investerenin
vastgoedgaatnueenmaalgepaardmeteenrelatiefhogematevanschuldfinanciering.Omditrisicooptimaalinte
perken,hanteertRetailEstatesnveenergvoorzichtigeenconservatievestrategie.
Uitdebovenvermeldeinfoinbijlage38/39volgtdateenstijgingvanderentevoetgeensubstantiëleimpactheeftophet
totaalresultaat.
PrincipieelspreektRetailEstatesnvmethaarbankeneencovenantvan60%afm.b.t.deschuldgraad.

RETAILESTATES
Bijlage40
Financiëleinstrumenten

DeGroepgebruiktfinanciëleafgeleideproducten(interestrateswaps)omzichintedekkentegenrenterisico’safkomstigvan
operationele,financiëleeninvesteringsactiviteiten.Afgeleidefinanciëleproductenwordeninitieelaanhunkostprijserkenden
wordengeherwaardeerdaanhunreëlewaardeopdedaaropvolgenderapporteringsdatum.DederivatendiedoorRetailEstates
nvmomenteelgebruiktworden,kwalificerenslechtsinbeperktematealskasstroomafdekkingstransacties.Dewijzigingeninde
reëlewaardevandederivatendienietalskasstroomafdekkingkwalificeren,wordenonmiddellijkinhetresultaatopgenomen.Er
werdͲ0,87mioEURinhetresultaatopgenomenmetbetrekkingtotdefinanciëleinstrumenten.HiervanheeftͲ8,33mioEUR
betrekkingophetlineairafwaarderenvandewaardeop31december2015vandefinanciëleinstrumentendienietlanger
kwalificerenalskasstroomafdekkingstransactiesen7,46mioEURopdevariatieindereëlewaardevoordeperiode1april2016
tot31maart2017.Swapsdiekwalificerenalskasstroomafdekkingwordendirectinheteigenvermogenerkendennietinde
resultatenrekeningopgenomen.Deinterestrateswapszijnniveau2Ͳinstrumenten.

Reëlewaardevandebankverplichtingenopjaareinde
in€
31.03.17
Activa

InterestRateSwaps

Per31.03.16
Passiva

Activa

19.152.757

Passiva

28.135.476

Dereëlewaardevandeinstrumentenwordtuitsluitendbepaaldaandehandvangegevensdieobserveerbaarzijnvoorhet
instrument(ofwelrechtstreeksofwelonrechtstreeks),maardiegeengenoteerdeprijzenzijnineenactievemarktenbijgevolg
behorendeIRSͲcontractentothetniveau2vandefairvalueͲhiërarchiezoalsbepaaldinIFRS7.
Uvindthiernahetoverzichtvandefinanciëleinstrumentenop31maart2017:

Samenvattingvanfinanciële
Instrumentenopafsluitdatum31.03.16
in€
I.Vasteactiva
Financiëlevasteactiva
Leningenenvorderingen

Categorieën

Boekwaarde

Reëlewaarde

Niveau

111.438.550,85
1.545.103,60
C
A

111.438.550,85
1.545.103,60

2
2
28.975.067,76
469.820,75

II.Vlottendeactiva
Handelsvorderingenenoverigevorderingen A
Geldmidelenenkasequivalenten
B

28.975.067,76
469.820,75

Totaaldefinanciëleinstrumentenophet
actiefvandebalans

142.428.542,96

Ͳ 

480.917.258,19

505.495.910,08
Ͳ 
26.104.187,28

2
2
2

2
2
3

I.Langlopendeverplichtingen
Rentedragendeverplichtingen
Overigelanglopendeverplichtingen
Overigefinanciëleverplichtingen

2
2

A
A
C

26.104.187,28

II.Kortlopendeverplichtingen
Rentedragendeverplichtingen
A
Kortlopendehandelsschuldenenoverigesch A
Anderekortlopendeverplichtingen
C

30.877.632,16
7.023.376,57
11.496.084,15

30.877.632,16
7.023.376,57

Totaalderfinanciëleinstrumentenophet
passiefvandebalans

556.418.538,35

569.501.106,09

Decategorieënkomenovereenmetvolgendefinanciëleinstrumenten:
A.Financiëleactivaofpassiva(metinbegripvanvorderingenenleningen)totopdevervaldaggehoudenaandegeamortiseerde
kostprijs.
B.Geldbeleggingentotopdevervaldaggehoudenaandegeamortiseerdekostprijs.
C.Activaofpassiva,gehoudenaanreëlewaardeviadewinstͲenverliesrekening,behalvevoorfinanciëleinstrumentenbepaald
alsindekkingsinstrument.

HetgeheelderfinanciëleinstrumentenvandeGroep,stemtovereenmetniveau2indehiërarchievandereëlewaarden.De
waarderingaanreëlewaardegebeurtopregelmatigebasis.
Niveau2indehiërarchiederreëlewaardenbetreftdeoverigefinanciëleactivaenpassivawaarvandereëlewaardegebaseerdis
opanderegegevensdie,directofindirect,kunnenvastgesteldwordenvoordebetrokkenactivaofpassiva.
Dewaarderingstechniekenbetreffendedereëlewaardevandefinanciëleinstrumentenvanniveau2zijndevolgende:
ͲDerubrieken‘overigefinanciëleverplichtingen’en‘financiëlevasteactiva’betreffenInterestRateSwaps(IRS)waarvande
reëlewaardevastgelegdismetbehulpvanrentevoetendievantoepassingzijnopactievemarkten,overhetalgemeen
aangeleverddoorfinanciëleinstellingen.
ͲDereëlewaardevandeoverigefinanciëleactivaenpassivavanniveau2isnagenoeggelijkaanhunboekwaarde:
*hetzijomdatzijeenvervaldagopkortetermijnhebben(zoalsdehandelsvorderingenen–schulden),
*hetzijomdatzijeenvariabeleinterestvoetdragen.
Dereëlewaardevandeschuldenmeteenvasterentevoetwordtgeraamdaandehandvaneenactualisatievanhuntoekomstige
cashflowsrekeninghoudendemethetkredietrisicovandeGroep.

OverzichtSwaps:
Startdatum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

06/2012
07/2007
06/2012
09/2012
03/2008
04/2014
11/2013
09/2014
02/2015
01/2016
10/2017
06/2016
06/2016
03/2009
06/2017
07/2016
06/2017
06/2016
06/2016
06/2019
03/2018

Einddatum
06/2017
07/2017
09/2017
09/2017
03/2018
03/2018
11/2018
09/2019
01/2020
01/2021
01/2022
06/2023
06/2023
12/2023
06/2024
04/2026
06/2023
06/2021
06/2019
06/2024
03/2026

3,22%
4,77%
3,03%
3,35%
4,08%
1,91%
3,69%
2,69%
1,48%
1,82%
1,70%
1,04%
1,03%
3,89%
1,29%
1,26%
1,36%
1,03%
1,44%
1,49%
1,10%

Notioneelbedrag
HedgeAccounting
20.000.000
NEEN
10.000.000
NEEN
10.000.000
NEEN
6.000.000
NEEN
5.000.000
NEEN
20.500.000
NEEN
30.000.000
NEEN
21.000.000
NEEN
20.000.000
NEEN
10.000.000
NEEN
15.000.000
NEEN
25.000.000
NEEN
10.000.000
NEEN
7.310.000
NEEN
35.000.000
NEEN
26.000.000
JA
14.000.000
NEEN
25.000.000
JA
50.000.000
JA
30.000.000
NEEN
20.000.000
NEEN

Definanciëlevasteactivawordengewaardeerdvolgensniveau3:Dereëlewaardeisnietgebaseerdopgegevensdiedirectof
indirectkunnenvastgesteldwordenopbasisvanexternegegevens.

Debelangrijksteparametervoorhetbepalenvandewaardenvandedochterondernemingisdewaardevanhetonderliggend
vastgoed.Ditvastgoedwordtgewaardeerdaanreëlewaarde.WeverwijzennaardetoelichtingvolgensIFRS13inbijlage22voor
watbetreftdebepalingvandereëlewaardeendeassumptiesmetbetrekkingtotsensitiviteit.

RETAILESTATES
Bijlage41
Verbondenpartijen
Deverbondenpartijenwaarmeedevennootschaphandeltzijnhaardochterondernemingen(ziebijlage23)en
haarbestuurdersendirectieleden.

Bestuurdersendirectieleden
Devergoedingvoordebestuurdersendirectieledenisopgenomenindepost"algemenekostenvandevennootschap"(ziebijlage
11):

in€

31.3.2017

31.3.2016

Bestuurders
Directieleden

599.705

325.359

Totaal

599.705

325.359

Debestuurdersendirectieledenontvangenbijkomendgeenvoordelentenlastevandevennootschap.
RetailEstatesheeftgeendirectiecomité.

Bijlage42
HonorariumCommissaris
(exclBTW)

31.3.2017

Bezoldigingvandecommissarisvoorhetauditmandaat

71.218

Bezoldigingvooruitzonderlijkewerkzaamhedenofbijzondereopdrachten
ͲAnderecontroleopdrachten
ͲBelastingadviesopdrachten
ͲAndereopdrachtenbuitenderevisoraleopdrachten

6.400
3.641

Bijlage43
Verworvenvastgoedvennootschappenenverworvenvastgoedbeleggingen
Per31.03.2016
DeaankopeneneigenontwikkelingenvanNVRetailEstatesenhaardochtersinboekjaar2015Ͳ2016resulteerdenineen
vastgoedstijgingvan166,52mioEUR.Detotalehuurinkomstenstegenmet6,90mioEURinboekjaar2015Ͳ2016alsgevolgvan
dezeinvesteringen.Indiendeverwervingenzoudenhebbenplaatsgevondenop1april2015zoudendehuurinkomstenmet11,65
mioEURgestegenzijn.Hetoperationeelresultaatsteegmet10,13mioEURalsgevolgvandezeinvesteringen.

Per31.03.2017
DeaankopeneneigenontwikkelingenvanNVRetailEstatesenhaardochtersinboekjaar2016Ͳ2017resulteerdenineen
vastgoedstijgingvan72,48mioEUR.Detotalehuurinkomstenstegenmet1,99mioEURinboekjaar2016Ͳ2017alsgevolgvandeze
investeringen.Indiendeverwervingenzoudenhebbenplaatsgevondenop1april2016zoudendehuurinkomstenmet4,37mioEUR
gestegenzijn.Hetoperationeelresultaatsteegmet1,74mioEURalsgevolgvandezeinvesteringen.

VerkochtevastgoedvennootschappenenvastgoedbeleggingendoordeNVRetailEstatesenhaardochters

Per31.03.2016
Inboekjaar2015Ͳ2016werden10winkelpandenen1panduitdeDistriͲLandportefeuilleverkocht,vooreennettoverkoopprijsvan
11,74mioEUR,watresulteerdeineendalingvandevastgoedbeleggingenmet11,46mioEUR.Dehuurinkomstendaaldenals
gevolgvandezedesinvesteringmet0,22mioEUR.Indiendeverkopenhaddenplaatsgevondenop1april2015zoudende
huurinkomstenmet0,79mioEURgedaaldzijn.

Per31.03.2017
Inboekjaar2016Ͳ2017werden6winkelpandenen1panduitdeDistriͲLandportefeuilleverkocht,vooreennettoverkoopprijsvan
9,7mioEUR,watresulteerdeineendalingvandevastgoedbeleggingenmet5,37mioEUR.Dehuurinkomstendaaldenalsgevolg
vandezedesinvesteringmet0,05mioEUR.Indiendeverkopenhaddenplaatsgevondenop1april2017zoudendehuurinkomsten
met0,14mioEURgedaaldzijn.

Bijlage44
Gebeurtenissennabalansdatum
Benoemingnieuwebestuurdersenverplaatsingvandedatumvandealgemenevergadering
Op4aprilheeftdebuitengewonealgemenevergaderingvanaandeelhoudersvanRetailEstatesnvdebenoemingvandeheerVic
RagoenenmevrouwAnnGaeremyncktotenmetdejaarvergaderingvan2021goedgekeurd.Op22meiheeftdebuitengewone
algemenevergaderingvanaandeelhoudersdeverplaatsingvandealgemenevergaderingnaardevoorlaatstemaandagvande
maandjuligoedgekeurdenheeftdebuitengewonealgemenevergaderingbeslisthetaantalcollega’sdateenbestuurderkan
vertegenwoordigenopdevergaderingvanderaadvanbestuurteverhogenvantweenaardrie,enbijgevolgdezesdealineavan
artikel12vandestatutentevervangendoordevolgendetekst:
“Iederebestuurderkanperbrief,perfax,perelektronischepostofopeenandereschriftelijkewijze,volmachtgevenaaneenander
lidvanderaadomhemopeenwelbepaaldevergaderingtevertegenwoordigen.Eenbestuurdermagslechtsmaximumdrie
collega’svertegenwoordigen.".
Verhogingvanhetkapitaalenuitgiftevannieuweaandelen
Op5aprilwerden174.404nieuweaandelenuitgegevendoorinbrengvanderesterendeschuldvorderingmetbetrekkingtotde
aankoopvandeaandelenvandevastgoedvennootschapHainautRetailInvestdie25winkelpandenbezitverspreidoverde
provincieHengegouwen.NaaraanleidingvandezeuitgiftewerdhetmaatschappelijkkapitaalvanRetailEstatesgebrachtopEUR
206.612.347,44,vertegen¬woordigddoor9.182.612aandelen.Denieuweaandelendelenindewinstvandevennootschapvanaf1
april2017.

Bijlage45

Dochteronderneming

RetailWarehousingInvestnv
FinsburyPropertiesnv
RWIInvestnv
Heerzelenv
HainautRetailInvestnv
Blovannv

Externe
Financiële
schulden

4.250.000

193.750

FoncièredelaStationVervietoisebvba

Vastgoedbeleggingen

90.966.069
6.036.303

36.764.212
4.623.862

1.345.122

Huurinkomsten

3.533.414

DeelnemingsͲpercentage

72,87%doorRetailEstatesnv,
5,98%doorFinsburyPropertiesnv,
21,15%doorRWIInvestnv
100%
100%
51%
100%
50%

74.898
805.740
74.038
50%doorFinsburyPropertiesnv,
50%doorRetailWarehousingInvestnv

Op1juli2016en3oktober2016werdendefusiesdoorovernamevandevennootschappenPanEuropeanRetailPropertiesnvenVlaamseLeasing
MaatschappijnvdoorRetailEstatesnvvastgestelddoorderaadvanbestuurvanderespectievelijkevennootschappen,beidenmetonmiddellijk
effect.
Op23december2016werdendefusiesdoorovernamevandevennootschappenPanEuropeanPropertyInvestmentsnvenLocaliègenvdoor
RetailWarehousingInvestnv(institutioneleGVV)vastgestelddoorderaadvanbestuurvanderespectievelijkevennootschappen,met
onmiddellijkeffect.
Op20januari2017werdendefusiesdoorovernamevandevennootschappenFimitobelnvenTexasManagementnvdoorRetailEstatesnv
vastgestelddoorderaadvanbestuurvanderespectievelijkevennootschappen,meteffectop31januari2017.
Op31maart2017werddefusiedoorovernamevandevennootschapTBKbvbadoorRetailEstatesnvvastgestelddoordezaakvoerdersende
raadvanbestuurvanderespectievelijkevennootschappen,metonmiddellijkeffect.
Fusiesvandochtervennootschappenvereenvoudigenhetadministratiefbeheerenverminderendebelastbareinkomstenvande
dochtervennootschappenvanRetailEstatesnv.

Op1juli2016en3oktober2016werdendefusiesdoorovernamevandevennootschappenPanEuropeanRetailPropertiesnvenVlaamseLeasing
MaatschappijnvdoorRetailEstatesnvvastgestelddoorderaadvanbestuurvanderespectievelijkevennootschappen,beidenmetonmiddellijk
effect.
Op23december2016werdendefusiesdoorovernamevandevennootschappenPanEuropeanPropertyInvestmentsnvenLocaliègenvdoor
RetailWarehousingInvestnv(institutioneleGVV)vastgestelddoorderaadvanbestuurvanderespectievelijkevennootschappen,met
onmiddellijkeffect.
Op20januari2017werdendefusiesdoorovernamevandevennootschappenFimitobelnvenTexasManagementnvdoorRetailEstatesnv
vastgestelddoorderaadvanbestuurvanderespectievelijkevennootschappen,meteffectop31januari2017.
Op31maart2017werddefusiedoorovernamevandevennootschapTBKbvbadoorRetailEstatesnvvastgestelddoordezaakvoerdersende
raadvanbestuurvanderespectievelijkevennootschappen,metonmiddellijkeffect.
Fusiesvandochtervennootschappenvereenvoudigenhetadministratiefbeheerenverminderendebelastbareinkomstenvande
dochtervennootschappenvanRetailEstatesnv.
VerwervingvolledigeparticipatieindeinstitutioneleGVVRetailWarehousingInvestnv
Op29mei2012werddecontroleverworvenoverRetailWarehousingInvestnvdoordeovernamevaneenbelangvan62,50%vandeaandelen.
Op5oktober2016werdeenovereenkomstafgeslotenmethetoogopdeverwervingvanhetresterendeminderheidsbelang.Ditisgebeurddoor
deovernamevanalleaandelenvanRWIInvest(destijdsDatabuildRetailnvgenaamd),diedehouderisvanditminderheidsbelang.
RetailWarehousingInvestiseigenaarvan30winkelpandenverspreidoverBelgië.DatabuildRetailnvbezitgeenandereactivadan375aandelen
inRetailWarehousingInvestnvdie37,50%vanhetaandelenkapitaalvandezevennootschapvertegenwoordigen.
SindsdeverwervingvanditmeerderheidsbelangheeftRetailEstatesnvsystematischzijnverplichtingtotaankoopvanditminderheidsbelangals
eenschulderkendindegeconsolideerdejaarrekening.Hetbedragvandezeschuldwerdtrimestrieelaangepastaandeprijsherzieningsclausules
dieindeovereenkomstvan29mei2012opgenomenzijn.
HetresultaatvanRetailWarehousingInvestnvwerdsteedsintegraalgeconsolideerd.Bijgevolgheeftdezetransactieslechtseenbeperkteimpact
opdegeconsolideerderesultaten.
Detransactiebestonduittweeluiken.Heteersteluikbetreftdeoverdrachtenbetalingper5oktober2016vanongeveerdehelftvandeaandelen
tenbedragevan7,68mioEUR.Hettweedeluikbestonduitdeuitgiftevan115.735nieuweaandeleninhetkadervaneenkapitaalverhogingdoor
inbrenginnaturameteeninbrengwaardevan7,52mioEUR(zieinfra).

Bijlage46
Bepalingvanhetbedrageconformartikel617vanhetWetboekvanVennootschappen

Hetbedragalsbedoeldinartikel617vanhetWetboekvanVennootschappen,vanhetgestortkapitaal
ofalsditbedraghogerligt,vanhetopgevraagdkapitaal,verhoogdmetaldereservesdievolgensde
wetofdestatutennietverdeeldmogenworden,isbepaaldinartikel13,§1,vanhetGVVͲK.B.
in€
NietͲuitkeerbareelementenvanheteigenvermogenvoorresultaatverdeling
Gestortkapitaal
VolgensdestatutennietͲbeschikbareuitgiftepremies
Reservevoorhetpositievesaldovandevariatiesindeinvesteringswaardevanvastgoed
ReservevoordeimpactopdereëlewaardevangeschattemutatierechtenenͲkostenbij
hypothetischevervreemdingvanvastgoedbeleggingen
Reservevoorhetsaldovandevariatiesindereëlewaardevantoegelaten
afdekkingsinstumentendieonderworpenzijnaaneenafdekkingsboekhouding
Reservevoorhetsaldovandevariatiesindereëlewaardevantoegelaten
afdekkingsinstumentendienietonderworpenzijnaaneenafdelingsboekhouding
Anderereserves
Resultaatvanhetboekjaardatconformartikel13,§1,vanhetGVVͲK.B.
aandenietuitkeerbarereservesdienttoegewezenteworden
Portefeuilleresultaat
Herwaarderingdeelneemingen
variatiesindereëlewaardevanfinanciëleactivaenpassiva(nietͲeffectievehedgesͲIAS
39)envanfinanciëlevasteactiva
Totaaleigenvermogenenkelvoudigdatnietuitkeerbaaris
Eigenvermogenenkelvoudig
Geplandedividenduitkering
Eigenvermogenenkelvoudignadividenduitkering
Overblijvendereservenauitkering

31.3.2017

31.3.2016

410.964.254
197.635.155
157.528.825
96.955.032

400.424.762
194.544.510
151.498.641
96.955.032

Ͳ22.999.174

Ͳ19.887.570

Ͳ14.252.340

Ͳ17.572.738

Ͳ4.031.858
128.614

Ͳ5.556.417
442.912

6.624.868
10.445.633
Ͳ2.952.206
Ͳ868.558

1.620.048
9.188.639
Ͳ2.562.269
Ͳ5.006.322

417.589.122
510.623.026
Ͳ29.727.086
480.895.940
63.306.817

402.044.810
474.409.114
Ͳ28.372.224
446.036.890
43.992.080

Hetresultaatvandedochtervennootschappendievoor100%wordenaangehoudendoorRetailEstatesnvwerdalsvolgtverwerktindejaarrekeningvande
vennootschap:
ͲHetoperationeeluitkeerbaarresultaatvandedochterswerdtoegewezenaandediverserubriekenvanhetresultaatvandevennootschap;
ͲDevariatieindereëlewaardevanhetvastgoedvandedochterswerdtoegewezenaanhetportefeuilleresultaat.
Alsdusdanigkanhetoperationeelresultaatvandedochterondernemingenvoorhetvolledigeboekjaarwordengebruiktvooruitkeringalsdividend.
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SOCIALE BALANS
Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn: 323

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN
WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

Tijdens het boekjaar

Codes

Totaal

1. Mannen

2. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers
Voltijds

..................................................................

1001

16,8

5,2

11,7

Deeltijds

..................................................................

1002

2,3

1,0

1,3

Totaal in voltijds equivalenten (VTE) ................................

1003

18,1

5,6

12,5

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Voltijds

..................................................................

1011

23.919

8.169

15.750

Deeltijds

..................................................................

1012

812

637

175

Totaal

.................................................................

1013

24.731

8.806

15.925

Voltijds

.................................................................

1021

1.206.939

453.898

733.372

Deeltijds

.................................................................

1022

82.466

74.196

6.865

Totaal

.................................................................

1023

1.289.405

528.094

740.237

Bedrag van de voordelen bovenop het loon .....................

1033

Personeelskosten

Tijdens het vorige boekjaar

Codes

P. Totaal

1P. Mannen

2P. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers in VTE ............................

1003

15,7

3,7

12,0

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren............................

1013

21.973

5.761

16.212

Personeelskosten .............................................................

1023

1.347.723

317.616

1.030.107

Bedrag van de voordelen bovenop het loon .....................

1033

Nr.
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Codes

1. Voltijds

2. Deeltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Aantal werknemers ............................................................

105

18

3

19,6

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ..........................

110

18

3

19,6

Overeenkomst voor een bepaalde tijd .............................

111

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ........

112

Vervangingsovereenkomst ..............................................

113

6

1

6,4

6

1

6,4

12

2

13,2

12

2

13,2

18

2

18,9

1

0,7

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen ...........................................................................

120

lager onderwijs ...........................................................

1200

secundair onderwijs ...................................................

1201

hoger niet-universitair onderwijs ................................

1202

universitair onderwijs .................................................

1203

Vrouwen ...........................................................................

121

lager onderwijs ...........................................................

1210

secundair onderwijs ...................................................

1211

hoger niet-universitair onderwijs ................................

1212

universitair onderwijs .................................................

1213

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel ................................................................

130

Bedienden ..........................................................................

134

Arbeiders ............................................................................

132

Andere ...............................................................................

133

Nr.
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UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN
1. Uitzendkrachten

2. Ter beschikking van
de onderneming
gestelde personen

2. Deeltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

Codes

Tijdens het boekjaar
Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen .........................................................

150

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ..............................................................

151

Kosten voor de onderneming ...............................................................................

152

TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR
INGETREDEN
Codes
Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens
het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of
tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het
algemeen personeelsregister ...............................................

1. Voltijds

205

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ............................

210

Overeenkomst voor een bepaalde tijd ................................

211

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ..........

212

Vervangingsovereenkomst ................................................

213

UITGETREDEN
Aantal werknemers met een DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens
het boekjaar een einde nam ................................................

Codes

4

1. Voltijds

4,0

2. Deeltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

305

1

1,0

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ............................. 310

1

1,0

1

1,0

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een bepaalde tijd ................................ 311
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ........... 312
Vervangingsovereenkomst .................................................. 313
Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
Pensioen .............................................................................

340

Werkloosheid met bedrijfstoeslag ........................................ 341
Afdanking .....................................................................

342

Andere reden ....................................................................... 343
Waarvan:

het aantal werknemers dat als zelfstandige
ten minste op halftijdse basis diensten blijft
verlenen aan de onderneming ....................

