
Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Verklaring van overeenstemming

Vastned Retail Belgium is een openbare gereglemen-
teerde vastgoedvennootschap met maatschappelijke 
zetel in België. De geconsolideerde jaarrekening van 
de vennootschap op 31 december 2015 omvat de 
vennootschap en haar dochtervennootschappen (de 
“Groep”). De jaarrekening van Vastned Retail Belgium 
is opgesteld en vrijgegeven voor publicatie door 
de raad van bestuur op 14 maart 2016 en zal ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene 
vergadering van aandeelhouders op 27 april 2016.
De geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld 
in overeenstemming met de “International Financial 
Reporting Standards” (IFRS) zoals aanvaard binnen 
de Europese Unie en volgens het KB van 13 juli 2014. 
Deze standaarden omvatten alle nieuwe en herziene 
standaarden en interpretaties gepubliceerd door de 
International Accounting Standards Board (‘IASB’) en 
de International Financial Reporting Interpretations 
Committee (‘IFRIC’), voor zover van toepassing op de 
activiteiten van de Groep en effectief op boekjaren 
aanvangend vanaf 1 januari 2015.

Nieuwe of gewijzigde standaarden en interpre-
taties die van kracht zijn voor het boekjaar dat 
een aanvang neemt op 1 januari 2015

Volgende door het IASB gewijzigde standaarden en 
door het IFRIC uitgegeven interpretaties zijn van 
toepassing in de huidige periode maar hebben geen 
materiële impact op de presentatie, de toelichting of 
de resultaten van de vennootschap: Annual Impro-
vements to IFRSs (2010-2012) (1/2/2015); Annual 
Improvements to IFRSs (2011-2013) (1/1/2015); 
Amendments to IAS 19 Employee Benefits -  
Employee Contributions (1/2/2015); 
IFRIC 21 - Levies (1/7/2014) geeft aan in welke om-
standigheden een heffing opgelegd door de overheid 
moet worden geboekt in overeenstemming met IAS 
37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent 
Assets. Deze interpretatie heeft geen belangrijke 
invloed op de geconsolideerde jaarrekening van 
de Groep maar beïnvloedt wel de evolutie van het 
resultaat tijdens het boekjaar door het gewijzigde 
moment van erkenning van de onroerende voor-

heffing: met de toepassing van IFRIC 21 wordt de 
onroerende voorheffing volledig als schuld en kost 
erkend op 1 januari 2015 en wordt tevens de door-
rekening van deze onroerende voorheffing aan de 
huurders en de recuperatie van onroerende voorhef-
fing op leegstaande panden bij de overheid volledig 
als vordering en opbrengst erkend op 1 januari 2015. 
De netto impact op de resultatenrekening blijft aldus 
beperkt tot de niet-doorrekenbare / recupereerbare 
onroerende voorheffing die voortaan vanaf 1 januari 
erkend wordt als kost in de plaats van gespreid over 
het boekjaar. De vennootschap kent geen andere 
overheidsheffingen waarbij de opname van een 
verplichting qua moment en omvang wijzigt onder 
toepassing van deze interpretatie. 

Gepubliceerde standaarden en interpretaties, 
die nog niet van toepassing zijn in 2015 

De volgende wijzigingen die vanaf volgend jaar of 
later van toepassing zijn, worden verwacht geen  
materiële impact te hebben op de presentatie, de 
toelichting of de resultaten van de GVV: IFRS 9 
Financial Instruments and subsequent amendments 
(1/1/2018); IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts 
(1/1/2016); IFRS 15 Revenue from Contracts with 
Customers (1/1/2017); Amendments to IFRS 11 Joint 
Arrangements - Accounting for Acquisitions of Interests 
in Joint Operations(1/1/2016); Amendments to  
IAS 16 and IAS 38 Property, Plant and Equipment and 
Intangible Assets - Clarification of Acceptable Methods of 
Depreciation and Amortisation (1/1/2016);  
Amendments to IAS 16 and IAS 41 Agriculture: Bearer 
Plants (1/1/2016); Annual Improvements to IFRSs 
(2012-2014) (1/1/2016); Amendments to IFRS 10, 
IFRS 12 and IAS 28 Investment Entities: Applying the 
Consolidation Exception (1/1/2016); Amendments to 
IFRS 10 and IAS 28 Sale or Contribution of Assets bet-
ween an Investor and its Associate or Joint Venture (not 
yet endorsed in the EU); Amendments to  
IAS 1 Presentation of Financial Statements - Disclosure 
Initiative (1/1/2016); Amendments to IAS 27 Separate 
Financial Statements - Equity Method (1/1/2016); 
IFRS16 Leases (1/1/2019).