350

Nr.
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INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDING VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever

Codes

Aantal betrokken werknemers .....................................................................

5801

Aantal gevolgde opleidingsuren ..................................................................

5802

Nettokosten voor de onderneming ...............................................................

5803

Mannen

Codes

5

5811

Vrouwen

6

5812
7.841

5813

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding ...........

58031

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen .....

58032

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering).. .......................

58033

58133

Aantal betrokken werknemers .....................................................................

5821

5831

Aantal gevolgde opleidingsuren ..................................................................

5822

5832

Nettokosten voor de onderneming ...............................................................

5823

5833

Aantal betrokken werknemers .....................................................................

5841

5851

Aantal gevolgde opleidingsuren ..................................................................

5842

5852

Nettokosten voor de onderneming ...............................................................

5843

5853

5.127

58131
7.841

58132

Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever

5.127

VERSLAGVANDERAADVANBESTUURVAN19MEI2017


Voorafgaandelijkeopmerkingen
VerslagvandeRaadvanbestuurinzakedeenkelvoudigejaarrekening(intoepassingvanart.95van
hetWetboekvanVennootschappen).

Risicobeheer
Risicofactoren

Debelangrijksterisico’swaarmeedeonderneminggeconfronteerdwordt,wordenhieronderopgelijst.
Voorelkvandeopgesomderisico’szijnmaatregelenenproceduresinvoegeomdegevolgenzoveel
mogelijk in te schatten, te controleren en op te volgen. Deze maatregelen en procedures worden
eveneenshieronderbesproken.

De raad van bestuur evalueert regelmatig de blootstelling van de onderneming aan risico’s, de
financiëleimpactvandezerisico’sendeactiesdiemoetenondernomenwordenomdezeeventuele
risico’s te monitoren, te vermijden dat de risico’s zich voordoen, en/of (in voorkomend geval) de
impactvandezerisico’stebeperken.

Dezelijstvanrisico’sisgebaseerdopdeinformatiediegekendwasophetogenblikvandeopmaak
vanditverslag.Andereonbekendeenonwaarschijnlijkerisico’sofrisico’swaarvannietwordt
aangenomendatzeeensignificanteongunstigeinvloedkunnenhebbenopdevennootschap,op
haaractiviteitenenhaarfinanciëlesituatie,kunnenbestaan.Delijstvanrisico’sdieindithoofdstuk
isopgenomen,iszodoendenietexhaustief.


MARKTRISICO’S
Omschrijvingvanhetrisico

Potentiëleimpact

Beperkendefactorenen
beheersing

INVESTERINGSMARKTVOOR
PERIFEREWINKELSEN
RETAILPARKEN









Deverminderdevraagvan
investeerdersnaarperifeer
winkelvastgoed

Dewaardevandeportefeuille
wordttrimestrieelgeschatdoor
onafhankelijke
vastgoeddeskundigen.Eendaling
vandewaarderingleidttoteen
dalingvanheteigenvermogen
(“NAW”)enbijgevolgtoteen
stijgingvandeschuldgraadvande
vennootschap.

Dewaardevanperifeer
winkelvastgoedwordtin
hoofdzaakbepaalddoorde
commerciëlewaardevande
liggingvanhetvastgoed.Als
gevolgvandeschaarstevan
goedgelegenterreinenoefenen
vraagenaanbodinprincipeeen
opwaartsedrukuit,zowelinde
marktvanparticulierealsvan



institutioneleinvesteerders.De
waardenzijninhetalgemeen
inflatiebestendigdoorde
indexatievandehuren,maarwel
rentegevoeligdoordehoge
schuldgraadwaarmeevele
investeerderswerken.De
investeringsbereidheidvan
institutionelebeleggerskandoor
macroͲeconomischefactorendie
debeschikbaarheidvankredieten
enhunkostprijsbeïnvloeden,
tijdelijksterkterugvallen.Uitde
ervaringblijktdatdemarktvande
particulierebeleggers,dienog
altijdmeerdan60%vande
investeringenvertegenwoordigt,
hieraanmindergevoeligis.

INFLATIERISICO





DehuurcontractenvandeGroep
bevattenindexeringsclausulesop
basisvandegezondheidsindex,
zodatdejaarlijksehuurinkomsten
samenmetde(viade
gezondheidsindexberekende)
inflatieevolueren.

Hetinflatierisicowaaraande
Groepisblootgesteld,betreft
vooraldemetdehuurverbonden
kosten,ondermeerverbonden
aanrenovatieͲen
investeringswerken,die
geïndexeerdkunnenzijnopeen
anderebasisdande
gezondheidsindex,waardoordeze
kostensnellerzoudenstijgendan
destijgingvandehuurprijzen.

Devennootschaptrachthetrisico
vandekostenstijgingtebeperken
doorcontractueleafsprakente
makenmethaarleveranciers.





DEFLATIERISICO





Deflatieleidttoteen
verminderingindeeconomische
activiteitdieeenalgemene
prijsdalingtotgevolgheeft.

Bijdeflatiewordtde
gezondheidsindexnegatiefzodat
dehuurinkomstendalen.



















DeGroepisgedeeltelijktegenhet
deflatierisico(eneen
dienovereenkomstigedalingvan
dehuurinkomsten)beschermd.
Nagenoegalle
huurovereenkomstenvande
Groepbepalendatdehuurprijsin
geengevalkanzakkentot
benedenhetniveauvande
basishuur(d.i.debasishuurdie
geldtbijhetafsluitenvande

huurovereenkomst).Ookvoordie
huurovereenkomstenkaneen
dalingvandehuurprijstoteen
niveaudatlagerligtdande
lopendehuurmaarhogerdande
basishuur,echternietworden
uitgesloten.





EͲCOMMERCE



Verhurenaanretailersdie
“multichannel”conceptintegreren
inbusinessmodelenopdie
maniereͲcommerceintegrerenin
debestaandewinkels.





Vraagnaarkleinerewinkels
(minderm²)doordaterveel
minderstockindewinkels
aanwezigis.

Bestaandepandenopsplitsenin
kleinerelokalen

Impactvanhetonlineshoppenop Verminderdevraagnaarfysieke
winkelsdoorstijgingvanhet
debestaandeverkoopskanalen
onlineshoppen.











TERREURDREIGING





Impactvanexterneelementen
zoalsterreur

Onderbrokenactiviteiten
bijgevolgverliesvandehuurder
enverminderdehuurinkomsten.



Devennootschapisverzekerd
voorgederfdehuurinkomsten
vooreenperiodevan18tot36
maanden(afhankelijkvanhet
soortvergunningdiedient
bekomenteworden)tengevolge
vandadenvanvandalismeof
terreur.





CONJUNCTURELEBEWEGINGEN





Impactvandalendeconsumptieen
economischeconjunctuur

Verminderingvandevraagnaar
winkels

Kwaliteitvanhet
huurdersbestandmetvooral
filiaalbedrijveneneenbeperkte
jaarlijkseprovisievoordubieuze
debiteuren(gemiddeldongeveer
0,50%vandehuurperjaar)











Hogereleegstanden/oflagere
huurprijzenbijherverhuring

Sectoriëlediversificatievan
klanteneneenlagegemiddelde
contractuelehuurprijs





Dalingvandereëlewaardevan
hetvastgoedenalsgevolgook
vandeNettoActiefWaarde
(NAW)

Waardewordtbepaalddoorde
commerciëlewaardevande
liggingvanhetvastgoed.Retail
Estatesspreidtzijninvesteringen
overallebelangrijkewinkelassen
inBelgië.Deinvesteringenzijn
geconcentreerdinVlaanderenen
Walloniëeninhetbijzonderinde
subregio’smetsterke
koopkracht.








Erisgebruikelijkeen
bankwaarborgvan3tot6maand.


Mogelijkefaillissementenvan
huurders.




MACROͲECONOMISCHEFACTOREN







Extremevolatiliteitenonzekerheid
opdeinternationalemarkten

Kanleidentoteenmoeizamere
toegangtotdeaandelenmarkt
omnieuwkapitaal/eigen
vermogenoptehalenofminder
liquiditeitbeschikbaarindedebt
capitalmarketsmetbetrekking
totherfinancieringenvan
uitstaandeobligatieleningen.

Devennootschapstreefternaar
langetermijnrelatiesopte
bouwenmetfinanciëlepartners
eninvesteerdersenheeft
beschikbarenietͲgebruikte
kredietfaciliteitenom
liquiditeitstekortenoptevangen.


OPERATIONELERISICO’S
Omschrijvingvanhetrisico

Potentiëleimpact

LEEGSTANDENVERHUURBAARHEID 
Risico’sinverschillendedomeinen:
leegstand,maarookophetvlakvan
verhuurbaarheid,kwaliteitvande
huurders,verouderingvande
gebouwenendeevolutievanvraag
enaanbodopdehuurmarkt.

Beperkende
beheersing

factoren

en



Gediversifieerdeklantenbasis
meteengoedesectoriële
spreiding.Goedemarktkennis
dooreigenoperationeleteams
metsterkknowhowenkennis
Verminderingvandekwaliteiten vanderetailbusiness.Wekelijkse
solvabiliteitvanhet
opvolgingenbesprekingvan
huurdersbestandmetalsgevolg incassoopdepropertymeeting.
eenstijgingvandedubieuze
debiteurenwaardoorde
incassograaddaalt
Huurinkomstenencashflow
aangetastdooreenverhoging
vandeleegstandenkostenvoor
herverhuring

Dalingvandereëlewaardevan
hetvastgoedpatrimoniumenals
gevolgookeendalingvande
NAWeneenstijgingvande
schuldgraad

VEROUDERINGVANDEGEBOUWEN 



Risicoopbouwkundigeen
technischeachteruitganginde
levenscyclusvandegebouwen.

Hetmanagementdoetalhet
mogelijkeomopdezerisico’ste
anticiperenenvoertdaartoeeen
consequentbeleidinonderhoud
enherstellingen.Dezebeperken
zichindepraktijkhoofdzakelijk
totderenovatievanparkingsen
daken.

Verouderingvandegebouwen
waardoordecommerciële
aantrekkelijkheidwordt
aangetast.Verliesaaninkomsten
enlangdurigeperiodewaarinhet
geïnvesteerdkapitaalniet
rendeert.





ACQUISITIES





Eengrootaantalgebouweninde
vastgoedportefeuillevande
vennootschap(enhaar
dochtervennootschappen)werd
verworveninhetkadervande
verwervingvanaandelenvan
vastgoedvennootschappenof
middelsvennootschapsrechtelijke
herstructureringenzoalsfusiesen
(partiële)splitsingen.
Vastgoedvennootschappen
waaroverdecontrolewordt
verworven,wordenaansluitend
typischopgeslorptdoorRetail
Estates,waardoorhetvolledige
vermogen,zowelactivaalspassiva,
vandezevennootschappenwordt
overgedragenaanRetailEstates.

Hetrisicobestaatdatbijdeze
transactiesverborgenpassivaop
RetailEstatesworden
overgedragen.

Hetmanagementneemtde
nodigevoorzorgenom
voorafgaandaande
controleverwervingdemogelijke
risico’steidentificeren(cf.“due
diligence”procesmetbetrekking
toto.m.technische,financiële,
fiscaleenboekhoudkundigeen
juridischerisico’s)entracht
hiervoorvanwegede
verkoper/inbrengerdenodige
contractuelewaarborgente
verkrijgen.

BODEMVERVUILING





Opeenaantallocatieswaarde
vennootschapwinkelpandenbezit,
werdenvoordienactiviteiten
uitgeoefenddiepotentieel
vervuilendwaren.

VoordergelijkeͲperdefinitie
historischeͲvervuilingisRetail
Estatesinbeginselniet
aansprakelijk.Deactiviteitenvan
dehuurdersvande
vennootschaplevereninderegel
slechtseenheelbeperktrisico
totvervuilingopenvallen
bovendienonderde
verantwoordelijkheidvande
huurder.Detoepasselijke
wetgevingdiethansindedrie
gewestenbestaat,voorziet
evenwelincomplexeprocedures
diebijoverdrachtvan
onroerendegoederentijdrovend
zijnentotonderzoeksͲen
studiekostenaanleidingkunnen
geven.Deregelgevingmet
betrekkingtothetgrondverzet
levertbijkomendekostenop,
indienopdergelijkevervuilde
sitesbijbouwwerkzaamheden
vervuildegronddient
gemanipuleerdteworden.

RetailEstatestrachthetnodige
tedoenomdemilieuaspectente
integrereninhetduediligence
onderzoekdattypischvoorafgaat
aandeverwervingvanvastgoed,
entrachtindematevanhet
mogelijkede
verantwoordelijkheidvoor
eventuelebodemverontreiniging
(metinbegripvaneeneventuele
saneringsverplichting)bijde
overdragervanhetvastgoedte
leggen.







VERKEERSINFRASTRUCTUUR





Perifeerwinkelvastgoedwordtper
definitieontslotenviahoofdzakelijk
gewestwegen.Infunctievande
verkeersveiligheidwordtgeregeld
dewegenisheraangelegdmet
nieuwerotondes,fietspaden,
tunnelse.d.

Hetresultaatvaneendergelijke
heraanlegkomtmeestalde
commerciëlewaardevan
winkelpandentengoede,
vermitsdikwijlsde
verkeersstroomvertraagdwordt
endeomgevingvande
winkelpandenveiligerwordt.Het
isechternietuittesluitendatin
uitzonderlijkegevallende
bereikbaarheidvanenkele
winkelpandenhieronderzou
kunnenlijdendoordatde
toegangbemoeilijktwordt.

Dialoogmetdeoverheidom
constructieveoplossingenuitte
werkeninhetbelangvanalle
stakeholders.


SLEUTELPERSONEEL





Wegvallenvansleutelfiguren
binnendeorganisatie

Hetverliesvan
kerncompetentiesdoorde
vennootschapkanertoeleiden
dateenaantaldoelstellingen
laterdangeplandverwezenlijkt
worden.

RetailEstatesschenktdenodige
aandachtaanhetwelzijnvan
haarmedewerkers.De
vennootschaphanteert
marktconformevergoedingen.Er
wordtveelbelanggehechtaan
hetbeheervandecompetenties
vandeledenvanhetteam.


ICT&FRAUDE



Risicoopoperationeleverliezenals
gevolgvanhetfalenvaninterne
processen,internesystemen,en
menselijkefoutenofexterne
gebeurtenissen(fraude,
natuurramp,cybercriminaliteit,…)

Devennootschapbeschiktover
Financieelverliesdoorfraude,
diefstalvangevoeligegegevens
eencorporategovernance
ofonderbrekingvandeactiviteit.  chartereneen
verhandelingsreglement.Het
verhandelingsreglementstaatop
dewebsitevandevennootschap
enwordtookbekendgemaakt
aanhetteam.






Verderwerdeendisaster
recoveryplanuitgewerktzodatin



gevalvaneenrampof
crisissituatiedeactiviteitenvan
deondernemingkunnen
verdergezetworden.Alledata
wordenookgebackuptop
verschillendemanieren(onsite,
offsiteoptapeeninthecloud).

Erwerdenookdenodige
maatregelengenomenin
verbandmettoegangen
beveiliging.

RetailEstateswordtvoorICTͲ
gerelateerdediensten
ondersteunddooreenexterne
partner,waarmeeeenSLA
(ServiceLevelAgreement)werd
afgesloten.

FINANCIËLERISICO’S
Omschrijvingvanhetrisico

Potentiëleimpact

Beperkende
beheersing

LIQUIDITEITSRISICO





RetailEstatesisaaneen
liquiditeitsrisicoblootgestelddat,in
deveronderstellingvandenietͲ
verlengingofopzeggingvanhaar
financieringscontracten,uiteen
gebrekaankasmiddelenzou
kunnenvoortvloeien.

Onmogelijkheidomacquisitiesof
ontwikkelingentefinancieren
(zowelviaeigenvermogenalsvia
schulden)ofverhoogdekosten
waardoordebeoogde
rentabiliteitdaalt

Conservatieveenvoorzichtige
financieringsstrategiemet
evenwichtigespreidingvande
vervaldata,diversificatievande
financieringsbronneneneen
uitgebreidegroepvan
bankpartners.

Hetnietbeschikbaarzijnvan
financieringterterugbetalingvan
intresten,kapitaalof
operationelekosten
Verhoogdekostvandeschulden
doorhogerebancairemarges,
metalsgevolgimpactop
resultaatencashflows




factoren

en

VOLATILITEITVANDE
RENTEVOETEN
Devennootschaplooptrisico’sop
eenverhogingvanhaarfinanciële
kostendiekunnenvoortvloeienuit
deevolutievanderentevoeten.





Verhoogdekostvandeschulden
metalsgevolgimpactop
resultaatencashflowsendaling
vanderentabiliteit.

Devennootschaphanteerteen
conservatiefbeleidwaardoordit
renterisicototeenminimum
beperktwordt.





Voordeindekkingvanhet
renterisicoop
langetermijnleningendie
aangegaanwerdenaaneen

variabelerentevoet,maaktRetail
Estatesnvgebruikvan“Interest
Indehuidigecontextvan
RateSwaps”.Delooptijdvan
negatieverentevoetenheeftde
dezeinstrumentenisafgestemd
werkwijzevansommigebanken
opdelooptijdvande
omeenbodemteeisenvoorhet
onderliggendekredieten.Indien
EuriborͲtarief(datwordt
deEuriborrentevoet(rentevoet
gebruiktalsreferentieinde
voorleningenopkortetermijn)
financieringscontracten)aan0%,
sterkdaalt,zaldemarktwaarde
eennegatieveinvloedopde
vandezeinstrumenteneen
financiëlekosten.Erisimmers
negatievevariatieondergaan.Dit
asymmetrietussenhet
isechtereennietͲgerealiseerden
afdekkingsinstrumentwaarretail
nonͲcashitem.
estateseennegatieverente
dientoptebetalenterwijlde

bankeneenbodem(floor)van
Bijeeninterestrateswapwordt
0%hanteren.
devariabelerentevoetingeruild

tegeneenvasterentevoet.

Sterkewaardeschommelingen
vandefinanciëleinstrumenten
metmogelijkeimpactopNAW


Devennootschapheeftmethaar
4grootbankenhetrisicovande
“floors”zoveelmogelijkbeperkt
doorenkelfloorstoetestaan
voorhetgedeeltevande
kredietendatnietisingedektof
doorfloorsintebouweninde
IRS’en.

RISICOTEGENPARTIJ





Hetaangaanvanbankkredietenen
hetafsluitenvan
indekkingsinstrumentenbij
financiëleinstellingenhoudteen

Opzeggingvanbestaande
kredietlijnen,diedanmoeten
geherfinancierdwordenbijeen
anderebank/financierderwat

Ditrisicowordtbeperktdoorde
bankkredietenendeaangegane
indekkingsinstrumentente



tegenpartijrisicoinvoorde
vennootschapindiendeze
financiëleinstellingeningebreke
zoudenblijven.

herstructureringskostenmetzich spreidenoververschillende
meebrengtenhetrisicoop
bankiers.
hogereintrestkostenvoorde
nieuwekredieten.








RISICOCONVENANTEN





Risicoopnietrespecterenvan
vereistenomaanbepaalde
financiëleparameterstevoldoenin
hetkadervande
kredietovereenkomsten.

HetnietͲrespecterenvandeze
convenantenkande
vroegtijdigeopzegvandeze
kredietentotgevolghebben.

Devennootschapheeftmethaar
bankiersenobligatiehouders
meestalvolgendeconvenanten
afgesproken:
BehoudvanGVVͲstatuut
Minimaleomvang
portefeuille
Ͳ ICR(berekendop
nettohuurresultaten)ш2
DeGVVͲWetlegteenmaximale
schuldgraadopvan65%.
Ͳ
Ͳ

Devennootschapvoldoetaanalle
doordebankengestelde
convenanten.DaarnaaststeltRetail
Estatesnv,overeenkomstigart.24
vanhetGVVͲK.B.,eenfinancieelplan
meteenuitvoeringsschemaop
zolangdegeconsolideerde
schuldgraad,zoalsgedefinieerdin
hetzelfdeK.B.,meerdan50%
bedraagt.Hierinwordteen
beschrijvinggegevenvande
maatregelendiezullenworden
genomenomteverhinderendatde
geconsolideerdeschuldgraadmeer
bedraagtdan65%vande
geconsolideerdeactiva.Deevolutie
vandeschuldgraadwordtop
regelmatigetijdstippenopgevolgden
deinvloedvaniederevoorgenomen
investeringsoperatieopde
schuldgraadwordtsteedsvooraf
geanalyseerd.Dezeverplichting
heeftgeenimpactophetbancair
convenantenrisicovande
vennootschap.

REGLEMENTAIRERISICO’S
Omschrijvingvanhetrisico

Potentiëleimpact

Beperkendefactorenenbeheersing

RISICOVERBONDENAANDE
EVOLUTIEVANDE
REGLEMENTERING











Veranderingeninde
reglementering,ondermeerophet
gebiedvanfiscaliteit,milieu,
stedenbouw,mobiliteitsbeleiden
duurzameontwikkelingennieuwe
bepalingenverbondenaande
verhuurvanvastgoedenaande
verlengingvanvergunningen
waaraandevennootschap,haar
vastgoed,en/ofdegebruikersaan
wiehetvastgoedwordtter
beschikkinggesteld,moetvoldoen.

Negatievebeïnvloedingvan
debusiness,hetresultaat,de
winstgevendheid,de
financiëletoestandende
vooruitzichten.

Constantemonitoringvan
bestaande,potentieelwijzigendeof
toekomstigenieuwewetgevingenen
regelgevingenendenalevingervan,
bijgestaandoorexterne
gespecialiseerdeadviseurs.

VERGUNNINGEN





Hetontbrekenvandejuiste
stedenbouwkundigevergunningen
enmachtigingenvoorbepaalde
panden.

Impactopdewaardevanhet
vastgoed,aangeziendeze
waardeinaanzienlijkemate
bepaaldwordtdoorde
aanwezigheidvanalle
stedenbouwkundige
vergunningenen
machtigingenuithoofdevan
dewetgevingop
handelsvestigingeninfunctie
vandegewenstebestemming
vanhetpand.

Hetmanagementbesteedtde
nodigeaandachtaanhetnazichtvan
stedenbouwkundigevergunningen
bijdeverwervingendeontwikkeling
vanwinkelpanden.




Indiendoorexterne
omstandighedeneennieuwe
bestemmingdientverleendte
wordenaanhetpand,dienen
wijzigingenaandeverleende
vergunningenaangevraagdte
worden.

Hetbekomenvandergelijke
wijzigingenisdikwijlseen
tijdrovendenweinig
transparantgebeuren
waardoorpandentijdelijk
leegkomentestaan,hoewel
erhuurdersvoorgevonden
werden.




Verderprobeerthetmanagement
continuveranderingenmet
betrekkingtotstedenbouwkundige
vergunningenenmachtigingenende
nalevingervanteevaluerenen
eventueelopdergelijke
veranderingenteanticiperen.


RISICO’sVERBONDENAANHET
STATUUTVANOPENBARE
GEREGLEMENTEERDE
VASTGOEDVENNOOTSCHAP
Risicovantoekomstigewijzigingen
vandewetgevinginzakeGVV’s
waardoordevennootschapniet
langerhetgunstigfiscaal
transparantiestelselvoorGVV’s
genieten.Devennootschapis
bovendienonderhevigaanhet
risicovantoekomstigeongunstige
wijzigingenaanditstelsel.
















Risicoophetverliesvande
erkenningvanhetstatuutvan
openbareGVV.Verliesvan
hetgunstigfiscaalstelselvan
eenGVVenverplichte
terugbetalingvanbepaalde
kredietenbijnietͲnalevingvan
deregels.

Constantemonitoringvande
wettelijkevereistenendenaleving
ervan,bijgestaandoorexterne
gespecialiseerdeadviseurs.




Intensievedialoogmetderegulator
inhetkadervanhetprudentieel
toezichtopdeGVV’s.







Vertegenwoordigingvande
onderneminginorganisatiesdiede
sectorvandeGVV’s
vertegenwoordigen.








FISCALEWETGEVING
Deexittax,verschuldigddoor
vennootschappenwaarvanhet
vermogendooreenGVVwordt
overgenomenbij(o.m.)fusie,
wordtberekendrekeninghoudend
metCirculaireCi.RH.423/567.729
vandeBelgische
belastingadministratievan23
december2004,waarvande
interpretatieofpraktische
toepassingsteedszoukunnen
wijzigen.De“fiscalewerkelijke
waarde”zoalsbedoeldindeze
circulairewordtberekendmet
aftrekvanregistratierechtenof
BTW(dievantoepassingzouzijnin
gevalvaneenverkoopvande
activa)enkanverschillenvande
reëlewaardevanhetvastgoed



zoalsopgenomenindebalansvan
deopenbareGVVconformIAS40.

RISICO’sVERBONDENAANHET
STATUUTVANINSTITUTIONELE
GVV’S









Devennootschapheeftdecontrole
overééninstitutioneleGVV,met
nameRetailWarehousingInvest
nv.NetalsRetailEstatesnvisRetail
WarehousingInvestnv,inzijn
hoedanigheidvaninstitutionele
GVVonderworpenaandeGVVͲ
wet.

Risicoophetverliesvande
erkenningvanhetstatuutvan
openbareGVV.Verliesvan
hetgunstigfiscaalstelselvan
eenGVVenverplichte
terugbetalingvanbepaalde
kredietenbijnietͲnalevingvan
deregels.

Constantemonitoringvande
wettelijkevereistenendenaleving
ervan,bijgestaandoorexterne
gespecialiseerdeadviseurs.




Intensievedialoogmetderegulator
inhetkadervanhetprudentieel
toezichtopdeGVV’s.

Vertegenwoordigingvande
onderneminginorganisatiesdiede
sectorvandeGVV’s
vertegenwoordigen.




Beheersverslag
Rapporteringoverboekjaar2016Ǧ2017
1.

StrategieǦinvesteringeninperifeerwinkelvastgoed
Doelstelling–belegginginrepresentatieveportefeuilleperifeerwinkelvastgoed

De openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap Retail Estates nv is een nichespeler,
gespecialiseerd in de terbeschikkingstelling van perifeer winkelvastgoed gelegen aan de rand van
woonkernenoflangsinvalswegennaarstedelijkecentra.RetailEstatesnvverwerftdezeonroerende
goederenvanderdenofbouwtencommercialiseertwinkelpandenvooreigenrekening.Depanden
hebben een bebouwde oppervlakte tussen 500m² en 3.000m². Een typisch winkelpand heeft een
gemiddeldeoppervlaktevan1.000m².
DebelangrijkstedoelstellingoplangetermijnvoorRetailEstatesnvishetsamenstellen,beherenen
uitbreiden van een portefeuille perifeer winkelvastgoed, die door locatiekeuze en de kwaliteit en
diversificatie van de huurders op lange termijn een bestendige groei verzekert. De vooropgestelde
groeibetreftzoweldewaardevanhetpatrimoniumalsdeinkomstendieuitdeverhuringgegenereerd
worden.



Opkortetermijnwordtbovengenoemdedoelstellingnagestreefddoordeconstantebewakingvande
bezettingsgraadvandeportefeuille,hethuurincassoendeonderhoudsͲenbeheerskosten.
Door het selectief aankopen en bouwen van winkelpanden op zorgvuldig uitgekozen locaties (zgn.
retailclusters)wordtbeoogdhetbeheervandeportefeuilletevereenvoudigenendewaardeopte
drijven.OpditogenblikheeftRetailEstatesnv46clustersgeïdentificeerdwaarhetzijninvesteringen
systematischopdrijft.Dezevertegenwoordigen68,55%vandeportefeuille.Dezeclusterszijnverspreid
overheelBelgië.
DevoorbijejarenheeftRetailEstatesnvzichtoegespitstopeencontinueversterkingvandekwaliteit
vanzijnvastgoedendeuitbreidingvandevastgoedportefeuille.
RetailEstatesnvverhuurtinprincipezijnvastgoedinruwbouwstaat,zgn.cascotoestand,zodatde
inrichtingswerkenenhetonderhoudervandoordehuurdersgebeuren.Deonderhoudskostenvoor
RetailEstatesnvblijveninessentiebeperkttothetonderhoudvandeparkingendedakbedekkingen
kunnenvoorafwordengepland.
Dehuurdersvandevennootschapzijninhoofdzaakgereputeerdefiliaalbedrijven.
Per31maart2017heeftRetailEstatesnv668pandeninportefeuillemeteenwinkeloppervlaktevan
748.136m².Debezettingsgraadvandezepanden,gemeteninverhuurdem²,bedraagt98,13%.
Devennootschapheeft9.742m²winkeloppervlaktevergundeprojecteninontwikkelingdieslechtsop
moment van voorlopige oplevering van de bouwwerken opgenomen worden in de
vastgoedportefeuilleenverwerktwordenindeberekeningvandebezettingsgraad.
DereëlewaardevandevastgoedbeleggingenvanRetailEstatesnvenzijndochtervennootschappen
per31maart2017wordtdoordeonafhankelijkevastgoeddeskundigengeschatop1.071,36mioEUR
(zijnde waarde exclusief 2,50% transactiekosten) en de investeringswaarde op 1.097,92 mio EUR
(zijndewaardeinclusieftransactiekosten).
InhettotaalheeftRetailEstatesnv14,04mioEURgeïnvesteerdinhetvastgoedcertificaat“DistriͲLand”
en bezit de vennootschap thans 86,05% van de uitgegeven vastgoedcertificaten “DistriͲLand”. Dit
vastgoedcertificaatbezit10winkelpandenmeteenreëlewaardevan17,62mioEUR.Hetafgelopen
boekjaarwerderéénpanduitdeDistriͲLandportefeuilleverkocht(CarpetRightinHasselt)vooreen
bedragvan2,40mioEUR.RetailEstatesnvontvinghiervooreennettoͲcouponvan1,82mioEUR.
Acquisitiecriteria
Retail Estates nv streeft naar een optimalisatie van zijn vastgoedportefeuille zowel in termen van
rentabiliteitalsmeerwaardeprofieldooraandachtteverlenenaaneenaantalcriteriadiealsleidraad
dienenbijhetverwervenvanvastgoed:
Locatiekeuze
Opbasisvandeinzichtendiehetmanagementverworvenheeftinderentabiliteitvanzijnhuurders,
wordenlocatiesgekozendieaandehuurdersvanRetailEstatesnvdebesteslaagkansengeven.Hierbij
wordteengezondevenwichttussenhetaanbodvanwinkelvastgoedendevraagvanwegewinkeliers
nagestreefd. Bovendien wordt gestreefd naar de uitbouw van een veertigtal clusterlocaties en
retailparken.



Huurprijsniveauenaanvangsrendementen
Erwordtbijzondereaandachtgeschonkenaandehuurprijsniveausomderentabiliteitsverwachtingen
vanRetailEstatesnvenzijnhuurdersoplangetermijnteblijvenverzoenen.Deervaringtoontaandat
detehogehuurprijzendiedoorsommigeprojectontwikkelaarsgehanteerdworden,totgroterotatie
leiden als de omzetontwikkeling niet snel aan de verwachtingen van de betrokken winkeliers
beantwoordt.
Geografischespreiding
RetailEstatesnvspreidtzijninvesteringenoverallebelangrijkewinkelasseninBelgië.Indepraktijk
investeertdevennootschapnauwelijksinhetBrusselseGewestgeletophetextreemlageaanbodoutͲ
ofͲtownlocatiesdaar.DeopenbareGVVconcentreerthaarinvesteringeninVlaanderenenWallonië
eninhetbijzonderindesubregio’smetsterkekoopkracht(inhoofdzaakdedriehoekBrusselͲGentͲ
Antwerpenende“groeneas”BrusselͲNamenͲLuxemburg).
Ontwikkelingenherontwikkelingvanvastgoedvooreigenrekening
RetailEstatesnvbeschiktovereenuitgesprokenervaringindeontwikkelingopbestellingvannieuwe
winkelpanden voor zijn huurders. De ervaring leert dat dergelijke ontwikkelingen bouwkundig
aantrekkelijkewinkelpandenopleverenendatdezepandenbovendieneenhogeraanvangsrendement
genererendanwinkelpandendieopdeinvesteringsmarktwordenaangeboden.Ookhetbelangvan
de herontwikkeling van baanwinkelclusters tot een groter geheel naar aaneengesloten, moderne
winkelpandenneemtjaarlijkstoe.Bijdezeherontwikkelingstijgtmeestaldeverhuurbareoppervlakte,
worden winkelpanden beter aan de behoeften van de huurders aangepast, wordt de parkingͲ en
wegenisinfrastructuurverbeterdenwordenwinkelpandengemoderniseerd.
Sectoriëlespreidinghuurdersbestand
Retail Estates nv probeert maximaal de verschillende sectoren in de detailhandel aan bod te laten
komen in zijn huurdersbestand, met een voorkeur voor sectoren waarvan bekend is dat ze over
waardevolledetailhandelsvestigingenbeschikken.Ineenneergaandeconjunctuurcyclusdelennietalle
detailhandelsectoreningelijkemateineeneventueleterugloopvandeomzet.Eengoedesectoriële
spreidingbeperktderisico’sdieaaneennegatieveevolutievandeconjunctuurverbondenzijn.

2.

EenbeleggingviadeopenbaregereglementeerdevastgoedvennootschapRetail
Estatesnv

Sinds 24 oktober 2014 is Retail Estates nv ingeschreven als een openbare gereglementeerde
vastgoedvennootschap.InhaarhoedanigheidvanopenbareGVVenmethetoogophetbehoudvan
dit statuut is de vennootschap onderworpen aan de bepalingen van de GVVͲWetgeving, die
beperkingen inhoudt ten aanzien van (onder meer) de activiteiten, de schuldgraad en de
resultaatverwerking.Zolangdevennootschapdezeregelsrespecteert,genietzijvaneenuitzonderlijk
fiscaal regime dat er in wezen in bestaat dat zij op haar inkomsten nagenoeg geen
vennootschapsbelastingbetaalt.Daardoorishetvooruitkering beschikbareresultaat hogerdanbij
vergelijkbare vastgoedondernemingen die een dergelijk statuut niet bezitten. Retail Estates nv
beschikt als openbare GVV over bijkomende troeven zoals een sterk gediversifieerde
vastgoedportefeuilleenisopgerichtvooronbepaaldeduur.
Investeringeninperifeerwinkelvastgoedhebbenindeloopvandevoorbijejarendooreenstrikter
vergunningsbeleid van de overheid, door het sterk beperkt aanbod van kwalitatief hoogstaande



winkellocatiesendoorhetconstantehogeniveauvandevraag,aanaantrekkelijkheidgewonnen.Ook
deinternationaliseringvandewinkelmarktendeoverstapvancentercityͲactiviteitennaardeperiferie
hebben de perifere winkelvastgoedmarkt positief beïnvloed. Gecombineerd met de groeiende
institutionaliseringvandebeleggingsmarktinperifeerwinkelvastgoedondersteuntdezeevolutieniet
enkeldestijgingvandehuurprijzen,maarookdetoenamevandereëlewaardevanditvastgoedop
langeretermijn.Bovendienhebbenverschillendehuurdersvandevennootschapdetroevenvande
verkoop op afstand via internethandel in hun winkelconcept geïntegreerd en dit zelfs tot in hun
verkooppunten,wathunmarktpositietengoedekomt.
MethetaandeelRetailEstatesnvbeschiktelkeaandeelhouderovereenbeleggingsinstrumentdatvrij
verhandelbaarisenopelkmomenttegeldekanwordengemaaktviaEuronext.DeaandelenvanRetail
Estatesnvzijnvoor100%inhandenvanhetpubliekenvaneenaantalinstitutionelebeleggers.Op31
maart2017hebben5aandeelhouders,intoepassingvandetransparantiewetgevingendestatuten
vanRetailEstatesnv,gemelddatzijeenparticipatiebezittendiedestatutairedrempelvan3%en/of
5%overschrijdt(verderetoelichtingoppagina53vanditjaarverslag).
IndekoerslijstenvanEuronextdiedagelijkswordengepubliceerdindekrantenenopdewebsitevan
Euronext,kandeaandeelhouderaltijddeevolutievanzijninvesteringvolgen.Bovendienbeschiktde
vennootschap over een website (www.retailestates.com) met relevante informatie voor de
aandeelhouders.
Denettoactiefwaardevanhetaandeeliseveneenseenbelangrijkeindicatievandewaardevanhet
aandeel.Denettoactiefwaarde(NAW)wordtberekenddoorhetgeconsolideerdeigenvermogente
delendoor hetaantalaandelen.DeNAW(IFRS)bedraagt57,17 EURper31maart2017.Ditiseen
stijgingvan6,90%(53,48EURhetjaarvoordien).Per31maart2017bedraagtdebeurskoersvanhet
aandeel76,90EUR,wateenpremievan34,51%betekent.
DeEPRANAWbedraagt59,29EUR,tenopzichtevan56,66EURhetjaarvoorheen.Dezestijgingiste
verklarendoordepositievevariatiesopdewaardevandevastgoedbeleggingenenhetresultaatvan
hetboekjaar.TenopzichtevanhetvorigeboekjaarsteeghetaantalaandelenvanRetailEstatesnvmet
141.888.ErismetanderewoordengeenverwateringvoorwatbetreftdeNAWperaandeel.

3.

Belangrijkegebeurtenisseninhetboekjaar
Investeringen–winkelparken

InvesteringmetoogopuitbreidingwinkelparkWetteren(Heerzelenv)
In2014verwierfRetailEstatesnvhetretailparkmet14winkelseneenbrutowinkeloppervlaktevan
10.423m².Hetretailparkdatgeopendwerdin2008isbekendonderdenaamFrunparkWetteren.Het
isbijzondersuccesvolentrektconsumentenuitdewijdeomgeving.

Retail Estates nv heeft op 30 augustus 2016 de controle verworven (51%) over de
vastgoedvennootschapHeerzelenvdieeigenaarisvaneenonroerendgoedteWetterenwaaropna
het bekomen van de nodige vergunningen de uitbreiding van zijn retailpark te Wetteren wenst te
realiseren.




Detotaleoperatiebestaatindecreatievancirca9.000m²brutowinkeloppervlakte,eenaanzienlijke
uitbreiding van de parking, een verwachte jaarlijkse huuropbrengst van 0,90 mio EUR, en een
verwachtetotaleinvesteringvan14,40mioEUR.

Idealiter is de realisatietermijn 24 maanden, d.w.z. dat een oplevering verwacht wordt tegen
september2018.

ConformdebepalingenvanhetgemeentelijkRUPterzake,zijndewinkelshoofdzakelijkbestemdvoor
volumineuzedetailhandel.
Wetteren(Blovannv)
Retail Estates nv heeft op 31 januari 2017 een belang verworven (50%) in een tweede
vastgoedvennootschap Blovan nv die eigenaar is van een semiͲlogistiek pand te Wetteren dat in
gebruikisvooreenbusinesstobusinesshandel.

Hetpandisvolledigverhuurdmeteenverwachtejaarlijksehuuropbrengstvan0,30mioEURtot2020.
Deinvesteringswaardediealsreferentiegediendheeftvoordezetransactiebedraagt4,74mioEUR.
Westerlo(Oevel)
Op30juni2015heeftRetailEstatesnv9pandenverworvenineenretailparkgelegenaandeafritGeelͲ
WestvandesnelwegAntwerpenͲLuik.Dezesiteomvatnog4anderepandendietoebehorenaanderde
partijen. Het retail park heeft een grondige renovatie ondergaan en zal in de loop van 2017Ͳ2018
gecommercialiseerdworden.

MettweeaaneensluitendetransactiesheeftRetailEstatesnvinhetvoorbijeboekjaartweevandie
vierpandenverworven.Dezeacquisitiebeoogtdeze2winkelpandenteintegrereninhetretailpark.
Op25oktober2016werdeenwinkelpandteWesterlovanca.995m²,verhuurdaanbvbaMerkkleding,
aangekocht voor 1,98 mio EUR. De verwachte jaarlijkse huurinkomsten bedragen 0,12 mio EUR.
Vervolgenswerdop14december2016eenonroerendgoedgelegenteWesterlo,BellTelephonelaan
2/1,meteeninvesteringswaardevan1,70mioEUR,verworveninhetkadervaneeninbrenginnatura.
HetbetrefteenwinkelpandverhuurdaanActionBVBAeneenzonnepaneleninstallatie(zieookinfra).
Deverwachtejaarlijksehuurinkomstenbedragen0,11mioEUR.
Henegouwen
RetailEstatesnvheeftop23december2016alleaandelenverworvenvaneenvastgoedvennootschap
die 25 winkelpanden bezit, verspreid over de provincie Henegouwen. Deze zijn allen verhuurd aan
filiaalbedrijvendiehoofdzakelijkinhetdiscountͲsegmentthuishoren.Zozijnerpandenverhuurdaan
Lidl,Action,Chaussea,Trafic,Bel&BoenShoeDiscount(Bristol).

De winkelpanden hebben een totale winkeloppervlakte van 25.738m² en vertegenwoordigen een
verwacht jaarlijks huurincasso van 2,42 mio EUR. Het bruto aanvangsrendement op de investering
bedraagt6,44%.

Voormeerinformatiewordtverwezennaarhetpersberichtper23december2016,beschikbaaropde
websitevanRetailEstatesnv.




Deaankoopprijsvandeaandelenvandebetrokkenvastgoedvennootschapwerdvoordehelftincash
betaaldenwerdtenbedragevan11,33mioEURbetaalddoordeuitgifteop5april2017van174.404
nieuweaandelendiezullendelenindewinstvanafhetboekjaardataanvangtop1april2017.

Verviers(FoncièredelaStationVervietoisebvba)
Op6januari2017verwierfdeGroepdetréfonds(eenmeterfpachtbezwaardonroerendgoed)van
zijn winkelpark gelegen te Verviers door middel van de aankoop van de vastgoedvennootschap
FoncièredelaStationVervietoisebvbadoorFinsburyPropertiesnv(50%)enRetailWarehousingnv
(50%)vooreenbedragvan0,37mioEUR.

Bovenstaandeverwervingengebeurdenaaneenwaarderingdieovereenstemtmetdereëlewaarde
vandebetrokkenwinkelpandenofͲparken,zoalsbepaalddoordevastgoeddeskundigenCushman&
Wakefield,CBREofStadim.

Projectontwikkeling
Op 30 september 2016 werd het project in Froyennes opgeleverd. Het nieuwbouwwinkelpand van
1.500m²isverhuurdaanLeenBakkervooreenjaarlijksehuurprijsvan0,13mioEUR.

Een bestaande winkel in SintͲStevensͲWoluwe gerenoveerd tot twee aparte winkels met een
oppervlaktevan1.027m²en1.042m².Ditprojectwerdeveneensopgeleverdop30september2016.
EénunitwerdverhuurdaanBeterBed,deandereunitwerdverhuurdaanCoolBlue,demarktleiderin
de online verkoop van elektronica en huishoudͲ en sportartikelen die nu ook systematisch fysieke
winkelsopent.Detotalehuuropbrengstvoorbeideunitsbedraagt0,22mioEUR.

VerderwerdhetgebouwinVerviers,eenprojectopmaatvanca.2.000m²voorchocolatierDarcis
opgeleverdop1juli2016.Ditprojectmaakthetvoorwerpuitvaneenfinanciëleleasing.Detotale
investeringbedraag1,03mioEUR.Dezeinvesteringvormteenversterkingvanhetwinkelparkomdat
ereenbelangrijkehorecaͲfunctiewerdtoegevoegd.
TenslottewerdeneengebouwinTienen(reëlewaarde3,95mioEUR)eneenwinkelinWesterlo
(reëlewaarde1,74mioEUR)opgeleverd.

Optimalisatievastgoedportefeuille
RetailEstatesnvbesteedtveelaandachtaandewijzigendebehoeftenvanzijnhuurdersinzake
winkeloppervlakte.Verschillendehuurdersbreidensystematischhunassortimentuitenformuleren
geregeldeenvraagnaaruitbreidingvanhunwinkelpand.Ditkangebeurendoordeovernamevan
oppervlaktevanaangrenzendehuurdersdiesomsteruimgehuisvestzijnofzelfsdoornieuwbouw
waarbijeenstukaanhetwinkelpandwordtbijgebouwd.Somswordtzelfsgekozenvooreen
combinatievanbeide.




Verbouwingenbeogennietaltijdenkeldewijzigingvandewinkeloppervlakte;geregeldmaaktRetail
Estatesnvgebruikvandezegelegenheidomookdegevelpartijvanhetwinkelpandteslopenente
vervangendooreenhedendaagseversiedieafgestemdisophetimagovandehuurder.

Dergelijkeinvesteringenlatentoeeen“winͲwin”Ͳrelatieuittebouwenmetdehuurders.
Restgrondenwordenzogerentabiliseerdendeomzetgroeilaatdehuurdertoedehuurstijgingte
betalen.
Desinvesteringen
Hetvoorbijeboekjaarwerdgedesinvesteerdvooreennettoverkoopprijsvan9,72mioEUR.Opdeze
desinvesteringenwerdeennettomeerwaardevan0,28mioEURgerealiseerd.
Er werden 6 winkelpanden verkocht voor een netto verkoopprijs van 7,29 mio EUR. De verkochte
pandenzijngelegenteAartselaar(1pand,3.480m²),Spa(1pand,1.470m²),Waregem(1pand,999m²),
Mons(2panden,2.249m²)enEeklo(1pand,104m²).Dereëlewaardevandezepandenbedroegop
hetmomentvanverkoop7,04mioEUR.
Bijnotariëleaktevan28september2016ishetvastgoedcertificaatDistriͲLandvoorhetpandgelegen
te Hasselt, verhuurd aan CarpetRight, verkocht voor een netto verkoopprijs van 2,41 mio EUR. De
verkoopopbrengstwerdop30september2016uitgekeerdaandecertificaathouders.RetailEstatesnv
ontvinghiervooreennettoͲcouponvan1,82mioEUR.
Verderwerden8percelenverkochtvandesiteteWestendevooreennettoverkoopprijsvan0,072
mio EUR per perceel. Op deze 8 percelen werd een meerwaarde van 0,025 mio EUR per perceel
gerealiseerd.
Totslotwerdener3parkingsverkochtinJettevooreennettoverkoopprijsvan0,02mioEUR.
Deze desinvesteringen kaderen in een jaarlijks weerkerend verkoopprogramma van individuele
winkelpandendiedoorhunlocatie,winkelgrootteen/oferinuitgeoefendehandelsactiviteitniettotde
kernportefeuillevanRetailEstatesnvhoren.
Investeringen:conclusie
Deaankopeneneigenontwikkelingeninhetboekjaar2016Ͳ2017verminderdmetdesinvesteringen,
resulteerdenineenstijgingvan67,11mioEURvandevastgoedportefeuille.Detotalehuurinkomsten
stijgenmet1,99mioEURinboekjaar2016Ͳ2017alsgevolgvandezeinvesteringenendalenmet0,05
mio EUR in het afgelopen boekjaar als gevolg van de desinvesteringen. Indien de verwervingen en
verkopenzoudenhebbenplaatsgevondenop1april2016zoudendehuurinkomstenmet4,23mioEUR
gestegenzijn.
Deinvesteringenwordengefinancierddooreenmixvaneigenvermogen(uitgiftevannieuweaandelen
doorinbrenginnaturaofindekapitaalmarkt)envreemdvermogen(financieringvanhetwerkkapitaal
doordebanken,uitgiftevaneenobligatielening,…).



Beheervandevastgoedportefeuille
Bezettingsgraad
DebezettingsgraadvandevastgoedportefeuillevanRetailEstatesnvbedraagt98,13%.
Vanzelfsprekenddientdebezettingsgraadalseenmomentopnamebeschouwdtewordenwaarachter
eenreeksmutatiesinhetafgelopenboekjaarschuilgaan.Zijhoudtgeengarantieinvoordetoekomst
aangezien de wetgeving inzake handelshuur van dwingend recht is en een driejaarlijkse
opzegmogelijkheidvoorzietvoorallehuurders.
Huurincasso
In het afgelopen boekjaar hebben 4 kleinere KMOͲhuurders en het winkelbedrijf Charles Vögele
(kledingwinkels waarvan bij uitspraak van het faillissement, nog 1 winkel gehuurd werd van Retail
Estates nv) het faillissement aangevraagd. Voor de oninbare vorderingen werden de nodige
voorzieningenaangelegd.
Opheteindevanditboekjaarbedragendeuitstaandehandelsvorderingen0,57mioEUR.0,16mio
EUR heeft betrekking op het werkingsͲ en reservefonds. Rekening houdend met de verkregen
waarborgen Ͳ zowel huurwaarborgen als de gevraagde bankgaranties Ͳ is het kredietrisico op de
handelsvorderingenbeperkttotongeveer45%(0,19mioEUR)vanhetopenstaandbedragop31maart
2017.
Schadegevallen
Erwerdeninhetvoorbijeboekjaargeenaanmerkelijkschadesdoorbrandofanderegrotecalamiteiten
vastgesteld.Vandalismeisvoorwinkelsdiegelegenzijnaanderandvangrotestedelijkeagglomeraties
helaaseenrecurrentprobleem.
VerwervingvolledigeparticipatieindeinstitutioneleGVVRetailWarehousingInvest
nv
Op29mei2012werddecontroleverworvenoverRetailWarehousingInvestnvdoordeovernamevan
eenbelangvan62,50%vandeaandelen.Op5oktober2016werdeenovereenkomstafgeslotenmet
hetoogopdeverwervingvanhetresterendeminderheidsbelang.Ditisgebeurddoordeovername
van alle aandelen van RWI Invest (destijds Databuild Retail nv genaamd), die de houder is van dit
minderheidsbelang.
RetailWarehousingInvestiseigenaarvan30winkelpandenverspreidoverBelgië.RWIInvestnvbezit
geen andere activa dan 375 aandelen in Retail Warehousing Invest nv die toen 37,50% van het
aandelenkapitaalvandezevennootschapvertegenwoordigen.
SindsdeverwervingvanditmeerderheidsbelangheeftRetailEstatesnvsystematischzijnverplichting
totaankoopvanditminderheidsbelangalseenschulderkendindegeconsolideerdejaarrekening.Het
bedrag van deze schuld werd trimestrieel aangepast aan de prijsherzieningsclausules die in de
overeenkomstvan29mei2012opgenomenzijn.
HetresultaatvanRetailWarehousingInvestnvwerdsteedsintegraalgeconsolideerd.Bijgevolgheeft
dezetransactieslechtseenbeperkteimpactopdegeconsolideerderesultaten.