Voorstellingsbasis

De geconsolideerde jaarrekening wordt uitgedrukt 
in duizenden €, afgerond naar het dichtstbijzijnde 
duizendtal.
De boekhoudprincipes worden consistent toege-
past en de geconsolideerde jaarrekening wordt vóór 
winstverdeling opgesteld.

Consolidatieprincipes

a. Dochterondernemingen

Een dochteronderneming is een entiteit waarover 
een andere entiteit de zeggenschap (exclusief of 
gezamenlijk) heeft. Zeggenschap is de macht hebben 
over de entiteit, de rechten hebben op de verander-
lijke opbrengsten uit hoofde van de betrokkenheid 
bij de entiteit en over de mogelijkheid beschikken de 
macht over de entiteit te gebruiken om de omvang 
van de opbrengsten te beïnvloeden. De jaarrekening 
van een dochteronderneming wordt opgenomen in 
de geconsolideerde jaarrekening volgens de integrale 
consolidatiemethode vanaf het ontstaan tot het ver-
dwijnen van de zeggenschap. Indien nodig werden 
de grondslagen voor financiële verslaggeving van 
de dochterondernemingen gewijzigd om te komen 
tot consistente grondslagen binnen de Groep. De 
verslagperiode van de dochterondernemingen komt 
overeen met deze van de moedermaatschappij.

b. Geëlimineerde transacties

Alle transacties tussen de groepsondernemingen, 
saldi en niet-gerealiseerde winsten en verliezen op 
transacties tussen ondernemingen van de Groep 
worden bij opmaak van de geconsolideerde jaar-re-
kening geëlimineerd. De lijst van dochteronder-ne-
mingen is in Toelichting 22 opgenomen.

Bedrijfscombinaties en goodwill

Wanneer de Groep zeggenschap verkrijgt over een 
geïntegreerde combinatie van activiteiten en activa 
die overeenstemmen met de definitie van bedrijf 
overeenkomstig IFRS 3 - Bedrijfscombinaties, worden 
activa, verplichtingen en alle voorwaardelijke ver-
plichtingen van het aangeschafte bedrijf, apart opge-
nomen aan reële waarde op de aanschaffingsdatum. 
De goodwill vertegenwoordigt de positieve variatie 

tussen enerzijds de som van de aanschaffingswaarde, 
het voormalig aangehouden belang in de entiteit die 
voorheen niet gecontroleerd was (indien van toe-
passing) en de erkende minderheidsbelangen (indien 
van toepassing) en anderzijds de reële waarde van de 
aangeschafte netto-activa. Indien dit verschil negatief 
is (“negatieve goodwill”), wordt het onmiddellijk 
opgenomen in het resultaat na bevestiging van de 
waarden. Alle transactiekosten worden onmiddellijk 
ten laste genomen en vormen geen onderdeel van de 
bepaling van de aanschaffingswaarde.
Overeenkomstig IFRS 3, kan de goodwill bepaald 
worden op voorlopige basis op de aanschaffings-da-
tum en aangepast worden binnen de 12 volgende 
maanden.
Na zijn eerste opname, wordt de goodwill niet 
afgeschreven maar onderworpen aan een waarde-
verminderingtest (impairment test) die ten minste 
elk jaar wordt uitgevoerd voor kasstroomgenereren-
de entiteiten waaraan de goodwill was toegekend. 
Indien de boekwaarde van een kasstroomgenereren-
de entiteit haar gebruikswaarde overschrijdt, wordt 
de daaruit voortvloeiende waardevermindering 
opgenomen in het resultaat en eerst toegewezen 
als vermindering van de eventuele goodwill en dan 
toegewezen aan de andere activa van de entiteit, in 
verhouding tot hun boekwaarde. Een waardever-
minderingverlies geboekt op goodwill wordt niet 
teruggeboekt tijdens een volgende jaar.
In het geval van de verkoop of in geval van verlies 
van controle bij een gedeeltelijke verkoop van een 
dochteronderneming, wordt het bedrag van de 
goodwill dat is toegekend aan deze entiteit inbegre-
pen in de bepaling van het resultaat op de verkoop.
Wanneer de Groep een bijkomend belang verwerft in 
een dochteronderneming die voorheen reeds gecon-
troleerd werd of wanneer de Groep een deel van een 
belang in een dochteronderneming verkoopt zonder 
de controle te verliezen, wordt de goodwill erkend op 
het moment van het verwerven van controle niet be-
invloed. De transactie met de minderheidsbelangen 
beïnvloedt de overgedragen resultaten van de Groep. 