Detransactiebestonduittweeluiken.Heteersteluikbetreftdeoverdrachtenbetalingper5oktober
2016vanongeveerdehelftvandeaandelentenbedragevan7,68mioEUR.Hettweedeluikbestond
uitdeuitgiftevan115.735nieuweaandeleninhetkadervaneenkapitaalverhogingdoorinbrengin
naturameteeninbrengwaardevan7,52mioEUR(zieinfra).
Kapitaalverhogingeninhetkadervanhettoegestanekapitaal
Kapitaalverhogingendoorinbrengeninnatura
De raad van bestuur is op 14 december 2016 overgegaan tot de realisatie van twee
kapitaalverhogingeninhetkadervanhettoegestanekapitaaldoortweeinbrengeninnatura.
Allereerst werden 187 aandelen van RWI Invest nv (destijds Databuild Retail nv), met een
inbrengwaarde van 7,52 mio EUR, ingebracht in het kader van een eerste kapitaalverhoging. Deze
inbrengwerdvergoeddoordeuitgiftevan115.735aandelenRetailEstatesnv.Denieuweaandelen
werdenuitgegevenaandeuitgifteprijsvan65EURenzullendelenindewinstvanhetboekjaardat
aangevangenisop1april2016.AlsgevolgvandezeinbrengverwerftRetailEstatesnvhetsaldovan
deaandelenvanDatabuildRetailnvdienognietinzijnbezitwaren.Hetbelangrijksteactiefvandeze
vennootschap is een minderheidsbelang in de institutionele GVV Retail Warehousing Invest nv,
waarvanRetailEstatesnvnudirectofindirectalleaandelencontroleert.
VervolgenswerdovergegaantotdeinbrengvaneenwinkelpandteWesterlo(ziesupra).Deinbreng
werd vergoed door de uitgifte van 26.153 nieuwe aandelen Retail Estates nv. De nieuwe aandelen
werdenuitgegevenaandeuitgifteprijsvan65EURenzullendelenindewinstvanhetboekjaardat
aangevangenisop1april2016.
Alsgevolgvandezekapitaalverhogingenwerden141.888aandelenuitgegeven,wathettotaleaantal
uitgegevenaandelenper31maart2017op9.008.208brengt.
Uitvoeringvandefinancieringsstrategie
Gedurendeheteerstesemestervanhetvoorbijeboekjaarwerddekredietportefeuilleherschikt.Er
werden met alle Belgische grootbanken kredietverlengingen bekomen waarbij looptijden en
rentevoeten gehernegotieerd werden. Verder heeft Retail Estates nv in het tweede kwartaal van
boekjaar2016Ͳ2017tweeprivateplaatsingenvanobligatiesvoorinstitutionelebeleggersgerealiseerd,
voor een totaalbedrag van 55 mio EUR en een looptijd van tien jaar. De combinatie van deze
kredietherschikkingenenobligatieͲuitgiftenheeftgeleidtoteenverlengingvandegemiddeldelooptijd
vandeportefeuille(naar5,08jaar),diversificatievandefinancieringsbronneneneendalingvande
gewogengemiddeldeinterestvoet(van3,42%op31maart2017naar2,86%op31maart2018).

Fusiedoorovernamevandochtervennootschappen
Op 1 juli 2016 en 3 oktober 2016 werden de fusies door overname van de vennootschappen
PanEuropean Retail Properties nv en Vlaamse Leasing Maatschappij nv door Retail Estates nv
vastgesteld door de raad van bestuur van de respectievelijke vennootschappen, beiden met
onmiddellijkeffect.



Op 23 december 2016 werden de fusies door overname van de vennootschappen PanEuropean
Property Investments nv en Localiège nv door Retail Warehousing Invest nv (institutionele GVV)
vastgesteld door de raad van bestuur van de respectievelijke vennootschappen, met onmiddellijk
effect.
Op20januari2017werdendefusiesdoorovernamevandevennootschappenFimitobelnvenTexas
ManagementnvdoorRetailEstatesnvvastgestelddoorderaadvanbestuurvanderespectievelijke
vennootschappen,meteffectop31januari2017.
Op31maart2017werddefusiedoorovernamevandevennootschapTBKbvbadoorRetailEstatesnv
vastgestelddoordezaakvoerdersenderaadvanbestuurvanderespectievelijkevennootschappen,
metonmiddellijkeffect.
Fusies van dochtervennootschappen vereenvoudigen het administratief beheer en verminderen de
belastbareinkomstenvandedochtervennootschappenvanRetailEstatesnv.
OpnameinEPRAǦindex
Op2maart2017werdopdewebsitevanEPRAbekendgemaaktdatRetailEstatesnvvanaf20maart2017,
na sluiting beurs, zal worden opgenomen in de “FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index”. Bij het
laatstekwartaalnazichtvandezeindexvoldoetRetailEstatesnvaanalleopnamecriteriadiedoorEPRA
wordenbepaald.

DeopnamevanRetailEstatesnvindeEPRAͲindexdraagtbijtotdevisibiliteitvanhetaandeel.Wegeloven
datdezeopnamedeinteressevannieuweinstitutioneleinvesteerderszalbevorderenendeliquiditeit
vanhetaandeelzalverhogen.

Het doel van EPRA is het promoten, ontwikkelen en vertegenwoordigen van de Europese
beursgenoteerdevastgoedsector.
Gebeurtenissennabalansdatum
Benoemingnieuwebestuurdersenverplaatsingvandedatumvandealgemenevergadering
Op4april2017heeftdebuitengewonealgemenevergaderingvanaandeelhoudersvanRetailEstates
nvdebenoemingvandeheerVicRagoenenmevrouwAnnGaeremyncktotenmetde
jaarvergaderingvan2021goedgekeurd.Op22mei2017heeftdebuitengewonealgemene
vergaderingvanaandeelhoudersdeverplaatsingvandealgemenevergaderingnaardevoorlaatste
maandagvandemaandjuligoedgekeurdenheeftdebuitengewonealgemenevergaderingbeslist
hetaantalcollega’sdateenbestuurderkanvertegenwoordigenopdevergaderingvanderaadvan
bestuurteverhogenvantweenaardrie,enbijgevolgdezesdealineavanartikel12vandestatuten
tevervangendoordevolgendetekst:
“Iederebestuurderkanperbrief,perfax,perelektronischepostofopeenandereschriftelijke
wijze,volmachtgevenaaneenanderlidvanderaadomhemopeenwelbepaalde
vergaderingtevertegenwoordigen.Eenbestuurdermagslechtsmaximumdriecollega’s
vertegenwoordigen.".


Verhogingvanhetkapitaalenuitgiftevannieuweaandelen
Op5april2017werden174.404nieuweaandelenuitgegevendoorinbrengvanderesterende
schuldvorderingmetbetrekkingtotdeaankoopvandeaandelenvandevastgoedvennootschap
HainautRetailInvestdie25winkelpandenbezitverspreidoverdeprovincieHengegouwen.Naar
aanleidingvandezeuitgiftewerdhetmaatschappelijkkapitaalvanRetailEstatesgebrachtop
EUR206.612.347,44,vertegenwoordigddoor9.182.612aandelen.Denieuweaandelendeleninde
winstvandevennootschapvanaf1april2017.


4.

Commentaarbijdegeconsolideerdejaarrekeningenboekjaar2016Ͳ2017
Balans

Devastgoedbeleggingen(inclusiefprojectontwikkelingen)zijntoegenomenvan1.000,80mioEURnaar
1.071,36mioEUR.Ditisvooralteverklarendoordeuitbreidingvandeportefeuillemet62,86mioEUR
endeverkoopvanvastgoedbeleggingentenbedragevan5,37mioEUR.Devasteactivaaangehouden
voorverkoopzijngedaaldvan8,22mioEURnaar5,69mioEUR.Indeactivaaangehoudenvoorverkoop
worden op het einde van elk kwartaal de activa geboekt waarvoor de verkoopsovereenkomst is
getekend,maardeaktenognietwerdverleden.Erwerdenvoor1,26mioEURactivatoegevoegdaan
deactivaaangehoudenvoorverkoopinhetboekjaar2016Ͳ2017envoor3,81mioEURactivaverkocht.
Devlottendeactivabedragen11,95mioEURenbestaanvoor5,69mioEURuitactivaaangehouden
voorverkoop,voor0,94mioEURuithandelsvorderingen,voor3,16mioEURuitbelastingvorderingen
enanderevlottendeactiva,voor0,98mioEURuitgeldmiddelenenkasequivalentenenvoor1,18mio
EURuitoverlopenderekeningen.
HeteigenvermogenvandeopenbareGVVbedraagt514,97mioEUR.Hetmaatschappelijkkapitaal
bedraagtop31maart2017202,69mioEUR,eenstijgingvan3,19mioEURtenopzichtevanvorigjaar
naar aanleiding van de kapitaalverhogingen waarvan hoger sprake. Na aftrek van de kosten voor
kapitaalverhogingbedraagthetboekhoudkundigkapitaal197,60mioEUR.Erwerdeninhetboekjaar
2016Ͳ2017141.888nieuweaandelengecreëerd.Omdezelfderedennemenookdeuitgiftepremiestoe
van151,50mioEURnaar157,53mioEUR.Dereservesbedragen107,71mioEURenbestaanuitde
reservevoorhetsaldovandevariatiesindereëlewaardevanhetvastgoed(101,29mioEUR),het
overgedragenresultaatvanvorigboekjaren(37,86mioEUR),beschikbarereserves(13,41mioEUR),
wettelijkereserves(0,13mioEUR)enverminderddoordeimpactopdereëlewaardevangeschatte
mutatierechtenenͲkostenbijdehypothetischevervreemdingvanvastgoedbeleggingen(Ͳ26,70mio
EUR)endoordevariatiesindereëlewaardevanfinanciëleactivaenpassiva(Ͳ18,29mioEUR).De
Groep gebruikt financiële afgeleide producten (interest rate swaps) om zich in te dekken tegen
renterisico’s afkomstig van sommige operationele, financiële en investeringsactiviteiten. Afgeleide
financiëleproductenwordeninitieelaanhunkostprijserkendenwordengeherwaardeerdaanhun
reële waarde op de daaropvolgende rapporteringsdatum. De derivaten die door Retail Estates nv
momenteel gebruikt worden, kwalificeren boekhoudkundig slechts in beperkte mate als
kasstroomafdekkingstransacties. De wijzigingen in de reële waarde van de derivaten die niet als
kasstroomafdekkingkwalificeren,wordenonmiddellijkinhetresultaatopgenomen.Deveranderingen
indereëlewaardevandeswapsdiekwalificerenalskasstroomafdekkingwordendirectinheteigen



vermogen erkend en niet in de resultatenrekening opgenomen. De negatieve waarde van deze
instrumentenisontstaandoordesterkedalingvanderentediezichsindseind2008doorgezetheeft
onderimpulsvandeAmerikaanseenEuropesecentralebanken.
Hetnettoresultaatvanhetboekjaarbedraagt52,14mioEURenbestaatvoor39,12mioEURuitEPRA
resultaat,13,89mioEURresultaatopdeportefeuilleenͲ0,87mioEURvariatiesindereëlewaardevan
financiëleactivaenpassiva.
De langlopende verplichtingen bedragen 511,23 mio EUR en bestaan voor 485,33 mio EUR uit
langlopende financiële schulden met een gemiddelde looptijd van 5,08 jaar. De overblijvende
langlopendeverplichtingenhebbenbetrekkingoptoegelatenkasstroomafdekkingen(renteswaps)en
deschuldt.o.v.deminderheidsaandeelhoudersvanHeerzelenvenBlovannv.
Dekortlopendeverplichtingenbedragen61,14mioEURenbestaanvoor11,98mioEURuit
handelsschuldenenanderekortlopendeschulden.Dezeomvattenvooraldehandelsschuldenten
belopevan0,36mioEUR,geraamdebelastingschuldenvoor0,75mioEUR,teontvangenfacturen
voor6,21mioEURenexittaksentenbelopevan4,33mioEUR.Dekortlopendefinanciëleschulden
bedragen30,91mioEUR.
Andere kortlopende verplichtingen zijn gedaald van 15,63 mio EUR tot 11,50 mio EUR en bestaan
vooraluitderesterendeschuldvoordeverwervingvandeaandelenvanHainautRetailInvestnv.Deze
schuldisper5april2017ingebrachtinhetkapitaalvanRetailEstatesnv.
Per31maart2017bedraagtdegewogengemiddeldeinterestvoet3,42%.
WinstǦenverliesrekening
Het nettohuurresultaat is gestegen met 4,34 mio EUR, vooral te verklaren door de verwerving van
bijkomende panden en oplevering van projecten in het boekjaar 2016Ͳ2017 (1,08 mio EUR) en de
verwervingvandepandenenopleveringvanprojecteninhetvorigeboekjaardieditjaarvoorheteerst
eenvolledigjaarhuuropleverden(4,00mioEUR).Deverkoopvanpandenheeftgeresulteerdineen
dalingvanhetnettohuurresultaatmet0,05mioEUR.Deverkoopvandepandentijdenshetvorige
boekjaar resulteerde dit boekjaar in een daling van het nettohuurresultaat met 0,54 mio EUR. De
impactvancontracthernieuwingenbedraagt0,11mioEUR.Verderisernogdeimpactvankorting(Ͳ
0,05mioEUR),leegstand(Ͳ0,96mioEUR)enindexatie(1,01mioEUR).
Devastgoedkostenbedragen4,94mioEURenzijngestegenmet0,44mioEUR,vooralteverklaren
doordestijgingvandetechnischekostenencommerciëlekostennaaraanleidingvandeuitbreiding
vandeportefeuille,endestijgingvandepersoneelskostennaaraanleidingvandeuitbreidingvanhet
personeelsbestand. De algemene kosten van de vennootschap bedragen 2,94 mio EUR, een lichte
stijging van 0,10 mio EUR ten opzichte van vorig jaar vooral te wijten aan de hogere taksen en
wettelijkekosten.
Het resultaat op de verkopen van vastgoedbeleggingen bedraagt 0,28 mio EUR. Deze winst is het
resultaatopdeverkoopvan9,44mioEURpanden(investeringswaarde).Weverwijzennaarparagraaf
“Desinvesteringen”indithoofdstukvoormeerdetails.



Depositievevariatieindereëlewaardevanvastgoedbeleggingenbedraagt13,75mioEURenisvooral
te verklaren door indexaties, verscherping van de yield op toplocaties en de impact van
huurhernieuwingenopretailparken.HetanderportefeuilleresultaatbedraagtͲ0,14mioEUR.
Hetfinancieelresultaat(buitenvariatiesindereëlewaardevanfinanciëleactivaenpassiva)bedraagt
18,20 mio EUR ten opzichte van 16,78 mio EUR vorig jaar. De daling van de gewogen gemiddelde
interestvoet van 3,64% naar 3,42% compenseert enigszins de stijging van de interestlast door het
opnemenvanbijkomendeleningenterfinancieringvandeverdereuitbreidingvandeportefeuille.Het
financieelresultaatbedraagt19,06mioEURtenopzichtevan21,77mioEURvorigjaar.Dedalingvan
detotalelastenzijnhetgevolgvandewijzigingindereëlewaardenvandeswapsdienietalseen
kasstroomdefiniëren(variatiesindereëlewaardevanfinanciëleactivaenpassiva).Ditresultaatis
echtereennietͲgerealiseerdennonͲcashitem.
HetEPRAresultaat(ditishetnettoresultaatzonderhetresultaatopdeportefeuille)bedraagt39,12
mioEURtenopzichtevan36,47mioEURvorigjaar.
Vooruitzichtenvoorhetboekjaar2017Ǧ2018
Devennootschapverwachtvoorhetboekjaar2017Ͳ2018,opbasisvandevoorzienesamenstellingvan
de vastgoedportefeuille en behoudens onvoorziene gebeurtenissen, de realisatie van een
nettohuurresultaat ten bedrage van 68,40 mio EUR. Dit cijfer houdt enkel rekening met aanͲ en
verkopenwaarvooreencompromiswerdgetekendeninvesteringendievergundenaanbesteedzijn.
NetalsindevorigejarenverwachtRetailEstatesnvdathetdividendvoorhetboekjaar2017Ͳ2018zal
groeieninlijnmetvoorgaandejarenzodathetminimaalinflatiebestendigis.RetailEstatesnvsteltals
streefdoeleendividendvan3,40EURbruto(2,38EURnetto)vooropvoorhetboekjaar2017Ͳ2018.Dit
zoueenstijgingvan3,03%inhoudentenopzichtevanhetdividendvoorhetboekjaar2016Ͳ2017(3,30
EURbruto).
Bestemmingvanhetresultaat
De raad van bestuur stelt voor de winst van het boekjaar, zoals die blijkt uit de enkelvoudige
jaarrekening,alsvolgttebesteden:
EUR
44.096

Resultaat boekjaar
Reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van het vastgoed
Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva

-7.494
869

Te bestemmen resultaat winst van het boekjaar

37.471

Overgedragen winst van het vorige boekjaar (IFRS)

30.147

Stijging van overgedragen winst naar aanleiding van fusies en andere

12.437

Andere
Uitkering dividend 31 maart 2017

-29.727

Over te dragen resultaat

50.328


DeraadvanbestuurvanRetailEstatesnvzalaandealgemenevergaderingvanaandeelhouders,die
zalwordengehoudenop24juli2017,voorstellenomoverhetboekjaar2016Ͳ2017(dateenaanvang


namop1april2016omteeindigenop31maart2017)eenbrutodividenduittekerenvan3,30EUR
bruto (of 2,31 EUR netto, d.i. het nettodividend per aandeel na afhouding van 30% roerende
voorheffing)peraandeeldatdeeltinhetresultaatvanhetboekjaar2016Ͳ2017.
Varia
Onderzoekenontwikkeling
Devennootschapheeftgeenactiviteitenontwikkeldnochuitgavengemaaktopgebiedvanonderzoek
enontwikkeling.
Bijkantoren
Devennootschapbezitgeenbijkantoren.


CorporateGovernance
5.

CorporateGovernanceverklaring

DezeverklaringkadertindetoepassingvandebepalingenvandeBelgischeCorporateGovernance
Code2009envandewetvan6april2010totwijzigingvanhetWetboekvanVennootschappen.
RetailEstatesnvhanteertdeCodevan12maart2009alsreferentiecode(hierna“deCode”).
Op5mei2015werdeenherwerkteversievanhetCorporateGovernanceChartergoedgekeurddoor
deraadvanbestuurwaarbijrekeningwordtgehoudenmetdemeestrecenteontwikkelingenterzake.
HetCharteristerugtevindenopdewebsite:www.retailestates.com.
Remuneratieverslag
Inleidingensituering
RetailEstatesnvstelteenremuneratieverslagopinzakehetbezoldigingsbeleidmetbetrekkingtotzijn
bestuurders.Deraadvanbestuurtelt10nietͲuitvoerendeen2uitvoerendebestuurders,zijndede
uitvoerendechieffinancialofficer(mevrouwKaraDeSmet)endegedelegeerdbestuurder(deheer
Jan De Nys) die samen de effectieve leiding van Retail Estates nv en zijn dochtervennootschappen
waarnemen.
Het verslag werd opgesteld door het remuneratiecomité in toepassing van artikel 96 §3 van het
wetboekvanvennootschappenenwerdgoedgekeurddoorderaadvanbestuurvan19mei2017.
Hetzalvoorgelegdwordenaandejaarlijksealgemeneaandeelhoudersvergaderingvan24juli2017die
hetverslagperafzonderlijkestemmingdientgoedtekeurenofaftekeuren.
Remuneratiebeleid
Principe
Het remuneratiebeleid van Retail Estates nv wordt zo opgesteld dat enerzijds rekening wordt
gehouden met een marktconforme bezoldiging, die de vennootschap in staat stelt getalenteerde
bestuurdersaantetrekkenentebehoudenenwaarbijrekeningwordtgehoudenmetdeomvangvan
deondernemingenhaarfinanciëleperspectieven.Bovendiendientdezebezoldiginginevenredigheid



te zijn met de verantwoordelijkheden verbonden aan de hoedanigheid van bestuurder in een
beursgenoteerde vennootschap. Anderzijds dient voldaan te worden aan de verwachtingen van de
aandeelhoudersindeze.
Het remuneratieͲ en benoemingscomité analyseert jaarlijks het bezoldigingsbeleid dat toegepast
wordtengaatnaofereenaanpassingdienttewordendoorgevoerdengeeftdienaangaandedenodige
aanbevelingenaanderaadvanbestuur,dieopzijnbeurtditdientvoorteleggenaandealgemene
vergadering.
Interneprocedure–boekjaar2016Ͳ2017
Hetremuneratiecomitéheeftindeloopvanhetafgelopenboekjaartweemaalvergaderdwaarbijde
remuneratiebudgettenvandebestuurdersafzonderlijkenhetpersoneelsbudgetinzijngeheelworden
gecontroleerd en bijgestuurd waar noodzakelijk in functie van de verantwoordelijkheden van de
betrokkenpersonenendedoelstellingenopmiddellangeenlangetermijndiederaadvanbestuur
voordeondernemingheeftvastgesteld.Hierbijwordenvoordeuitvoerendebestuurderszowelhet
globaleniveauvandebezoldigingalsdespreidingvandeverschillendeonderdelengeanalyseerd.
Bezoldigingvandebestuurders
1. Indeloopvanhetboekjaar2016Ͳ2017werdendevolgendebezoldigingen(inEUR)toegekendaan
deheerJanDeNys–gedelegeerdbestuurder:

Jan De Nys - gedelegeerd bestuurder

2016-2017
280.000

Vaste bezoldiging
Premies groepsverzekering

39.000

Variabele bezoldiging

72.600

TOTAAL

391.600



De remuneratie van de functie van gedelegeerd bestuurder, die sinds de beursnotering van Retail
Estatesnvinmaart1998waargenomenwordtdoordeheerJanDeNys,houdtrekeningmetdiens
ervaringentrackrecordinhetopstartenenuitbouwenvandevennootschap.Hierbijwordtgesteund
opdebasisvanopgedaneervaringindedetailhandelsomgevinginBelgiëenhetbuitenlandevenals
commerciële,juridischeenfinanciëlekennisdienoodzakelijkisvoordeuitbouwvaneenportefeuille
periferewinkelpandenenhetdagelijksbeheervaneenbeursgenoteerdeonderneming.Hijoefentzijn
mandaattenpersoonlijketiteluitalszelfstandigbedrijfsleider.
De vaste bezoldiging wordt jaarlijks op 1 april geïndexeerd. De variabele vergoeding van de
gedelegeerd bestuurder wordt jaarlijks door de raad van bestuur vastgesteld op voorstel van het
remuneratiecomité. Deze vergoeding bedraagt maximaal 25% van de vaste bezoldiging. Zij is
verbonden aan het realiseren van een aantal kwalitatieve en kwantitatieve criteria die voor het
boekjaar2016Ͳ2017betrekkinghaddenop:
Ͳ

Financiëlecriteria(weging25%):
EPRAwinstperaandeelmetuitsluitingvanalleschommelingenvandereëlewaardevande
activaenrenteͲafdekkingsinstrumentenenderesultatenbehaaldbijrealisatievanactiva;

Ͳ

Portfoliobeheer(weging25%):




Incassomanagementenbezettingsgraad;

Ͳ

Optimalisatievastgoedportefeuille(weging25%):
Uitbouwen “clusters”, verbeteringswerken en uitbreiding winkelpanden met het oog op de
groeivandehuurwaardeoplangetermijn,actualisatiegebouwenenomgevingselementen;

Ͳ

Ͳ


Uitvoeringstrategischedoelstellingen(weging10%):
Kopenenverkopenactiva,groeivandevennootschap;
Managementvaardigheden(weging15%):
UitbouwmanagementͲenpersoneelsteam,investorrelationsen“corporateidentity”.

Devariabelebezoldigingwordtjaarlijksinjuliuitbetaaldnagoedkeuringvandejaarrekeningenenhet
remuneratieverslagdoordejaarlijksealgemeneaandeelhoudersvergadering.Erzijngeenbijzondere
bepalingeninzakedeterugvorderingvanvariabelebezoldigingdiezouwordentoegekendopbasisvan
onjuiste financiële gegevens. De bepalingen die in het Burgerlijk Recht voorzien zijn inzake
onverschuldigdebetalingenzijnonverkortvankracht.
Deovereenkomst metbetrekkingtot de gedelegeerdbestuurdervoorziet,ingevalvanopzegdoor
Retail Estates nv, in een opzeg van achttien maanden. Een eventuele verbrekingsvergoeding die
betaald wordt indien de openbare GVV afziet van prestaties tijdens de opzegtermijn, zal worden
berekend rekening houdend met de vaste bezoldiging en de jaarlijkse premies voor
groepsverzekeringen.Deopzegtermijnwerdinovereenstemmingmetdewettelijkebepalingendoor
deraadvan bestuurgoedgekeurdopadviesvanhetremuneratiecomitérekening houdend metde
bijdragen van de gedelegeerd bestuurder aan de groei van de onderneming startend bij de
beursnoteringinmaart1998.
In geval van opzeg door de gedelegeerd bestuurder is deze gebonden aan een termijn van zes
maanden.
Indiendegedelegeerdbestuurderzijnfunctieomwillevanwerkonbekwaamheid(ziekteofongeval)
nietkanuitvoeren,blijftRetailEstatesnvhemgedurendeeenperiodevantweemaandenvanafde
eerstewerkdagvandewerkonbekwaamheidhetvastegedeeltevanzijnbezoldigingverderbetalen.
Vervolgensontvangthijeeninvaliditeitsrenteverzekerddooreenverzekeringsmaatschappij,diegelijk
isaan75%vandevastebezoldiging.
Erwerdengeenoptiesopaandelenvoorzien,nochanderevoordelen,behalvedebeschikkingovereen
pceneengsmͲtoestel.
BuitenbovengenoemdebezoldigingontvangtdeheerJanDeNysgeenseparatebezoldigingvoorde
uitoefeningvanzijnbestuurdersmandaat.
2. Remuneratievandevoorzittervanderaadvanbestuur,deheerPaulBorghgraef.
De vaste vergoeding van de voorzitter werd vastgesteld op 60.000 EUR gelet op de geregelde
aanwezigheidenbetrokkenheidvandeheerPaulBorghgraef,engeletophetfeitdathijtussende



radenvanbestuurdedagelijksegesprekspartnerenklankbordisvandegedelegeerdbestuurder.Eris
nietvoorzienineenvariabelebezoldigingofenigandervoordeel,nochineenvertrekvergoeding.
Sinds12januari2016isdeheerPaulBorghgraefnietͲuitvoerendbestuurderenvoorzittervanderaad
vanbestuur.Hijontvangtvoordeuitoefeningvanzijnbestuurdersmandaatgeenseparatebezoldiging.
NietͲuitvoerendebestuurders
DenietͲuitvoerendebestuurdersontvangenenerzijdseenvaste,jaarlijksevergoedingvan6.000EUR,
anderzijds ontvangen zij zitpenningen van 1.500 EUR per zitting voor de deelname aan de
vergaderingenvanderaadvanbestuurenzijncomité(s).
DenietͲuitvoerendebestuurdersontvangengeenprestatiegebondenremuneraties,zoalsbonussenof
aandelengerelateerdeincentiveprogramma’soplangetermijn,nochvoordeleninnatura.
OpbasisvanhetvoorgaandewerdendevolgendevergoedingenuitbetaaldaandenietͲuitvoerende
bestuurdersin2016Ͳ2017,uithoofdevandevergaderingendieplaatsvondenopdemaatschappelijke
zetelvanhetbedrijf:
Jaarlijkse
vaste vergoeding

Prestatiegebonden
(EUR)

TOTAAL (EUR)

Raad van bestuur / comité

René Annaert

6.000

10.500

16.500

Jean-Louis Appelmans

6.000

9.000

15.000

Christophe Demain

6.000

4.500

10.500

Hubert De Peuter

6.000

1.500

7.500

Rudy De Smedt

6.000

6.000

12.000

Vic Ragoen1

6.000

9.000

15.000

Jean Sterbelle

6.000

3.000

9.000

Marc Tinant

6.000

3.000

9.000

Leen Van den Neste

6.000

9.000

15.000

Herlinda Wouters

6.000

6.000

12.000

60.000

61.500

121.500

TOTAAL niet-uitvoerende bestuurders

1. Vic Ragoen was bestuurder tot 01 juli 2016, daarna aanwezig in de raad van bestuur in de hoedanigheid van adiviseur. Hij werd opnieuw benoemd
tot bestuurder vanaf 04/04/2017.


Schadeloosstellingenverzekeringvandebestuurders
Devennootschapheefteenverzekeringspolisafgeslotenterdekkingvandeaansprakelijkheidvanhaar
bestuurders.
Toekomstigeontwikkelingen
De raad van bestuur, op voorstel van het remuneratiecomité, is niet van plan om significante
wijzigingenaantebrengenaanhetremuneratiebeleid.DatgeldtzowelvoordeuitvoerendealsnietͲ
uitvoerendebestuurdersenditvoorhetboekjaar2016Ͳ2017en2017Ͳ2018.



Corporategovernancecode(versie2009)
RetailEstatesnvtrachtzoveelmogelijkdebepalingenvandeCorporateGovernanceCodenateleven.
Opeenaantalvlakkenzijnerechterafwijkingen.Volgenshet“complyorexplain”Ͳprincipe(“pastoeof
leguit”)vervatindeCodeishettoegestaanomrekeningtehoudenmetderelatiefkleineomvangen
deeigenkenmerkenvandevennootschap.
Afwijkingenopprincipe2:
Punt2.9.Deraadvanbestuurheeftnoggeensecretarisvandevennootschapaangeduid.
Afwijkingenopprincipe3:
Punt3.5.Geletopdeactiviteitenvandevennootschapenmetnamehetfeitdathetonderhandelen
ensluitenvanbepaaldeovereenkomstenbehorentothetdagdagelijksbeheerendebevoegdheden
van de CEO, zonder dat de tussenkomst van de raad van bestuur in beginsel vereist is, zouden
huurovereenkomsten (inzake detailhandelszaken waarmee een nietͲuitvoerende bestuurder
verbonden is) tussen de vennootschap en één van haar nietͲuitvoerende bestuurders onder de
belangenconflictenregeling(‘significantecommerciëlebanden’)kunnenvallen.
Afwijkingenopprincipe4:
Punt4.6.Devooropgesteldeduurvanhetmandaatvan4jaarwordtalstekortervarengeletopde
complexiteitvanhettypevastgoedwaarinRetailEstatesnvgespecialiseerdis,waardoordemandaten
allemaaleenduurhebbenvan6jaar.
Structuurvanhetaandeelhouderschap
Rekeninghoudendmetdebinnengekomentransparantieverklaringenendeinformatieinhetbezitvan
RetailEstatesnvzijndebelangrijksteaandeelhouders:
% op datum van
aanmelding1

Pro forma % op
31.03.20172

10,03%

10,21%

FPIM nv (Belfius Insurance)

9,76%

9,34%

KBC Groep nv

7,59%

7,44%

AXA nv

7,01%

7,07%

Federale Verzekering

7,99%

5,17%

57,62%

60,77%

Groep Stichting
Administratiekantoor 'Het
Torentje' en Leasinvest optredend
in gezamenlijk overleg

Publiek

Op basis van de noemer op het ogenblik van aanmelding.
2 Op basis van het aantal stemrechten dat blijkt uit de informatie die de vennootschap heeft ontvangen van haar aandeelhouders, en rekening houdende
met de noemer op 31.03.2017 (9.008.208 aandelen), geeft deze tabel, louter ten informatieve titel, de (vermoedelijke) aandeelhoudersstructuur weer.
Het dient te worden
opgemerkt dat dit niet noodzakelijk overeenstemt (of niet voor alle aandeelhouders) met de realiteit, aangezien de vennootschap niet noodzakelijk op de
hoogte is van aandelentransacties die geen aanleiding hebben gegeven tot onder- of overschrijding van een kennisgevingsdrempel, en dus ook niet tot het
verrichten van een transparantiekennisgeving.






Metuitzonderingvanbovengenoemdeaandeelhoudersheeftgeenandereaandeelhouderverklaard
meerdan3%vandedoorRetailEstatesnvuitgegevenaandeleninzijnbezittehebben.Volgensde
criteriagehanteerddoorEuronext,heeftRetailEstatesnveenfreefloatpercentagevan100%.
Debinnengekomentransparantieverklaringenzijnconsulteerbaaropdewebsitevandevennootschap
www.retailestates.com(onderrubriekInvestorRelations/Hetaandeel/Aandeelhoudersstructuur).
InternecontroleͲenrisicobeheersystemen
ConformdeCorporateGovernanceregelsendewetgevingterzakeheeftRetailEstatesnveenintern
controleͲenrisicobeheersysteemuitgewerkt,rekeninghoudendmetdeaard,omvangencomplexiteit
vandewerkzaamhedenvandevennootschapenhaaromgeving.
Internecontroleiseenprocesdatondermeeralsdoelheeftredelijkezekerheidteverschaffenmet
betrekkingtotdevolgendeobjectieven:
Ͳ
Ͳ
Ͳ

doeltreffendheidenverbeteringvandewerkingvandeonderneming;
betrouwbaarheidenintegriteitvaninformatie;
overeenstemmingmetbeleidslijnen,procedures,wetgevingenreglementen.

RetailEstatesnvheeftbijdeimplementatievanzijninternecontroleprocesalsreferentiekaderhet
COSOͲraamwerk(CommitteeofSponsoringOrganizationsoftheTreadwayCommission)gebruikt.De
componenten van dit raamwerk en de toepassing ervan bij Retail Estates nv worden hieronder
besproken.
InternecontroleͲenrisicobeheersystemeninhetalgemeen
Eendegelijkeinternecontroleeneenevenwichtigrisicobeheerisinherentaandebedrijfscultuurvan
RetailEstatesnvenwordtdoorheendeheleorganisatieuitgedragenvia:
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ

corporategovernanceregelsenhetbestaanvaneenremuneratiecomitéenauditcomité;
hetbestaanvaneengedragscode(verhandelingsreglement)diemeerbepaaldonderwerpenals
belangenconflicten,beroepsgeheim,inkoopenverkoopvanaandelen,preventievanmisbruikvan
goederenvandevennootschap,communicatieendergelijkeaanbodlaatkomen;
een uitgewerkt human resources beleid met regels voor aanwerving van personeel, periodieke
evaluatievandeprestatiesenbepalingvandejaarlijksedoelstellingen;
opvolgingvanproceduresenformaliseringvanprocessen.

De raad van bestuur evalueert regelmatig de blootstelling van de onderneming aan risico’s, de
financiëleimpactvandezerisico’sendeactiesdiemoetenwordenondernomenomdezeeventuele
risico’stemonitoren,tevermijdendatderisico’szichvoordoenen/of,invoorkomendgeval,deimpact
vandezerisico’stebeperken.
DevennootschapheeftinhetbijzonderinternecontroleͲenrisicobeheersystemenuitgewerktvoorde
belangrijkste processen binnen de vennootschap, namelijk het beheren van kosten en uitgaven,
herstellingenenonderhoud,ontwikkelingen,enhetinnenvanhuurgelden.
InternecontroleͲenrisicobeheersystemenmetbetrekkingtotdefinanciëleverslaggeving
Controleomgeving



Decontroleomgevingvoorwatdefinanciëleverslaggevingbetreft,bestaatuitvolgendecomponenten:
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

hetaccountingteamisverantwoordelijkvoordevoorbereidingenrapporteringvandefinanciële
informatie;
decontrollerisverantwoordelijkvoorhetnazichtvandefinanciëleinformatieendevoorbereiding
van de geconsolideerde cijfers (in samenspraak met de CFO) en de terugkoppeling van de
financiëleinformatieaandeoperationeleactiviteitenvanRetailEstatesnv;
deCFOisverantwoordelijkvoorheteindnazichtvandegeconsolideerdefinanciëlestaten,staatin
voordejuistetoepassingvandewaarderingsregelsenbrengthieroververslaguitaandeCEO.
alsverantwoordelijkevoorhetdagelijksbeleid,bespreektdeCEOopregelmatigetijdstippende
financiëleverslaggevingmetdeCFO;
het auditcomité en de raad van bestuur bevraagt en bespreekt samen met de CEO en CFO elk
kwartaal uitvoerig de financiële verslaggeving en de vooruitzichten en kijkt toe op de juiste
toepassing van de waarderingsregels. Tweewekelijks hebben de voorzitter van de raad van
bestuur, de CEO en de CFO een uitvoerige bespreking waarin de voornaamste strategische,
operationeleenfinanciëleaandachtspuntenaanbodkomen.

Ookandereactorenspeleneenrolindecontroleomgevingvandeonderneming:
Ͳ

Ͳ

alsbeursgenoteerdbedrijf(enalsopenbareGVV)staatRetailEstatesnvonderhettoezichtvande
FSMA die ook een specifiek nazicht van de financiële informatie uitvoert. Alle gepubliceerde
financiëleinformatiewordt(voorafofachteraf)doordeFSMAgecontroleerd;
ook de vastgoeddeskundige speelt een belangrijke rol: de volledige vastgoedportefeuille (die
verantwoordelijkisvoorongeveer98,50%vanhetbalanstotaal)wordtgewaardeerddoortwee
internationaalerkendeonafhankelijkevastgoeddeskundigen(Cushman&WakefieldenCBRE),die
elkeendeelvandevastgoedportefeuillewaarderen.Eenbeperktdeelvandeportefuillewordt
gewaardeerddoorStadim.

Risicoanalyse

Op periodieke managementvergaderingen en operationele vergaderingen worden de
aandachtspuntenbesprokendieinhetkadervaneenevenwichtigrisicobewustzijnenͲbeheerinhet
oogmoetenwordengehouden:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

debelangrijkstegebeurtenissenvandeafgelopenperiodeenhunimpactopdeboekhoudkundige
cijfers;
recenteengeplandetransacties;
evolutievandebelangrijksteperformantieͲindicatoren;en
eventueleoperationele,juridischeenfiscalerisico’s.

Infunctiehiervanwordendesgevallendgepasteactiesenmaatregelenondernomeninuitvoeringvan
het beleid van de vennootschap. Deze acties zijn erop gericht tot een evenwichtig risicobeleid te
komenenditsteedsmeteerbiedvoordestrategischedoelstellingenenderisicoappetijtdiedoorde
raadvanbestuurwordtvooropgesteld.





Controleactiviteiten

Erzijncontroleproceduresinwerkingmetbetrekkingtotdebelangrijksteactiviteitsdomeinenvande
vennootschap,zoalsvoorhetinnenvandehuren,onderhoudenherstellingen,projectontwikkeling,
werfopvolging,… Deze procedures worden op regelmatige wijze geëvalueerd door het
managementteam.
Er is een beheersoftwarepakket geïmplementeerd dat alle aspecten in verband met de
vastgoedactiviteiten opvolgt (overzicht van de huurcontracten, facturen, afrekening van kosten,
opvolgingvandebetalingen,…).Ditpakketisbovendiengekoppeldaanhet“boekhoudpakket”.
Informatieencommunicatie

Elk kwartaal wordt een financieel rapport opgesteld dat de analyses van de cijfers bevat, de
belangrijkste prestatieͲindicatoren, de impact van aanͲ en verkopen op de budgetten, de cashflow
posities,enz.
VerderwordtookelkkwartaaleenoperationeelrapportopgemaaktdatdebelangrijksteprestatieͲ
indicatorenmetbetrekkingtotdevastgoedafdelingbevat.
In het eerste en derde kwartaal van het boekjaar worden tussentijdse persberichten gepubliceerd.
Halfjaarlijkswordteenuitgebreiderhalfjaarlijksfinancieelverslaggepubliceerdinovereenstemming
met de IFRS–normen. Op het einde van het boekjaar wordt alle relevante financiële informatie
gepubliceerdinhetjaarlijksfinancieelverslag,dattevensterbeschikkingwordtgesteldopdewebsite
vandevennootschap.
De beperkte omvang van het Retail EstatesͲteam draagt in belangrijke mate bij tot een goede
informatiedoorstroming.Degrotebetrokkenheidvanderaadvanbestuurenzijnvoorzitterbevordert
eenopencommunicatieendegelijkeinformatieverschaffingaanhetbestuursorgaan.
Monitoring

Elk kwartaal stelt het financiële team de kwartaalcijfers en de balansen op. Deze kwartaalcijfers
worden steeds uitgebreid geanalyseerd en gecontroleerd. Om het risico op fouten in de financiële
verslaggevingtebeperkenwordendecijfersbesprokenmethetmanagementenwordthunjuistheid
en volledigheid gecontroleerd door de analyse van huurinkomsten, leegstand, technische kosten,
verhuuractiviteiten,deevolutievandewaardevandegebouwen,openstaandedebiteuren,enz.,met
inachtneming van het “fourͲeyes”Ͳprincipe. Vergelijkingen met forecast en budgetten worden
besproken.Hetmanagementbrengtelkkwartaaluitvoerigverslaguitoverdefinanciëlestatenaande
raadvanbestuur,steedsmetvergelijkingvanjaarcijfers,budgetenverklaringenbijafwijkingen.
De commissaris brengt eveneens verslag uit aan de raad van bestuur over zijn voornaamste
bevindingennaaraanleidingvanzijncontrolewerkzaamheden.
Passendrisicobeheerbeleid
De voornaamste risico’s waarmee de vennootschap geconfronteerd wordt, betreffen (i) de
marktwaarde van het vastgoed, (ii) evoluties in de huurmarkt, (iii) de bouwkundige staat van de
gebouwen, (iv) financiële risico's zoals onder meer liquiditeitsrisico, het gebruik van financiële



instrumenten en bancair tegenpartijͲ en convenantenrisico, (v) vergunningtechnische risico’s, (vi)
wijzigingvandeverkeersinfrastructuur,(vii)bodemverontreiniging,(viii)risico’sverbondenaanfusieͲ
,splitsingͲofovernameverrichtingen,en(ix)reglementairerisico’s.
Voor elk van de opgesomde risico’s zijn maatregelen en procedures in voege om de risico’s te
identificerenentemonitoren,enomtevermijdendatderisico’szichzoudenrealiseren,en/ofomde
impactvandezerisico’s,invoorkomendgeval,tebeperkenendegevolgenervanzoveelmogelijkinte
schatten,tecontrolerenenoptevolgen.Ditisdetaakvanderiskmanager.
Integriteitsbeleid
Hetintegriteitsbeleid(waaropwordttoegeziendoordepersoonbelastmetde“compliancefunctie”)
omvat verschillende aspecten, waaronder het voorkomen van handel met voorkennis,
belangenconflictenenonverenigbaarheidvanmandaten,nietͲcorruptie,beroepsgeheim,enz.
Deeffectieveleidingonderzoekt,opregelmatigebasis,welkeanderedomeinenenactiviteitendeel
zouden moeten uitmaken van de werkdomeinen van de compliance functie. De “onafhankelijke
compliancefunctie”wordtingevuldalseenonafhankelijkefunctiebinneneenorganisatie,gerichtop
het onderzoek naar, en het bevorderen van, de naleving door de onderneming van de wetten,
reglementenengedragsregelsvantoepassingopdevennootschapeninhetbijzonderderegelsdie
verbandhoudenmetdeintegriteitvandeactiviteitenvandevennootschap.Webesprekenhieronder
debelangrijkste:
Voorkomenvanhandelmetvoorkennis

Overeenkomstigdeprincipesendewaardenvandevennootschapeninhetkadervandetoepassing
van de Belgische Corporate Governance Code, heeft Retail Estates nv in zijn gedragscode
(“Verhandelingsreglement”)regelsopgenomendiemoetenwordennageleefddoordebestuurders,
werknemersenaangesteldepersonendiefinanciëleinstrumentenuitgegevendoorRetailEstatesnv
willen verhandelen. De regels van het Verhandelingsreglement werden afgestemd op toepasselijke
wetͲenregelgevingen(inhetbijzonderdeVerordening(EU)nr.596/2014vanhetEuropeesParlement
endeRaadvan16april2014betreffendemarktmisbruik(deVerordeningMarktmisbruik),deWetvan
2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en de
CorporateGovernanceCode2009).HetVerhandelingsreglementvandevennootschapmaaktintegraal
deel uit van het Corporate Governance Charter en kan (afzonderlijk) worden geraadpleegd op de
websitevandevennootschap.
Het Verhandelingsreglement heeft onder meer betrekking op de openbaarmaking van informatie
aangaandedergelijketransactiesenbepaaltondermeer:


beperkingen inzake het uitvoeren van transacties in financiële instrumenten van de
vennootschaptijdenswelbepaaldeperiodesvoordebekendmakingvandefinanciële
resultaten ("gesloten periodes") of tijdens elke andere als gevoelig beschouwde
periode("sperperiodes");



de aanstelling van een compliance officer die toeziet op de naleving van het
Verhandelingsreglementdoordebestuurdersendeandereaangeduidepersonen;





devoorafgaandekennisgevingvoorelketransactieinfinanciëleinstrumentenvande
vennootschapaandecomplianceofficer;en



deopenbaarmakingvanelketransactie.

Belangenconflictenenonverenigbaarheidvanmandaten

Erwordtverwezennaardepassageopgenomenonder‘Regelingvanbelangenconflicten’oppagina64
vanditverslag.
NietͲcorruptie

RetailEstatesnvlegtsterkdenadrukopdeprincipesvaneerlijkheidenintegriteitenverwachteen
gelijkaardigehoudingvanderdepartijenwaarmeedevennootschapzakendoet.
Beroepsgeheim

Hetisuitdrukkelijkverbodenvoordeledenvandeorganenvandevennootschapenvanhetpersoneel
omvertrouwelijkeinformatiediezijtijdensdeuitoefeningvanhuntakenbekomenvooroneigenlijke
doeleindentegebruikenofteonthullen.
Politiekeactiviteiten

RetailEstatesnvhandeltopeenmaatschappelijkverantwoordewijzevolgensdewettenvanhetland
waarindevennootschapactiefisbijhetnastrevenvanlegitiemecommerciëledoelstellingen.
Onafhankelijkecontrolefuncties
Risicobeheerfunctie

Voorderisico’swaarmeedevennootschapgeconfronteerdwordt,zijnmaatregelenenproceduresin
voegeomderisico’steidentificerenentemonitoren,enomtevermijdendatderisico’szichzouden
realiseren,en/ofomdeimpactvandezerisico’s,invoorkomendgeval,tebeperkenendegevolgen
ervanzoveelmogelijkinteschatten,tecontrolerenenoptevolgen.Ditisdetaakvanderiskmanager.
Deriskmanagerwordtbenoemdvooreenlooptijdvan3jaar.
Onafhankelijkecompliancefunctie

Deraadvan bestuurheeftals complianceofficer deheerPaul Borghgraefaangesteld.Hijistevens
voorzittervanderaadvanbestuur.Vanuitzijnfunctieishijinhetbijzonderverantwoordelijkvoorde
nalevingvanhetintegriteitsbeleidzoalshierbovenbeschreven.
De duur van het mandaat van Paul Borghgraef als compliance officer is gelijklopend met diens
bestuursmandaat(datverstrijktopdejaarvergaderingvan2021).
Onafhankelijkeinterneauditfunctie

De persoon belast met de interne auditfunctie is belast met een onafhankelijke en permanente
beoordelingsfunctievandeactiviteitenvandevennootschap,enverrichtonderzoeknaardekwaliteit
endedoeltreffendheidvandebestaandeproceduresenmethodenvaninternecontrole.



Jaarlijkszaldeinterneauditorzijnbevindingenpresenteren.
De interne auditfunctie wordt uitgeoefend door een externe consultant, in casu VMB,
vertegenwoordigddoordeheerLucMartens.Dezefunctiewordtuitgeoefendonderhettoezichten
de verantwoordelijkheid van de finance and reporting analyst van de vennootschap, die over de
vereisteprofessionelebetrouwbaarheidenpassendedeskundigheidbeschikt.
InternecontrolefunctiesbinnenRetailWarehousingInvestnv
Rekening houdend met het proportionaliteitsbeginsel worden de interne controlefuncties, zoals
hierboven beschreven, door dezelfde personen uitgeoefend op het niveau van Retail Warehousing
Investnv(dedochtervennootschapvanRetailEstatesnvmethetstatuutvaninstitutioneleGVV).
Deinvullingvandezefunctieskan,mutatismutandis(envoorzoverrelevant),volgenshetzelfdebeleid
alsRetailEstatesnvwordeningevuldophetniveauvanRetailWarehousingInvestnv.

6.

Beheervandevennootschap
Samenstelling

DeraadvanbestuurvanRetailEstatesnvbestaatsinds4april2017uit12bestuurders,zijnde10nietͲ
uitvoerendebestuurdersen2uitvoerendebestuurders,metnamedegedelegeerdbestuurderende
chieffinancialofficer.
Vande12bestuurderskwalificerenzich3bestuurders(deheerAnnaert,mevrouwVandenNesteen
mevrouw Gaeremynck) als onafhankelijk overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van
Vennootschappen. Deze bestuurders voldoen tevens aan de onafhankelijkheidscriteria vermeld in
bijlage A van de Code. De onafhankelijke bestuurders beantwoorden strikt aan de volgende
onafhankelijkheidscriteria:
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

geensalarisgerechtigdemedewerker,kaderlid,lidvanhetdirectiecomité,gedelegeerdevoorhet
dagelijksbeheer,uitvoerendbestuurderoflidvanhetdirectiepersoneelvanRetailEstatesnvof
eenverbondenondernemingzijnengeensoortgelijkefunctiehebbenbekleedtijdensdelaatste
vijfjaarvóórhunbenoeming;
vanwege Retail Estates nv of van een verwante onderneming geen andere vergoedingen of
belangrijkevoordelenvanvermogensaardontvangenofontvangenhebbendandezeinhetkader
vanhunmandaat;
alleenofgezamenlijkmeteenvennootschapwaaroverdebestuurderdecontroleuitoefent,geen
hoofdaandeelhouder of aandeelhouder van meer dan 10% van Retail Estates nv zijn, noch
bestuurderofkaderlidzijnvandergelijkeaandeelhouderofhemvertegenwoordigen.Indiende
bestuurder een deelneming van minder dan 10% bezit, mag hij de beschikkingsdaden met
betrekkingtotzijnaandelenofdeuitoefeningvandeeraangekoppelderechtennietonderwerpen
aanconventionelebepalingenofaanunilateraleverbintenissendiehijzouonderschrevenhebben.
Debestuurdermageendergelijkeaandeelhouderingeenenkelgevalvertegenwoordigen;
geenbetekenisvollecommerciëlebandhebben,nochtijdenshetafgelopenjaargehadhebben,
nochverwachtentehebbenmetRetailEstatesnvofmeteenverwanteonderneminghetzijdirect,
hetzij als vennoot, aandeelhouder, bestuurder, hoger kaderlid of directiepersoneel van een
organisatiemetdergelijkeband;



Ͳ

Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

geen vennoot of salarisgerechtigde zijn, noch tijdens de laatste drie jaar geweest zijn van de
huidige of gewezen externe bedrijfscommissaris van Retail Estates nv of van een verwante
onderneming;
geen uitvoerend lid zijn van het beheersorgaan van een andere vennootschap waarin een
uitvoerend bestuurder van de vennootschap zetelt als nietͲuitvoerend lid van het bestuursͲ of
toezichtsorgaan;
geenanderebetekenisvollebandenhebbenmetdeuitvoerendebestuurdersvanRetailEstatesnv
dievoortvloeienuiteenbetrokkenheidinandereondernemingenoforganen;
binnen Retail Estates nv niet meer dan drie mandaten hebben uitgevoerd als nietͲuitvoerend
bestuurderzonderdatdezeperiodelangerdan12jaarmagzijn;
geennaaste(familielid)zijnvaneenkaderlid,lidvanhetdirectiecomitéofvaneenvandepersonen
omschrevenineenvanbovenvermeldesituaties.

Desamenstellingvanderaadvanbestuurdienttewaarborgendatdebeslissingengenomenworden
inhetbelangvandevennootschap.Desamenstellingvanderaadvanbestuurwordtbepaaldopbasis
vandiversiteitinhetalgemeen,alsookcomplementariteitinzakebekwaamheden,ervaringenkennis.
In het bijzonder wordt er gestreefd naar een sterke vertegenwoordiging van bestuurders die
vertrouwd zijn met de uitbating van handelszaken in het type vastgoed waarin Retail Estates nv
investeerten/ofervaringhebbenindefinanciëleaspectenvanhetbeheervaneenbeursgenoteerde
vennootschapeneenGVVinhetbijzonder.Hetisdaaromvanbelangdatdeledenvanderaadvan
bestuurcomplementairzijninzakekennisenervaring.Teneindeeenefficiëntewerkingvanderaad
vanbestuurtebewerkstelligenwordtbeoogdhetaantalledenvanderaadvanbestuurtebeperken
totmaximaal12.
5 van de 12 bestuurders vertegenwoordigen een referentieaandeelhouder: mevrouw Wouters
namens de KBC Groep, de heer Appelmans namens Het Torentje (Leasinvest), de heer Sterbelle
namens AXA, de heer Demain namens de BelfiusͲgroep en de heer De Smedt namens Federale
Verzekering.
De heren De Nys, Borghgraef en Annaert hebben verklaard ten persoonlijke titel aandelen van de
vennootschaptebezitten.
Werkingvanderaadvanbestuur
DeraadvanbestuurvanRetailEstatesnvbepaaltdestrategie,debeleggingen,debudgetten,de(desͲ
)investeringenendefinanciering.
DeraadvanbestuursteltdejaarͲenhalfjaarrekeningenenhetjaarverslagvandevennootschapop
voor de algemene vergadering van aandeelhouders. Hij keurt fusieͲ en splitsingsrapporten goed;
beslistoverhetgebruikvanhettoegestaankapitaalenroeptdegewoneenbuitengewonealgemene
vergaderingvanaandeelhouderssamen;ziettoeopdenauwgezetheid,dejuistheidentransparantie
van mededelingen aan aandeelhouders, financiële analisten en het publiek bij middel van
prospectussen, jaarͲ en halfjaarverslagen en persmededelingen. Hij delegeert het dagelijks bestuur
aandegedelegeerdbestuurderdieregelmatigrapporteertoverhetbeheerenhetjaarlijksbudgeten
eentrimestriëlefinanciëleenoperationelerapporteringvoorlegt.



Inhetboekjaar2016Ͳ2017vondenvergaderingenvanderaadvanbestuurplaats,waarvaneenaantal
vergaderingenperconferencecallofinhetkantoorvannotarisTimCarnewal.Hetremuneratiecomité
enhetauditcomitévergaderdentweemaal.
Deraadvanbestuurkanpasgeldigberaadslagenenbeslissenindientenminstedehelftvanzijnleden
aanwezigofvertegenwoordigdis.Indiendezevoorwaardenietisvervuld,kaneennieuwevergadering
wordensamengeroependiegeldigzalberaadslagenenbesluitenoverdepuntendieopdeagendavan
de vorige vergadering voorkwamen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigdzijn.Elkbesluitvanderaadvanbestuurwordtgenomenmetgewonemeerderheid
vanstemmenvandeaanwezigeofvertegenwoordigdebestuurdersenbijonthoudingvanéénofmeer
onderhenmetdemeerderheidvandeanderebestuurders.Bijstakingvanstemmenisdestemvan
degenediedevergaderingvoorzit,doorslaggevend.Inuitzonderlijkegevallen,overeenkomstigartikel
521vanhetWetboekvanVennootschappen,wanneerdedringendenoodzakelijkheidenhetbelang
vanRetailEstatesnvzulksvereisen,kunnendebesluitenvanderaadvanbestuurwordengenomen
bijeenparigschriftelijkakkoordvandebestuurders.Dezeprocedurekanechternietgevolgdworden
voordevaststellingvandejaarrekeningendeaanwendingvanhettoegestaankapitaal.
Naast zijn wettelijke opdracht zal de raad van bestuur eveneens de nodige zorg besteden aan het
bepalenvandestrategieenhetuitstippelenvandebeleidslijnen,steedsmethetvennootschapsbelang
voor ogen. Hij neemt in het bijzonder ook alle principiële beslissingen met betrekking tot de
investeringenendesinvesteringenvanhetvastgoedevenalshunfinanciering.
Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de verantwoordelijkheden van de gedelegeerd
bestuurderendievandevoorzittervanderaadvanbestuur.Devoorzittergeeftleidingaanderaad
vanbestuurenzorgtervoordatdeagendavanderadenvanbestuuropgemaaktwordt,evenalsdat
debestuurdersderelevanteinformatietijdigontvangen.
Degedelegeerdbestuurderisverantwoordelijkvoordeoperationeletaken,dieverbandhoudenmet
hetbeheervandevastgoedportefeuilleendewerkingvandevennootschap.Deraadvanbestuurzal
erover waken dat er voldoende bevoegdheden gegeven worden opdat deze zijn
verantwoordelijkhedenenplichtenkannakomen.

Activiteitenverslag
Voorwatbetrefthetactiviteitenverslagvanderaadvanbestuurverwijzenwenaarpunt3vandit
hoofdstuk.
Omdedoeltreffendheidvanderaadvanbestuurvoortdurendteverbeteren,evalueertderaadvan
bestuur systematisch en op geregelde tijdstippen (minstens elke drie jaar) zijn omvang, zijn
samenstelling,zijnprestatiesendievanzijncomités,alsookzijninteractiemethetdirectiecomité.
Dezeevaluatiebeoogtvolgendezaken:
Ͳ

debeoordelingvandewerkingvanderaadvanbestuurenzijncomités;



Ͳ

de beoordeling van de effectieve bijdrage van elke bestuurder door zijn aanwezigheid op de
vergaderingenvanderaadvanbestuurendecomitésenzijnmedewerkingbijdebesprekingenen
hetnemenvandebeslissingen.

Binnen de raad van bestuur kunnen verschillende comités opgericht worden voor specifieke
aangelegenheden.
DeraadvanbestuurvanRetailEstatesnvheefttotophedentweecomitésopgericht,eenremuneratieͲ
enbenoemingscomitéeneenauditcomité.Bijbeslissingvanderaadvanbestuurvan17februai2017
werdtevenseendirectiecomitéopgerichtenditmetingangvanaf1april2017.

RemuneratieͲenbenoemingscomité
HetremuneratieͲenbenoemingscomitébestaatuitvolgendeleden:
x
x
x
x

RenéAnnaert–Voorzittervanhetcomité,onafhankelijkbestuurder
LeenVandenNeste–onafhankelijkbestuurder
AnnGaeremynck–onafhankelijkbestuurder(sinds04april2017)
VicRagoen

Hetcomitékwamin2016Ͳ2017tweekeersamen,infunctievanhetopstellenvanhetbudget2017Ͳ
2018waarbijenerzijdsderemuneratiepolitiekvandepersoneelsledenwerdbesprokenenanderzijds
derecurrentevergoedingendiebetaaldwordenaanexternedienstverlenerswerden
geïnventariseerd.
DerolvanhetremuneratieͲenbenoemingscomitébestaaterinderaadvanbestuurbijtestaandoor:
x
x
x
x

aanbevelingenteformulereninzakedesamenstellingvanderaadvanbestuurenzijn
comités;
bijstandteverlenenbijdeselectie,debeoordelingendeaanstellingvandeledenvande
raadvanbestuur;
bijstandteverlenenbijhetbepalenvandevergoedingvandeledenvanderaadvanbestuur;
hetopstellenvanhetremuneratieverslag.


Auditcomité
Hetauditcomitébestaatuitvolgendeleden:
x
x
x
x

LeenVandenNeste–Voorzittervanhetcomité,onafhankelijkbestuurder
RenéAnnaert–onafhankelijkbestuurder
AnnGaeremynck–onafhankelijkbestuurder(sinds4april2017,daarvoorVicRagoen)
JeanͲLouisAppelmans–nietͲuitvoerendebestuurder

Hetcomitékwamin2016Ͳ2017tweemaalsamen.
Detakenvanditauditcomitébetreffenhoofdzakelijkdemonitoringvanhetfinanciële
verslaggevingsproces,dedoeltreffendheidvandesystemenvoorinternecontroleenrisicobeheer,



monitoringvandeinterneauditenwettelijkecontrolevanenkelvoudigeengeconsolideerde
jaarrekeningenenbeoordelingenmonitoringvandeonafhankelijkheidvandecommissaris.


Directiecomité(sinds1april2017)

Hetdirectiecomitébestaatuitvolgendeleden:
x
x
x

JanDeNys–Voorzittervanhetcomité,CEO,ExecutiveOfficer
KaraDeSmet–CFO,ExecutiveOfficer
KoenraadVanNieuwenburgͲCIO

DetakenvanditdirectiecomitébetreffenhoofdzakelijkhetdagelijksbestuurvanRetailEstatesnven
zijnparticipaties,deorganisatieenhetbeheervanondersteunendefuncties,hetafsluitenvan
huurovereenkomsten,hetonderzoekvaninvesteringsͲendesinvesteringsdossiers,devoorbereiding
vandefinanciëlestatenenalleoperationelerapportering.


Evaluatieprestatiesbestuurders
Onder toezicht van zijn voorzitter evalueert de raad van bestuur regelmatig zijn omvang,
samenstelling,prestatiesenrelatiesmethetmanagement,aandeelhoudersenanderestakeholders.
Hetdoelvandezeevaluatieisvelerlei:
Ͳ
Ͳ

enerzijdsdebeoordelingvandewerkingvanderaadvanbestuurenzijncomités;
anderzijdsdecontroleoverdesamenstellingvanderaadvanbestuur.

Ookdetijdigeinformatieverstrekkingvoorafgaandaanderaadvanbestuurkomtaanbod.
Deevaluatiezelfgebeurtindevormvaneenschriftelijkeprocedureviaeenvragenlijstdieindividueel
enanoniemdienttewordenbeantwoord.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Inallewettelijkeenstatutairegevalleninzakedadenvanbeschikkingmetbetrekkingtotvastgoedzal
de vennootschap vertegenwoordigd worden door minstens twee bestuurders die samen optreden,
zijndeinprincipedevoorzittervanderaadvanbestuur,deheerBorghgraef,eneenvandeuitvoerende
bestuurders/effectiefleiders,deheerDeNysofmevrouwDeSmet.
Voorverrichtingen(incl.hetsluitenvaneenleasingovereenkomstaldannietmetaankoopoptieofhet
vestigen van erfdienstbaarheden) die betrekking hebben op een goed waarvan de waarde minder
bedraagtdanhetlaagstebedragvan1%vanhetgeconsolideerdeactiefvandevennootschapen2,50
mio EUR zal de vennootschap eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd kunnen worden door de
bestuurderbelastmethetdagelijksbestuur,viaeenbijzonderevolmacht.
Regelingvanbelangenconflicten
Intoepassingvanartikel523vanhetWetboekvanVennootschappenmageenlidvanderaadvan
bestuurdierechtstreeksofonrechtstreekseenbelangvanpatrimonialeaardheeftdatinstrijdismet



eenbeslissingofeenverrichtingdietotdebevoegdheidvanderaadvanbestuurbehoort,nietaande
beraadslagingenvandezeraaddeelnemen.
Er wordt eveneens aandacht besteed aan artikel 36 t.e.m. 38 van de GVVͲWet wanneer bij een
verrichtingmetdeopenbareGVVofmeteenvennootschapwaaroverzijdecontroleheefteenvande
personen vermeld in dit artikel (bestuurder, zaakvoerder of promotor van de GVV,…) optreedt als
tegenpartij.
Erheeftzichhetafgelopenboekjaargeenbelangenconflictvoorgedaanindezinvandezeartikelen.
Dagelijksbestuur
Hetbeheervandevennootschapwordtwaargenomendooreenteamvaneen20Ͳtalmedewerkers
onderleidingvandegedelegeerdbestuurder(CEO),deheerJanDeNys.
Uitvoerendebestuurders:
JanDeNys(1959):ChiefExecutiveOfficer(CEOͲgedelegeerdbestuurder)
Kantooradres:RetailEstatesnvͲIndustrielaan6Ͳ1740Ternat
Eindevanhetmandaat:2021
Belangrijksteoverigefuncties:bestuurderbijAlidesREMnv(BouwͲenImmobiliëngroepMaes/Alides),
bestuurderbijFirstRetailInternationalIenIInv,voorzittervandePrivatePrivakBEMII(opgerichtin
schootVlaamseconfederatiebouw),gedelegeerdbestuurdervandemanagementvennootschappen
InfradisRealEstateManagementnvenSnowdonianv.
Comités:Ͳ
Aantalaanwezighedenraadvanbestuurin2016Ͳ20171:6
AantalaanwezighedenremuneratieͲenbenoemingscomitéin2016Ͳ20172:Ͳ
Aantalaanwezighedenauditcomitéin2016Ͳ20173:Ͳ
KaraDeSmet(1976):ChiefFinancialOfficer(CFO)–uitvoerendbestuurdervanaf12januari2016
Kantooradres:RetailEstatesnvͲIndustrielaan6Ͳ1740Ternat
Eindevanhetmandaat:2021
Comités:Ͳ
Aantalaanwezighedenraadvanbestuurin2016Ͳ2017:6
AantalaanwezighedenremuneratieͲenbenoemingscomitéin2016Ͳ2017:Ͳ


1

Totaalaantalradenvanbestuurinhetboekjaar2016Ͳ2017:6
TotaalaantalremuneratieͲenbenoemingscomitésinhetboekjaar2016Ͳ2017:2
3
Totaalaantalauditcomitésinhetboekjaar2016Ͳ2017:2
2



Aantalaanwezighedenauditcomitéin2016Ͳ2017:Ͳ
NietǦuitvoerendebestuurders
Voorzitter:
PaulBorghgraef(1954):voorzittervanderaadvanbestuur
Kantooradres:VanDeWervelaan49/2–2970Schilde
Eindevanhetmandaat:2021
Belangrijksteoverigefuncties:bestuurderbijPertineaPropertyPartnersnv,bestuurderbijPG58nven
bestuurderbijImmpactnv
Comités:Ͳ
Aantalaanwezighedenraadvanbestuurin2016Ͳ2017:5
AantalaanwezighedenremuneratieͲenbenoemingscomitéin2016Ͳ2017:Ͳ
Aantalaanwezighedenauditcomitéin2016Ͳ2017:Ͳ

NietͲuitvoerendebestuurders:
JeanͲLouisAppelmans(1953):bestuurder
Kantooradres:LeasinvestRealEstateComm.V.A.–Schermersstraat42–2000Antwerpen
Eindevanhetmandaat:2021
Belangrijkste overige functies: gedelegeerd bestuurder van Leasinvest Real Estate Management nv
(statutair zaakvoerder van de GVV Leasinvest Real Estate Comm.V.A.), Leasinvest Immo Lux sa,
LeasinvestServicesnv,…
Comités:lidvanhetauditcomité
Aantalaanwezighedenraadvanbestuurin2016Ͳ2017:6
AantalaanwezighedenremuneratieͲenbenoemingscomitéin2016Ͳ2017:Ͳ
Aantalaanwezighedenauditcomitéin2016Ͳ2017:2
VictorRagoen(1955):onafhankelijkbestuurder
Kantooradres:NewVandenBorrenv–Slesbroekstraat101–1600SintͲPietersͲLeeuw
Eindevanhetmandaat:2021
Belangrijksteoverigefuncties:consultant
Belangrijksteafgelopenfuncties:gedelegeerdbestuurderNewVandenBorrenv


Comités:Ͳ
Aantalaanwezighedenraadvanbestuurin2016Ͳ2017:2
AantalaanwezighedenremuneratieͲenbenoemingscomitéin2016Ͳ2017:Ͳ
Aantalaanwezighedenauditcomitéin2016Ͳ2017:1
JeanSterbelle(1962):bestuurder
Kantooradres:AXABelgiumnv–Vorstlaan25–1170Brussel
Eindevanhetmandaat:2021
Belangrijkste overige functies: Head of Transactions Belux – AXA Real Estate Investment Managers
Belgiumnv,bestuurderbijBlauweTorennv,bestuurderbijBrustarOnenv,bestuurderbijCabesanv,…
Comités:Ͳ
Aantalaanwezighedenraadvanbestuurin2016Ͳ2017:4
AantalaanwezighedenremuneratieͲenbenoemingscomitéin2016Ͳ2017:Ͳ
Aantalaanwezighedenauditcomitéin2016Ͳ2017:Ͳ
ChristopheDemain(1966):bestuurder
Kantooradres:BelfiusInsurancenv–Galiléelaan5–1210Brussel
Eindevanhetmandaat:2021
Belangrijksteoverigefuncties:ChiefInvestmentOfficerbijBelfiusInsurancenv,bestuurdervandeGVV
Cofinimmonv,bestuurderbijFirstRetailInternationalnv,voorzittervanderadenvanbestuurvanLFB
nv,Coqueletsnv,…
Comités:Ͳ
Aantalaanwezighedenraadvanbestuurin2016Ͳ2017:3
AantalaanwezighedenremuneratieͲenbenoemingscomitéin2016Ͳ2017:Ͳ
Aantalaanwezighedenauditcomitéin2016Ͳ2017:Ͳ
RudyDeSmedt(1962):bestuurdervanaf7juli2015
Kantooradres:FederaleVerzekeringͲStoofstraat12Ͳ1000Brussel
Eindevanhetmandaat:2021
Belangrijksteoverigefuncties:AdjunctDirecteurbijFederaleVerzekering
Comités:Ͳ
Aantalaanwezighedenraadvanbestuurin2016Ͳ2017:6



AantalaanwezighedenremuneratieͲenbenoemingscomitéin2016Ͳ2017:Ͳ
Aantalaanwezighedenauditcomitéin2016Ͳ2017:Ͳ
RenéAnnaert(1952):onafhankelijkbestuurdervanaf7juli2015
Kantooradres:Ultimumbvba–G.Mercatorlaan4–1780Wemmel
Eindevanhetmandaat:2021
Belangrijksteoverigefuncties:consultant
Belangrijkste afgelopen functies: CEO Wereldhave Belgium, Devimo Consult, Brussels International
TradeMart
Comités:lidvanhetauditcomité,lidvanhetremuneratieͲenbenoemingscomité
Aantalaanwezighedenraadvanbestuurin2016Ͳ2017:6
AantalaanwezighedenremuneratieͲenbenoemingscomitéin2016Ͳ2017:2
Aantalaanwezighedenauditcomitéin2016Ͳ2017:2
LeenVandenNeste(1966):onafhankelijkbestuurdervanaf12januari2016
Kantooradres:VDKSpaarbank–SintͲMichielsplein16–9000Gent
Eindevanhetmandaat:2021
Belangrijksteoverigefuncties:CEOVDKSpaarbank,voorzittervanderaadvanbestuurvanXiorstudent
housing nv, lid van de raden van bestuur van Centrale voor huisvesting cvba, Familiehulp vzw en
Arteveldehogeschoolvzw
Comités:lidvanhetauditcomité,lidvanhetremuneratieͲenbenoemingscomité
Aantalaanwezighedenraadvanbestuurin2016Ͳ2017:5
AantalaanwezighedenremuneratieͲenbenoemingscomitéin2016Ͳ2017:2
Aantalaanwezighedenauditcomitéin2016Ͳ2017:2
HerlindaWouters(1958):bestuurdervanaf12januari2016
Kantooradres:KBCBankNederland–Watermanweg92–3067GGRotterdam–Nederland
Eindevanhetmandaat:2021
Belangrijksteoverigefuncties:GeneralManagervanKBCBankNederland
Comités:Ͳ
Aantalaanwezighedenraadvanbestuurin2016Ͳ2017:4
AantalaanwezighedenremuneratieͲenbenoemingscomitéin2016Ͳ2017:Ͳ



Aantalaanwezighedenauditcomitéin2016Ͳ2017:Ͳ
AnnGaeremynck(1966):bestuurdervanaf4april2017

Kantooradres:Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen - Department of Accounting,
Finance and Insurance - Naamsestraat 69 - 3000 Leuven

Eindevanhetmandaat:2021
Belangrijksteoverigefuncties:GewoonhoogleraaraandeKULeuven,FaculteitEconomieen
Bedrijfswetenschappen,lidvanderaadvanbestuurenauditcomitéVIVEShogeschoolenexternlid
auditcomitéAZDelta.
Comités:lidvanhetauditcomité
Aantalaanwezighedenraadvanbestuurin2016Ͳ2017:Ͳ
AantalaanwezighedenremuneratieͲenbenoemingscomitéin2016Ͳ2017:Ͳ
Aantalaanwezighedenauditcomitéin2016Ͳ2017:Ͳ


7.

Anderetussenkomendepartijen
Certificeringvanderekeningen

Eendoordealgemenevergaderingvanaandeelhoudersaangesteldecommissarismoet:
Ͳ
Ͳ

de jaarrekeningen certificeren en de halfjaarrekeningen herzien zoals voor iedere naamloze
vennootschap;
bijzondereverslagenopstellenopverzoekvandeFSMA,gezienRetailEstatesnvalsopenbareGVV
eenbeursgenoteerdevennootschapis.

DecommissarisisPwCBedrijfsrevisoren,vertegenwoordigddoordeheerDamienWalgrave,doorde
FSMA Erkend Revisor, met maatschappelijke zetel te 1932 Brussel, WoluwegardenͲWoluwedal 18.
Dezewerdbenoemdbijdejaarvergaderingvan3juli2015vooreenperiodevan3jaar.
De vaste honoraria van de commissaris voor het onderzoek en de revisie van de statutaire en
geconsolideerderekeningenvanRetailEstatesnvenzijndochtervennootschappenbedragen0,10mio
EURexcl.BTW.
De honoraria van PwC Bedrijfsrevisoren voor de wettelijke opdrachten van de commissaris (bijv.
verslagen voor fusies), bedragen 0,02 mio EUR excl. BTW. De honoraria voor studieͲ of
bijstandsopdrachten,meerbepaaldinzakefiscaliteitenduediligenceopdrachtenbedragen0,004mio
EURexcl.BTW.
Vastgoedexpertise
Conformde GVVͲWetgeving doetRetailEstates nv een beroep opdeskundigenvoordeperiodieke
schattingenvanzijnvermogentelkensalsdevennootschapovergaattotdeuitgiftevanaandelen,tot



noteringopdebeursofdeaankoopvananderedanbeursgenoteerdeaandelen,ofalszeonroerende
goederenkooptofverkoopt.Dezeschattingenzijnnodigomdeinventariswaardetebepalenende
jaarrekeningen op te stellen. De schattingsopdrachten worden toevertrouwd aan Cushman &
Wakefield(Kunstlaan56te1000Brussel),vertegenwoordigddoordeheerArdalanAzariendeheer
ArnaudDeBergeyck,aanCBREnv(LloydGeorgelaan7te1000Brussel),vertegenwoordigddoorde
heer Pieter Paepen, en aan Stadim cvba (Uitbreidingsstraat 10Ͳ16 te 2600 Antwerpen),
vertegenwoordigddoormevrouwNatalieVanOverbekeendeheerPhilippeJanssens.
Inhetafgelopenboekjaarwaseenvergoedingvan0,31mioEURincl.BTWverschuldigdaanCushman
&Wakefieldmetbetrekkingtotdeprestatiesvoordeperiodiekeschattingvaneengedeeltevande
pandenvandevastgoedportefeuilleendeinitiëleschattingbijaankoopvanonroerendegoederen.
AanCBREwerdeenereloonvan0,34mioEURincl.BTWbetaaldvoordeprestatiesvandeperiodieke
schatting van het saldo van de vastgoedportefeuille en de initiële schatting bij aankoop van
onroerendegoederen.DevergoedingverschuldigdaanStadimmetbetrekkingtotdeprestatiesvoor
deperiodiekeschattingvaneengedeeltevandepandenvandevastgoedportefeuilleendeinitiële
schattingbijaankoopvanonroerendegoederen,bedraagtopjaarbasis0,01mioEURincl.BTW.
De waardering van het vastgoed van Immobilière DistriͲLand nv wordt opgesteld door Cushman &
WakefieldingezamenlijkeopdrachtvanRetailEstatesnvenImmobilièreDistriͲLandnventevensdoor
dezelaatstgenoemdebekendgemaakt.Dekostenworden50/50verdeeldtussenRetailEstatesnven
ImmobilièreDistriͲLandnv.

8.

Aan–enverkoopaandelenRetailEstatesnv–insidertrading

Overeenkomstig de principes en de waarden van de onderneming heeft Retail Estates nv in zijn
Verhandelingsreglement (dealing code) regels opgenomen die moeten worden nageleefd door de
bestuurdersenaangesteldepersonendiedefinanciëleinstrumentenuitgegevendoorRetailEstates
nvwillenverhandelen.
InhetkadervandetoepassingvandeBelgischeCorporateGovernanceCodebinnenRetailEstatesnv
werdenderegelsvan hetVerhandelingsreglement herzienomzeaftestemmenophet K.B.van5
maart2006metbetrekkingtotmarktmisbruik,dejuistevoorstellingvanbeleggingsaanbevelingenen
debekendmakingvanbelangenconflicten.

9.

Informatie krachtens art. 34 van het K.B. van 14 november 2007 inzake de
verplichtingenvanemittentenvanfinanciëleinstrumentendiezijntoegelaten
totdeverhandelingopdegereglementeerdemarkt
Kapitaalstructuur(op31maart2017)

Hetmaatschappelijkkapitaalwordtvastgelegdop202.688.189,49EURenisverdeeldover9.008.208
volledig volgestorte aandelen die er elk een gelijk deel van vertegenwoordigen. Er is slechts één
categorie van aandelen. Er is geen wettelijke of statutaire beperking van het stemrecht of op de
overdraagbaarheidvandeaandelen.
Aandelenoptieplan
RetailEstatesnvheeftgeenaandelenoptieplanopgesteld.



Toegestaankapitaal
Bij de buitengewone algemene vergadering van 9 december 2013 werd de raad van bestuur
uitdrukkelijkgemachtigdomhetmaatschappelijkkapitaalinéénofmeerderekerenteverhogenten
belopevaneenmaximumbedragvan164.037.087,74EURopdedataeninovereenstemmingmetde
modaliteiten die door de raad van bestuur zullen worden bepaald, conform artikel 603 van het
WetboekvanVennootschappen.Dezemachtigingwerdverleendvooreenperiodevan5jaarvanafde
publicatievandezebeslissing,zijnde17december2013.
Inkoopaandelen
Devennootschapbezitgeeneigenaandelen.Debuitengewonealgemenevergaderingvan24oktober
2014heeftdestatutengewijzigdwaardoorderaadvanbestuurgemachtigdwerdaandelenvanRetail
Estates nv te verwerven onder een aantal bijzondere voorwaarden die in de statuten werden
opgenomen.
Beslissingsorganen
Deregelsdiegeldenbijdebenoemingofdevervangingvandeledenvanderaadvanbestuurendie
opdewijzigingvandestatutenvanRetailEstatesnvvantoepassingzijn,zijndezediezijnopgenomen
indegeldendewetgeving–inhetbijzonderhetWetboekvanVennootschappenendeGVVͲWetgeving
– en in de statuten van Retail Estates nv. De statuten van Retail Estates nv wijken niet af van de
wettelijkebepalingenopgenomeninvoormeldereglementering.
Contractuelebepalingen
De voorwaarden waaronder de financiële instellingen aan Retail Estates nv financiering verschaft
hebben, vereisen het behoud van het statuut van openbare gereglementeerde
vastgoedvennootschap. De algemene voorwaarden waaronder deze financieringen toegekend zijn,
bevatten een beding van vervroegde opeisbaarheid naar discretie van de bankinstellingen bij
controlewijziging.Bovendienwerdmeteenaantalfinanciëleinstellingeneenconvenantopgenomen
indekredietovereenkomstenwaarbijRetailEstatesnvzichertoeverbindteenmaximaleschuldgraad
van60%teeerbiedigen(watlagerisdandewettelijkbepaaldemaximaleschuldgraadvan65%).
StatutenvanRetailEstatesnv
De statuten van Retail Estates nv zijn weergegeven op pagina 189 van het jaarverslag. Hun laatste
herzieningdateertvandebuitengewonealgemenevergaderingvanvan22mei2017.





Toelichtingenbijdeenkelvoudigejaarrekeningen
Algemenebedrijfsinformatie
Retail Estates nv is een openbare GVV (Gereglementeerde Vastgoedvennootschap) die valt onder
toepassingvandeBelgischewetgeving,metzetelgevestigdinTernat.
De enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar 1 april 2016 tot en met 31 maart 2017 werd
goedgekeurd voor publicatie door de raad van bestuur van 19 mei 2017 en zal aan de jaarlijkse
algemenevergaderingvanaandeelhouderstergoedkeuringwordenvoorgelegdop24juli2017.
Belangrijkegrondslagenvoorfinanciëleverslaggeving
Verklaringvanovereenstemming

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld volgens boekhoudnormen consistent met International
FinancialReportingStandardszoalsgeïmplementeerddoordeGVVͲWetgeving.
BijdebepalingvandereëlewaardevandevastgoedbeleggingenconformIAS40Vastgoedbeleggingen
wordt een geschat bedrag van mutatierechten en Ͳkosten afgetrokken door de onafhankelijke
vastgoeddeskundige.Deimpactopdereëlewaardevanvastgoedbeleggingentengevolgevandeze
geschattemutatierechtenenͲkostenbijhypothetischevervreemdingvanvastgoedbeleggingenwordt
rechtstreeksverwerktinheteigenvermogenopderekening“Impactopdereëlewaardevangeschatte
mutatierechten en Ͳkosten bij hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen” uitdrukkelijk
voorzien in de voormelde wetgeving. Gedurende de boekjaren eindigend op 31 maart 2017 en 31
maart2016werdopdiemanierrespectievelijk1,76mioEURen4,08mioEURrechtstreeksinheteigen
vermogenopdierekeningverwerkt.
Nieuweofgewijzigdestandaardeneninterpretatiesdievankrachtzijnin2016

VolgendedoorhetIASBgewijzigdestandaardenendoorhetIFRICuitgegeveninterpretatieszijnvan
toepassingindehuidigeperiodemaarhebbengeenimpactopdepresentatie,detoelichtingofde
resultatenvandeGroep:
Devolgendeinterpretatieenwijzigingenaanstandaardenzijnvoorheteerstverplichtvantoepassing
voorhetboekjaarstartendop1januari2016:

9 WijzigingaanIFRS11‘Gezamenlijkeovereenkomsten’betreffendedeverwervingvaneenbelang
in een gezamenlijke activiteit, ingangsdatum: 1 januari 2016. De wijziging verduidelijkt de
boekhoudkundigeverwerkingvandeverwervingvaneenbelangineengezamenlijkeactiviteitdie
eenbedrijfvormt.Indewijzigingwordtdecorrecteboekhoudkundigeverwerkingvoorditsoort
vanverwervingenbepaald.
9 Wijziging aan IAS 16 ‘Materiële vaste activa’ en IAS 38 ‘Immateriële activa’ betreffende
afschrijvingen,ingangsdatum:1januari2016.IndezewijzingverduidelijktdeIASBdathetgebruik
vanop‘opbrengstenͲgebaseerde’methodesvoordeberekeningvanafschrijvingennietgeschikt
zijnaangezienopbrengsten,dewelkegegenereerdwordendooreenactiviteitdiehetgebruikvan
een actief omvat, over het algemeen andere factoren dan de consumptie van de economische
voordelenvanhet actief weerspiegelen.DeIASBverduidelijkt eveneensdatopbrengsten inhet

algemeengeengeschiktebasiszijnvoordewaarderingvandeconsumptievandeeconomische
voordelenvaneenimmaterieelactief.
9 WijzigingaanIAS16‘Materiëlevasteactiva’enIAS41‘Landbouw’metbetrekkingtotdragende
planten,ingangsdatum:1januari2016.Dezewijzigingverandertdefinanciëleverslaggevingvoor
dragendeplanten,zoalswijnstokken,rubberbomenenoliepalmen.DeIASBbeslistedatplantendie
enkelgebruiktwordenvoordeproductievanagrarischeproductenopdezelfdemanierverwerkt
moetenwordenalsmateriëlevasteactivaomdatdewerkingervanvergelijkbaarismetdievan
productie.
9 Wijziging aan IAS 27 ‘Enkelvoudige jaarrekening’ met betrekking tot de ‘equity’Ͳmethode,
ingangsdatum:1januari 2016.Deze wijzigingen laten entiteitentoe omde ‘equity’Ͳmethodete
gebruiken voor het verwerken van investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en
geassocieerdedeelnemingeninhunenkelvoudigejaarrekening.
9 Wijzigingen aan IAS 1 ‘Presentatie van de jaarrekening’, ingangsdatum: 1 januari 2016. De
wijzigingenaanIAS1makendeeluitvanhetinitiatiefvandeIASBomdepresentatievanende
toelichtingenindejaarrekeningteverbeterenenzijnbedoeldomondernemingenverderaante
moedigen om hun professioneel oordeel toe te passen bij het bepalen van welke informatie
openbaar dient gemaakt te worden in hun jaarrekening. De wijzigingen maken duidelijk dat
materialiteit van toepassing is op het geheel van de jaarrekening en dat het opnemen van
informatiedienietvanbelangis,hetnutvandefinanciëletoelichtingenkanreduceren.Bovendien
maken de wijzigingen ook duidelijk dat ondernemingen hun professioneel oordeel dienen te
gebruiken bij het bepalen waar en in welke volgorde de informatie wordt gepresenteerd in de
toelichtingenbijdejaarrekening.
9 WijzigingenaanIAS19‘Toegezegdepensioenregelingen’,ingangsdatum:1februari2015(effectief
vanaf1juli2014–aangenomenop1februari2015).Dewijzigingverduidelijktdeboekhoudkundige
verwerkingvanwerknemersbijdragen,uiteengezetindeformelevoorwaardenvaneentoegezegde
pensioenregeling.
9 JaarlijkseverbeteringenaanIFRSstandaarden2012Ͳ2014:metwijzigingenaan4standaarden,welke
voor het eerst van toepassing zijn voor het boekjaar startend op of na 1 januari 2016. Deze
verbeteringenresulteerdenindeaanpassingvanIFRS5,'Vasteactivaaangehoudenvoorverkoop
enbeëindigdebedrijfsactiviteiten'betreffendedemethodenvanhetafstotenvanactiva,IAS19
'Personeelsbeloningen' betreffende disconteringsvoet, IFRS 7 'Financiële instrumenten:
toelichtingen'(metbijkomendewijzigingenaanIFRS1)betreffendedienstenovereenkomstenen
IAS34'Tussentijdsefinanciëleverslaggeving’betreffendedetoelichtingen.
9 JaarlijkseverbeteringenaanIFRSstandaarden2010Ͳ2012:Dezeverbeteringenzijnvantoepassing
metingangsdatum1februari2015(effectiefvanaf1juli2014–aangenomenop1februari2015)
en resulteerden in de aanpassing van 7 normen: IFRS 2 ‘Voorwaarden voor onvoorwaardelijke
toezegging’,IFRS3‘Deboekhoudkundigeverwerkingvanvoorwaardelijkevergoedingen’,IFRS8
‘Hetsamenvoegenvanoperationelesegmenten’,IFRS13‘Waarderingaanreëlewaarde’,IAS16
‘Materiëlevasteactiva’enIAS38‘Immateriëlevasteactiva’;BijkomendewijzigingenaanIFRS9
‘Financiële instrumenten’, IAS 37 ‘Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en
voorwaardelijkeactiva’en;IAS39‘Financiëleinstrumentent–Waarderingbijeersteopnameen
naopname’.
Devolgendeinterpretatieenwijzigingenaanstandaardenzijnvoorheteerstverplichtvantoepassing
voorhetboekjaarstartendop1januari2016enzijnnognietgoedgekeurddoordeEU:
9 IFRS 14 ‘Wettelijke uitgestelde rekeningen’, ingangsdatum: 1 januari 2016. Dit betreft een
tussentijdse standaard voor de boekhoudkundige verwerking van bepaalde bedragen die
voortkomenuitwettelijkgereguleerdeactiviteiten.IFRS14isenkelvantoepassingvoorentiteiten

dievoorheteerstIFRStoepassen.Destandaardlaattoedatdezeentiteitenbijdeeerstetoepassing
vanIFRShunwaarderingsregelsonderhunvorigealgemeenaanvaardeboekhoudkundigeprincipes
kunnen blijven toepassen voor de opname, waardering, het boeken van een bijzondere
waardevermindering op en het niet langer opnemen van wettelijke uitgestelde rekeningen. De
tussentijdsestandaardvoorzietookeenleidraadvoorhetselecterenenwijzigenvangrondslagen
voorfinanciëleverslaggeving(bijeerstetoepassingoflater)envoordepresentatieentoelichting.

Nieuweofgewijzigdestandaardeneninterpretatiesdienognietvankrachtzijn


Devolgendenieuwestandaardenenwijzigingenaanstandaardenwerdengepubliceerd,maarzijnnog
niet voor het eerst verplicht van toepassing voor het boekjaar startend op 1 januari 2016 en zijn
goedgekeurddoordeEU:
9 IFRS 9 ‘Financiële instrumenten’, ingangsdatum: 1 januari 2018. De standaard behandelt de
classificatie, waardering en het niet langer in de balans opnemen van financiële activa en
verplichtingen.
9 IFRS15‘Opbrengstenuitcontractenaangegaanmetklanten’.DeIASBenFASBhebbengezamenlijk
eenstandaardgepubliceerdbetreffendedeopnamevanopbrengstenuitcontractenaangegaan
metklanten.Destandaardzalresulterenineenbeterefinanciëleverslaggevingvanopbrengsten
en een betere globale vergelijkbaarheid van de opbrengsten die gerapporteerd worden in de
jaarrekening. Entiteiten die IFRS toepassen zijn verplicht deze standaard toe te passen met
ingangsdatum:1januari2018.
Devolgendenieuwestandaarden,wijzigingeneninterpretatieaanstandaardenwerdengepubliceerd,
maarzijnnognietvoorheteerstverplichtvantoepassingvoorhetboekjaarstartendop1januari2016
enzijnnognietgoedgekeurddoordeEU:
9 IFRS16‘Leaseovereenkomsten’,ingangsdatum:1januari2019.Destandaardvervangtdehuidige
standaard, IAS 17 en bezit een grote verandering in de boekhoudkundige verwerking van
leaseovereenkomsten door de leasingnemer. Volgens IAS 17 moest de leasingnemer een
onderscheidmakentusseneenfinanciëleleasing(optenemenindebalans)eneenoperationele
leasing (dient niet opgenomen te worden in de balans). IFRS 16 daarentegen verplicht de
leasingnemereenschuldteerkennenopdebalansgelijkaandetoekomstigeleasebetalingenen
een ‘rightͲofͲuse asset’ voor vrijwel alle leaseovereenkomsten. Voor leasinggevers, blijft de
boekhoudkundigeverwerkingbijnageheelhetzelfde. Echter,heeftdeIASBde definitievan een
lease aangepast (alsmede de artikelen betreffende de combinatie en segregatie van
overeenkomsten),waardoorleasinggeversookgeimpacteerdwordendoordenieuwestandaard.
VolgensIFRS16beziteenovereenkomsteenleasealsdeovereenkomsteenrechttotcontrolevan
eengeidentificeerdactiefbezitvooreenbepaaldeperiodeinruilvooreenvergoeding.
9 Wijzigingen aan IAS 12, 'Winstbelastingen' betreffende de erkenning van uitgestelde belastingen
voornietͲgerealiseerdeverliezen(effectiefvanaf1januari2017).Dezewijzigingenverduidelijken
de boekhoudkundige verwerking van uitgestelde belastingsvorderingen voortvloeiend van
schuldbewijzengewaardeerdaanreëlewaarde.
9 WijzigingenaanIAS7,‘Kasstroomoverzicht’(vanaf1januari2017).Dewijzigingenintroducereneen
bijkomende toelichting dat lezers van de jaarrekening zal aanzetten tot het evalueren van
veranderingeninverplichtingenafkomstigvanfinancieringsactiviteiten.Deze wijzigingenmaken
onderdeeluitvandeIASB‘Disclosureinitiative’,hetgeenalsdoelheefthetvoortdurendzoeken
naarverbeteringenindetoelichtingenbijdejaarrekening.

9 Wijzigingen aan IFRS 15 ‘Opbrengsten uit contracten aangegaan met klanten’ – verduidelijking
(ingangsdatum: 1 januari 2018). Deze wijzigingen verduidelijken de identificatie van de
verschillende uitvoeringsverplichtingen, het boekhoudkundig verwerken van licencies verband
houdendemetintellectueleeigendomendeverschillentussenprincipaalenagentverhoudingen.
Dewijzigingbevatookverduidelijkendevoorbeelden.
9 WijzigingenaanIFRS2: Op aandelen gebaseerde betalingen (effectief vanaf 1 januari 2018): De
wijzigingverduidelijkt dewaarderingsmethodevoor ingeldmiddelen afgewikkelde,op aandelen
gebaseerde betalingstransacties en de boekhoudkundige verwerking van aanpassingen van de
betalingstransactievaningeldmiddelenafgewikkeldenaarineigenvermogensinstrumentenop
aandelengebaseerdebetalingstransacties.TevensvoorzietdewijzigingineenafwijkingvandeIFRS
2principesomeenbetalingstransactiewaarbijdewerkgevereengedeeltevandebetalingdientin
te houden voor fiscale redenen en dit te moeten uitbetalen aan de friscale authoriteiten te
beschouwen als een in eigen vermogensinstrumenten op aandelen gebaseerde
betalingstransactie.
9 Wijzigingen aan IFRS 4: Toeapssing van IFRS 9 Financiële Instrumenten  samen met IFRS 4
Verzekeringscontracten (effectief vanaf 1 januari 2018): Deze wijzigingen voorzien in twee
mogelijke benaderingen voor entiteiten die verzekeringscontracten uitgeven binnen het
toepassingsgebiedvanIFRS4.Degewijzigdestandaardzal:
o

Demogelijkheidvoorzienvooralleentiteitendieverzekeringscontractenuitgevenom
devolatiliteitalsgevolgvandeeerderetoepassingvanIFRS9alvorensdetoepassing
vanIFRS4optenemeninhetoverzichtvandenietͲgerealiseerderesultaten,eerder
daninhetoverzichtvandegerealiseerderesultaten.

o

De mogelijkheid voorzien om aan entiteiten waarvan de voornaamste activiteiten
verband houden met verzekeringen een tijdelijke uitzondering te verlenen voor het
toepassenvanIFRS8tot2021.DeentiteitendiedetoepassingvanIFRS9uitstellen,
zullendehuidigeIAS39standaardblijventoepassen.


9 Wijzigingen aan IAS 40 Vastgoedbeleggingen (effectief vanaf 1 januari 2018): De wijziging
verduidelijktereenwijzigingdienttezijninhetgebruikvaneenvastgoedbeleggingalvorensdeze
kunnenopgenomenwordenofgeherclassificeerdkunnenworden.Erdienteentoetsinguitgevoerd
tewordenomtekunnenoordelenofhetgewijzigdegebruikbeantwoordtaandedefinitievaneen
vastgoedbelegging.
9 JaarlijkseverbeteringenaanIFRSstandaarden2014Ͳ2016:Dezeverbeteringenresulteerdeninde
aanpassing van 3 normen: IFRS 1 “Eerste toepassing van InternationalFinancial Reporting
Standards”aangaandedekorteͲtermijnuitzonderingenvoordeeerstetoepassersvanIFRS7,IAS
19 en IFRS 10 en IAS 28 ‘Investeringen in geassocieerde deelnemingen en belangen in joint
ventures’aangaandedewaarderingvangeassocieerdedeelnemingenenjointventurestegenhun
reëlewaardedewelkebeidenvantoepassingzijnvanaf1januari2018.Dezeverbeteringenhebben
tevens betrekking op IFRS 12 ‘Toelichting van belangen in andere entiteiten’ aangaande de
verduidelijkingvanhettoepassingsgebiedvandenorm.Dezeaanpassingendienenretrospectief
toegepasttewordenvoorhetboekjaarstartendop1januari2017.
9 IFRIC22Transactiesuitgedruktinvreemdemuntenenvooruitbetalingen:(effectiefvanaf1januari
2018):Dezeinterpretatieheeftbetrekkingoptransactiesinvreemdemuntenofgedeeltenvan
transactiesinvreemdemuntenwaarvandevooruitbetalinguitgedruktiseenvreemdemunt.De
interpretatiebevatbijkomendeinformatiewanneereréénenkelebetaling/ontvangstplaatsvindt
evenals wanneer er meerdere betalingen/ontvangsten plaatsvinden. De bedoeling van deze
interpretatieisomdehuidigediversiteitinhetverwerkenvandezetransactiestereduceren.

Grondslagvoordeopstelling

Definanciëleinformatiewordtopgesteldineuro(EUR),afgerondinduizenden.Deondernemingen
vandeGroepvoerenhunboekhoudingeveneensineuro(EUR).
Hierondervindtueensamenvattingvandebelangrijkstegrondslagenvoorfinanciëleverslaggeving.
De boekhoudkundige verwerkingsprincipes zijn consistent toegepast tijdens de gehele relevante
periode.
Omzettingvanvreemdemunten

Transacties in vreemde valuta worden tegen de wisselkoers geldig op transactiedatum geboekt.
Monetaire activa en verplichtingen in vreemde valuta worden gewaardeerd aan de slotkoers van
krachtopbalansdatum.Wisselkoersverschillendievoortvloeienuittransactiesinvreemdevalutaen
uitdeomzettingvanmonetaireactivaenverplichtingeninvreemdevalutawordenindewinstͲen
verliesrekening opgenomen in de periode waarin ze zich voordoen. NietͲmonetaire activa en
verplichtingeninvreemdevalutawordentegendewisselkoersgeldigopdetransactiedatumomgezet.
Afgeleidefinanciëleinstrumenten
Afdekkingvandereëlewaarde

DeGroepgebruiktafgeleidefinanciëleinstrumenten(interestrateswaps)omzichaftedekkentegen
renterisico’s afkomstig van operationele, financiële en investeringsactiviteiten. Afgeleide financiële
productenwordeninitieelaanhunkostprijserkendenwordengeherwaardeerdaanhunreëlewaarde
opdedaaropvolgenderapporteringsdatum.
Na eerste verwerking worden de financiële derivaten in de jaarrekening gewaardeerd tegen reële
waarde.
Winstenofverliezendievoortvloeienuitwijzigingenindereëlewaardenvandefinanciëlederivaten
worden onmiddellijk verwerkt in de winstͲ en verliesrekening, tenzij een derivaat voldoet aan de
voorwaardenvoorcashflowhedgeaccounting.
De reële waarde van de financiële rentederivaten is het bedrag dat de vennootschap verwacht te
ontvangenoftebetalenindienhetfinanciëlerentederivaatopbalansdatumwordtbeëindigdwaarbij
degeldenderenteenhetkredietrisicovandebetrokkentegenpartijeninaanmerkingwordtgenomen.
Kasstroomafdekking

Indieneenfinancieelderivaatkanwordengedocumenteerdalseeneffectievehedgevandemogelijke
variabiliteitvankasstromendiezijntoeterekenenaaneenbepaaldrisicoverbondenaaneenactiefof
verplichting of een zeer waarschijnlijke verwachte toekomstige transactie, wordt het deel van het
resultaatvoortvloeienduitdewaardemutatievanhetfinanciëlerentederivaat,waarvanisvastgesteld
datheteeneffectievehedgeis,directinheteigenvermogenverantwoordonder“Variatiesindereële
waardevanfinanciëleactivaenpassiva”.Hetineffectievedeelvanhetfinanciëlerentederivaatwordt
opgenomenindewinstͲenverliesrekening.
Goodwill

GoodwillwordtconformIFRS3nietafgeschreven,maarwordtjaarlijksonderworpenaaneentestvoor
bijzonderwaardeverminderingsverlies.

Vastgoedbeleggingen
Waarderingbijinitiëleopname

Vastgoedbeleggingenomvattenalleonroerendegoederendieverhuurklaarzijn.Vastgoedbeleggingen
wordenbijdeaankoopgewaardeerdtegenaanschaffingswaardemetinbegripvanbijkomendekosten
ennietͲaftrekbareBTW.Ookdeexittax,verschuldigddoorvennootschappenwaaroverdeopenbare
GVVdirecteofindirectecontroleverwerft,wordtinprincipeinminderinggebrachtvandewaardevan
hetachterliggendvastgoedvermitsheteenbelastingopdelatentemeerwaardebetreftdieinhoofde
vandeverworvenvennootschapbestondvoordecontroleverwerving,tenzijdezevennootschappen
nietinaanmerkingkomenvoorfusiemetdeopenbareGVV(opbeslissingvanderaadvanbestuur).
De commissielonen betreffende de aankopen van gebouwen worden beschouwd als bijkomende
kostenvandieaankopenenwordentoegevoegdaandeaanschaffingswaarde.
Waarderingnainitiëleopname

Eenonafhankelijkevastgoeddeskundigewaardeertopheteindevanelkkwartaaloppreciezewijzede
volgendebestanddelen:
Ͳ

Ͳ

Ͳ

deonroerendegoederen,deonroerendegoederendoorbestemmingendezakelijkerechten
op onroerende goederen die worden gehouden door Retail Estates nv of, in voorkomend
geval,dooreendochtervennootschapwaaroverdeondernemingcontroleheeft;
deoptierechtenoponroerendegoederengehoudendoorRetailEstatesnvof,invoorkomend
geval, door een dochtervennootschap waarover de onderneming controle heeft, alsook de
onroerendegoederenwaaropdezerechtenslaan;
de rechten uit contracten waarbij aan Retail Estates nv of in voorkomend geval, aan een
dochtervennootschap waarover de onderneming controle heeft, één of meer goederen in
onroerendeleasingwordengegeven,alsookhetonderliggendgoed.

De deskundigen voeren hun waardering uit conform nationale en internationale normen en hun
toepassingsprocedures, onder andere op het vlak van de waardering van gereglementeerde
vastgoedvennootschappen(volgensdevoorlopigebesluiten,dedeskundigenbehoudenzichhetrecht
voor om de waardering aan te passen in geval van gewijzigde besluiten). De juiste waarde wordt
gedefinieerdalsdemeestwaarschijnlijkewaardedieredelijkerwijsgehaaldkanwordenondernormale
verkoopsomstandighedentussenwelwillendeengoedgeïnformeerdepartijen.Vervolgenswordtvan
dezewaardeeengeschatbedragvooroverdrachtstaksenafgetrokken.Zowordtdereëlewaardevan
het goed bekomen conform de betekenis van IAS 40. Het geschatte bedrag van overdrachtstaksen
werd forfaitair bepaald op 2,50% (zie bijlage 21 – Vastgoedbeleggingen) en wordt rechtstreeks
afgeboekt van de aanschaffingswaarde op de reserve “impact op de reële waarde van geschatte
mutatierechtenen–kostenbijdehypothetischevervreemdingvanvastgoedbeleggingen”.
Winstenofverliezendievoortvloeienuitdevariatieindereëlewaardevaneenvastgoedbelegging
wordenopgenomenindewinstͲenverliesrekeningindeperiodewaarinzeontstaanenwordenbijde
winstverdelingtoegewezenaandereservesvoorhetsaldovandevariatiesindereëlewaardevanhet
vastgoed.
Uitgavenvoorwerkenaanvastgoedbeleggingen

De uitgaven voor werken aan vastgoedbeleggingen komen ten laste van het operationeel
vastgoedresultaat indien de uitgaven geen positief effect hebben op de verwachte toekomstige

economischevoordelenenwordengeactiveerdindiendeverwachteeconomischevoordelendieaan
deentiteittoekomenerdoorverhogen.Erzijnhoofdzakelijktweebelangrijkesoortenuitgaven:
a) kostenvanonderhoudenherstellingenaandakbedekkingenenparkings:komentenlastevan
hetoperationeelvastgoedresultaat;
b) kosten voor grote verbouwingen en verbeteringswerken: verbouwingen zijn occasionele
werkendieeenfunctieaanhetgebouwtoevoegenofhetbestaandecomfortniveauaanzienlijk
verbeterenzodatzeeenverhogingvandehuurprijsen/ofhuurwaardemetzichmeebrengen.
De kosten hebben betrekking op materialen, erelonen, aannemingswerken en dergelijke.
Internekostenvanbeheerofopvolgingwordennietgeactiveerd.Dergelijkewerkenworden
zodra ze aanvangen in de geschatte waarde van het betreffende gebouw verwerkt (eerst
voorlopigennabezoekdoordevastgoeddeskundigevoordedefinitievewaarde).Denoguit
tevoerenwerkengaaninminderingvandewaardering.Nauitvoeringwordendezekosten
geactiveerdendustoegevoegdaandereëlewaardevandevastgoedbeleggingen.
Vervreemdingvaneenvastgoedbelegging

DegerealiseerdewinstenofverliezenopdeverkoopvaneenvastgoedbeleggingkomenindewinstͲ
en verliesrekening van de verslagperiode onder de post “Resultaat op verkopen van
vastgoedbeleggingen” en worden bij de resultaatsverdeling toegewezen aan het overgedragen
resultaat. Commissies betaald bij het verkopen van gebouwen en verplichtingen aangegaan naar
aanleiding van transacties worden in mindering gebracht van de verkregen verkoopsprijs om de
gerealiseerdewinstofverliestebepalen.Deoverdrachtstaksentenbelopevan2,50%(ziebijlage21–
Vastgoedbeleggingen) worden rechtstreeks afgeboekt van de aanschaffingswaarde op de reserve
“impact op de reële waarde van geschatte mutatierechten en –kosten bij de hypothetische
vervreemdingvanvastgoedbeleggingen”.
Projectontwikkelingen

Conform de aangepaste IAS 40Ͳnorm worden de projectontwikkelingen opgenomen bij de
vastgoedbeleggingen.Bijaankoopwordenzegewaardeerdtegenaanschaffingswaardemetinbegrip
vanbijkomendekostenennietͲaftrekbareBTW.
Na initiële opname worden de projecten gewaardeerd aan reële waarde indien ze aanbesteed,
vergund en verhuurd zijn. Deze reële waarde is gebaseerd op de waardering door de
vastgoeddeskundigenaaftrekvannoguittevoerenwerken.
Eenprojectkanslaanopeenbouwgrond,afbraakpandofeenbestaandpandwaarvandebestemming
moet veranderd worden en aanzienlijke verbouwingswerken vereist zijn om het de gewenste
bestemmingtegeven.
Anderemateriëlevasteactiva

Demateriëlevasteactivaanderedanonroerendegoederenwaarvanhetgebruikindetijdbeperktis,
wordengewaardeerdtegenaanschaffingswaardeonderaftrekvanlineaireafschrijvingenopbasisvan
deverwachtelevensduur.
Inhetboekjaarwaarindeinvesteringplaatsvindt,wordenafschrijvingengeboektproratatemporis
hetaantalmaandendathetactiefingebruikwas.
Devolgendeafschrijvingspercentagesopjaarbasiszijnvantoepassing:

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Installaties,machinesenuitrusting
Meubilair



Rollendmaterieel


Informaticamaterieel 

Standaardsoftware 

Maatsoftware 


Gebouweneigengebruik


20%
10%
20Ͳ33%
33%
33%
20Ͳ25%
3%

Materiaalinleasingwordtinhetgevalvanfinanciëleleasingafgeschrevenvolgensdelooptijdvanhet
leasingcontract.
Indien er indicaties zijn dat een actief mogelijk een bijzonder waardeverminderingsverlies heeft
ondergaan,wordtdeboekwaardevergelekenmetderealiseerbarewaarde.
Indien de boekwaarde hoger is dan de realiseerbare waarde wordt een bijzonder
waardeverminderingsverliesopgenomen.
Op het ogenblik van de verkoop of buitengebruikstelling van materiële vaste activa, andere dan
onroerende goederen, worden de aanschaffingswaarde en de afschrijvingen die daarop betrekking
hebbenuitdebalansverwijderdenwordendegerealiseerdemeerͲofminwaardenindewinstͲen
verliesrekeningopgenomen.
Handelsvorderingenenanderevasteactiva

Langlopendevorderingenwordengewaardeerdopbasisvanhunverdisconteerdewaardevolgensde
geldendemarktrentevoetophettijdstipvanhunuitgifte.Erwordteenwaardeverminderinggeboekt
indieneronzekerheidbestaatbetreffendedeinbaarheidvandevorderingopdevervaldag.
Vastgoedcertificaten

1.

Waardering
Algemeenprincipe

Indien de houder van de certificaten geen aanmerkelijk belang (meer dan 75%) bezit van een
vastgoedcertificaat, worden de certificaten op afsluitdatum geboekt aan de gewogen gemiddelde
beurskoersvandelaatste30dagenonderderubriek"Financiëlevasteactiva".
Hiervan wordt afgeweken als op basis van publiek beschikbare informatie en van de
emissievoorwaarden van het vastgoedcertificaat een intrinsieke waarde wordt vastgesteld die
aanmerkelijkbenedendebeurskoersligt.Danwordtdewaardebeperkttotdeintrinsiekewaarde.
2.

Bezitvaneenaanmerkelijkbelang(meerdan75%)indeuitgegevencertificaten(per31maart2017enkel
toepasselijkopdevastgoedcertificaten“DistriͲLand”)

De beurskoers van deze vastgoedcertificaten, zoals blijkt uit de koerstabellen van Euronext van de
tweede markt, kan niet als een betrouwbare referentie beschouwd worden gezien de beperkte
liquiditeitvanditvastgoedcertificaat.RetailEstatesnvwenstbijelkeafsluitingvanzijnrekeningende
waardevanzijncertificatenteherwaardereninfunctievan:
a) dereëlewaardevandeonroerendegoederenwaarvandeemittenteigenaarisenditnaar
analogiemetdewaarderingvanheteigenvastgoed.Ditgebeurtopbasisvaneenperiodieke

schatting door de vastgoeddeskundige in gezamenlijke opdracht van Retail Estates nv en
Immobilière DistriͲLand nv. Indien één of meerdere gebouwen door de emittent van het
vastgoedcertificaat verkocht worden, zal tot de uitkering van de verkoopsopbrengst, de
verkoopprijsalswaarderingweerhoudenworden;
b) decontractuelerechtenvandehoudervanhetvastgoedcertificaatvolgenshetprospectusdat
uitgegevenwerdbijdeemissievanhetvastgoedcertificaat.
Retail Estates nv investeert enkel in de certificaten van emissies die betrekking hebben op de
financieringvanperifeerwinkelvastgoed.Hetvastgoedwaarvandeemittenteigenaaris,beantwoordt
aanhettypeperifeerwinkelvastgoeddataansluitbijdebeleggingsdoelstellingenvanRetailEstatesnv.
Alhoewel Retail Estates nv juridisch gezien geen eigenaar is van dit vastgoed, beschouwt de
vennootschap zich als de economische begunstigde en dit pro rata haar contractuele rechten als
eigenaar van vastgoedcertificaten. Bovendien wordt de belegging in vastgoedcertificaten, in
toepassingvandeGVVͲWetvan12mei2014,artikel2,5°,x,beschouwdalsvastgoed.
Rekening houdend met deze overwegingen worden de certificaten geboekt onder de
vastgoedbeleggingenaanhunaanschaffingswaardemetinbegripvandebijkomendekosten.Winsten
ofverliezen dievoortvloeien uitdevariatiein dereëlewaarde vaneenvastgoedbeleggingworden
opgenomen in de winstͲ en verliesrekening in de periode waarin ze ontstaan en worden bij de
winstverdelingtoegewezenaandebeschikbarereserves.Op31maart2017bedraagtdewaardevan
devastgoedbeleggingengerelateerdaandecertificatenDistriͲLand14,04mioEUR(14,78mioEURop
31 maart 2016) ten opzichte van een totale portefeuille van 1.071,36 mio EUR. In de loop van het
boekjaarwerd1panduitdeDistriͲLandportefeuilleverkocht.

1.

Verwerkingvancoupon
Verwerkingcourantexploitatiesaldo

AlshoudervandevastgoedcertificatenheeftRetailEstatesnvproratadevastgoedcertificateninzijn
bezit,eencontractueelrechtopeengedeeltevanhetexploitatiesaldodatdeemittentrealiseertdoor
het ontvangen van de huren en de betaling van de werkingsͲ en onderhoudskosten. Vermits de
volledigewaardeverminderingofwaardeverhogingverwerktwordtviadeherschattingvandewaarde
van het vastgoedcertificaat, dient geen gedeelte van het coupon met betrekking tot het
exploitatiesaldo beschouwd te worden als een vergoeding voor de waardevermindering van de
gebouwenvandeemittent.Bijgevolgwordtdevolledigecouponbehandeldalsnettohuurinkomsten
enalsbedrijfsopbrengstverwerktindeomzet.
2.

Verwerkingliquidatiesaldobijverkoopvanonroerendegoederen

Wanneereenbepaaldpanduitdeportefeuillevandeemittentverkochtwordt,wordtditalsvolgt
verwerkt:
denettoͲopbrengstnaafhoudingvaneventueelverschuldigderoerendevoorheffing,wordtslechtsals
gerealiseerde meerwaarde geboekt bij Retail Estates nv ten belope van het verschil tussen de
boekwaardevanhetvastgoedcertificaatopafsluitdatumvermeerderdmetdenettoliquidatiecoupon
endeboekwaardeopdevorigeafsluitdatum.Deboekwaardevanhetvastgoedcertificaatwordtop
elke afsluitdatum vastgesteld door een waardering te maken van de contractuele rechten van de
certificaathouderszoalsdieblijkenuithetemissieprospectusenditvertrekkendevandereëlewaarde
van het vastgoed in bezit van de emittent, zoals op afsluitdatum gewaardeerd door de

vastgoeddeskundigevanRetailEstatesnv.Winstenofverliezendievoortvloeienuitdevariatieinde
reëlewaardevaneenvastgoedbeleggingwordenopgenomen indewinstͲenverliesrekeningin de
periodewaarinzeontstaanenwordenbijdewinstverdelingtoegewezenaandebeschikbarereserves.
Vasteactivaofgroepenvanactivaaangehoudenvoorverkoop

Ditbetreftonroerendegoederenwaarvandeboekwaardehoofdzakelijkzalwordengerealiseerddoor
deverkoopvandegoederenennietdoordeverdereverhuring.Netalsdevastgoedbeleggingen(zie
supra)wordendezegoederengewaardeerdaanreëlewaarde,zijndedeinvesteringswaardeminde
overdrachtstaksen.
Vlottendeactiva

Devorderingenophoogstenséénjaarwordengewaardeerdtegenhunnominalewaarde,onderaftrek
vanwaardeverminderingenvoordubieuzeofoninbarevorderingen.Bankdeposito’sopzichtoftermijn
wordengewaardeerdtegengeamortiseerdekostprijs.Debijkomendekostenwordenonmiddellijkin
de resultatenrekening verwerkt. Beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen hun
beurskoers.
Eigenvermogen

Hetkapitaalomvatdegeldmiddelenverkregenbijoprichting,fusieofkapitaalverhoging.Deexterne
kostendieonmiddellijktoewijsbaarzijnaandeuitgiftevannieuweaandelen,wordenafgetrokkenvan
heteigenvermogen.WanneerRetailEstatesnvovergaattotdeinkoopvaneigenaandelenwordthet
betaalde bedrag inclusief de direct toewijsbare kosten, erkend als een wijziging van het eigen
vermogen. Ingekochte eigen aandelen worden als een vermindering van het eigen vermogen
voorgesteld.
Dividenden maken deel uit van het overgedragen resultaat totdat de algemene vergadering der
aandeelhoudersdedividendentoekent.
Verplichtingen

Eenvoorzieningwordtopgenomenwanneer:
Ͳ
Ͳ
Ͳ

RetailEstatesnveenbestaande–juridischafdwingbareoffeitelijke–verplichtingheeftten
gevolgevaneengebeurtenisinhetverleden;
hetwaarschijnlijkisdateenuitstroomvanmiddelenzalvereistzijnomdeverplichtingafte
wikkelen;
hetbedragvandeverplichtingopbetrouwbarewijzekanwordengeschat.

Handelsschuldenwordenuitgedrukttegenhunnominalewaardeopbalansdatum.Interestdragende
leningenwordeninitieelaankostprijserkendverminderdmetdetransactiekosten.Vervolgensworden
de interestdragende leningen gewaardeerd op basis van de effectieveͲrentemethode, waarbij elk
verschil tussen de initiële boekwaarde en de aflossingswaarde erkend wordt als interestkost in de
resultatenrekeningoverdeduurtijdvandelening.
Voordelenaanhetpersoneel

Retail Estates nv voorziet in een toegezegde pensioenbijdragenregeling voor zijn werknemers en
bestuurders. Deze regeling werd toevertrouwd aan een fonds dat onafhankelijk is van de
vennootschap (voor de bestuurders). De regeling voor werknemers verloopt grotendeels via het
paritaircomité.

Bijdragenbetaaldgedurendehetboekjaarwordentenlastegenomen.
Vastgoedresultaat

Het nettohuurresultaat omvat de huren, operationele leasevergoedingen en andere inkomsten die
hiermeeverbandhoudenmindemetverhuurverbondenkosten,zijndedenegatievevariatiesinde
reëlewaardevangebouwenendetebetalenhuuropgehuurdeactiva.
Derecuperatievanvastgoedkostenomvatdeopbrengstenverkregenuitdedoorrekeningvankosten
vangrootonderhoudenvergoedingenvanhuurschade.
Dehuurlastenenbelastingenopverhuurdegebouwenenderecuperatievandezelastenbetreffen
kostendievolgensdewetofvolgensdegebruikentenlastevallenvandehuurder.Deeigenaarzal
deze kosten overeenkomstig de contractuele afspraken met de huurder wel of niet aan hem
doorrekenen.
Opbrengsten worden gewaardeerd tegen de reële waarde van de vergoeding die ontvangen is en
wordenlineairindewinstͲenverliesrekeningopgenomenindeperiodewaaropzebetrekkinghebben.
Vastgoedkosten

Devastgoedkostenwordengewaardeerdtegendereëlewaardevandevergoedingdiebetaaldisof
dieverschuldigdisenwordenlineairindewinstͲenverliesrekeningopgenomenindeperiodewaarop
zebetrekkinghebben.
De technische kosten omvatten onder meer structureel en occasioneel onderhoud en verliezen uit
schadegevallengedektdoordeverzekeringsmaatschappijen.Decommerciëlekostenbevattenonder
meer makelaarscommissies. De beheerskosten van het vastgoed omvatten hoofdzakelijk de kosten
vanhetpersoneelverantwoordelijkvoordezeactiviteit,deoperationelekostenvandehoofdzetelvan
deondernemingenerelonenbetaaldaanderdepartijen.
Devanhuurdersofderdenontvangenbeheersvergoedingendiegedeeltelijkdebeheerskostenvanhet
vastgoeddekken,wordeninminderinggebracht.
Algemenekostenvandevennootschapenandereoperationeleopbrengstenenkosten

Dealgemenekostenvandevennootschapdekkendevastebedrijfskostenvandeondernemingdie
actief is als een juridische beursgenoteerde onderneming en die geniet van het GVVͲstatuut. Deze
kosten worden opgelopen om transparante financiële informatie te verschaffen, economisch
vergelijkbaar te zijn met andere types van investeringen en om aan beleggers de mogelijkheid te
biedenomopeenliquidemanierindirectdeeltenemenaaneengediversifieerdevastgoedbelegging.
EendeelvandekostendiegemaaktwordeninhetkadervandestrategischegroeivanRetailEstates
nvvalleneveneensonderdezecategorie.
Financieelresultaat

Hetfinancieelresultaatbestaatuitdeinterestkostenopleningenenbijkomendefinancieringskosten
zoalsdenegatievevariatiesvanafdekkingsinstrumentenvoorzoverdatdezenieteffectiefzijninde
zinvanIAS39,verminderdmetdeopbrengstenvanbeleggingen.
Vennootschapsbelasting

Deze rubriek omvat de courante belastinglast op het resultaat van het boekjaar. De
vennootschapsbelasting wordt rechtstreeks in het resultaat geboekt, behalve als de belasting

betrekkingheeftopelementendierechtstreeksinheteigenvermogenwordenopgenomen.Indat
geval wordt ook de belasting rechtstreeks in het eigen vermogen opgenomen. De courante
belastinglast bestaat uit de verwachte belasting op het belastbaar inkomen van het jaar en de
correctiesopvorigeboekjaren.
Financieelrisicobeheer
Evolutievanderentevoeten

Hogere rentevoeten leiden tot een stijging van de financiële kosten en een daling van het EPRA
resultaat.Indehuidigecontextvannegatieverentevoetenheeftdewerkwijzevansommigebanken
om een bodem te eisen voor het EuriborͲtarief (dat wordt gebruikt als referentie in de
financieringscontracten)aan0%,eennegatieveinvloedopdefinanciëlekosten.Voordeafdekkingvan
hetrenterisicooplangetermijnleningenmetvariabelerentevoetmaaktRetailEstatesnvgebruikvan
financiële instrumenten van het type IRS. Bij een interest rate swap wordt de variabele rentevoet
ingeruild tegen een vaste rentevoet. Door het gevoerde rentebeleid zijn 90,45% van de lopende
leningen afgedekt met een vaste rentevoet. Ook voor een groot deel van de nog te hernieuwen
kredieten werd een renteͲafdekking afgesloten. De gewogen gemiddelde interestvoet van de
openbareGVVbedraagt3,42%.
Financieringsrisico

De langetermijnfinanciering werd afgesloten onder de vorm van “bulletleningen”. Dit zijn leningen
waarvanhetkapitaalnaeenlooptijdvanvijfàachtjaarinzijngeheeldientterugbetaaldteworden.
De diversificatie van de financiering over verschillende banken beperkt het liquiditeitsrisico van de
Groep.DeGroepsluit90,45%vanhaarleningenaftegeneenvasteinterestvoetoftegeneenvariabele
interestvoet die onmiddellijk wordt omgezet naar een vaste interestvoet. Het nettoresultaat is dus
slechtsinbeperktemategevoeligvoorrenteschommelingen.
Kredietrisico

Vooraleer een nieuwe huurder wordt aangenomen, wordt een kredietrisicoanalyse uitgevoerd op
basisvandebeschikbareinformatie.Verderwordenachterstalligehurennauwlettendopgevolgddoor
RetailEstatesnv.IngevalvannietͲbetalingbezitdeondernemingmeestaleenbankwaarborg.
Weverwijzenvoorverderedetailsnaarbijlagen34en35.
Gesegmenteerdeinformatie
Aangezienperifeerwinkelvastgoedmeerdan90%vandeportefeuillevanRetailEstatesnvuitmaakt,
iseenopsplitsingperbedrijfssegmentnietrelevant.Deraadvanbestuurgebruiktgeenenkelander
segmentvoorhetnemenvanzijnbeslissingen.