Vreemde valuta

Transacties in vreemde valuta worden tegen de 
wisselkoers geldig op de transactiedatum geboekt. 
Monetaire activa en verplichtingen in vreemde valuta 
worden gewaardeerd aan de slotkoers van kracht op 
balansdatum. Wisselkoersverschillen die voortvloeien 
uit transacties in vreemde valuta en uit omzetting 



van monetaire activa en verplichtingen in vreemde 
valuta, worden in de winst-en-verliesrekening  
opgenomen in de periode waarin ze zich voordoen. 
Niet monetaire activa en verplichtingen in vreemde 
valuta worden tegen de wisselkoers geldig op de 
transactiedatum omgezet.

Vastgoedresultaat 

Opbrengsten worden gewaardeerd tegen de reële 
waarde van de vergoeding die is ontvangen of 
waarop recht is verkregen. Opbrengsten worden 
slechts opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat 
de economische voordelen zullen toekomen aan de 
entiteit en met voldoende zekerheid kunnen worden 
bepaald. 
De huurinkomsten, de ontvangen operationele 
leasebetalingen en de andere inkomsten en kosten 
worden lineair in de winst-en-verliesrekening opge-
nomen in de perioden waarop ze betrekking hebben.
De vergoedingen voor vroegtijdig verbroken 
huurcontracten worden onmiddellijk in resultaat 
genomen in de periode waarin ze definitief verwor-
ven zijn.

Vastgoedkosten en algemene kosten

De kosten worden gewaardeerd tegen de reële 
waarde van de vergoeding die is betaald of die  
verschuldigd is en worden lineair in de winst-  
en-verliesrekening opgenomen in de perioden waar-
op ze betrekking hebben.

Resultaat op verkoop en variaties in de 
reële waarde van vastgoedbeleggingen

Het resultaat als gevolg van de verkoop van vast-
goedbeleggingen is gelijk aan het verschil tussen de 
verkoopprijs en de boekwaarde (i.e. de reële waarde 
bepaald door de vastgoeddeskundige op het einde 
van het vorige boekjaar), verminderd met de ver-
koopkosten.
De variaties in de reële waarde van vastgoedbeleg-
gingen zijn gelijk aan het verschil tussen de huidige 
boekwaarde en de vorige reële waarde zoals geschat 
door de onafhankelijke vastgoeddeskundige. Derge-
lijke vergelijking gebeurt minstens vier maal per jaar 

voor de hele portefeuille van vastgoedbeleggingen. 
Bewegingen in de reële waarde van het vastgoed 
worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen 
in de periode waarin ze ontstaan.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat bestaat uit de interestkosten 
op leningen en bijkomende financieringskosten, ver-
minderd met de opbrengsten van beleggingen. 

Belastingen op het resultaat

De belastingen op het resultaat van het boekjaar 
omvatten de over de verslagperiode en vorige 
verslagperioden verschuldigde en verrekenbare 
belastingen, de uitgestelde belastingen alsmede de 
verschuldigde exit taks. De belastingslast wordt in de 
winst-en-verliesrekening opgenomen tenzij ze  
betrekking heeft op elementen die onmiddellijk in het 
eigen vermogen worden opgenomen.  
In dit laatste geval wordt ook de belasting ten laste 
van het eigen vermogen genomen.
Voor de berekening van de belasting op de fiscale 
winst van het jaar worden de op het ogenblik van af-
sluiting van kracht zijnde belastingtarieven gebruikt.
Voorheffingen op het dividend worden opgenomen 
in het eigen vermogen als een deel van het dividend 
tot het ogenblik dat ze ter betaling worden gesteld.
De exit taks, verschuldigd door vennootschappen die 
door de gereglementeerde vastgoedvennootschap 
overgenomen worden, komen in mindering van de 
vastgestelde herwaarderingsmeerwaarde bij fusie en 
worden opgenomen als verplichting.
Belastingvorderingen en -verplichtingen worden 
gewaardeerd tegen het belastingtarief geldig in de 
periode waarop ze betrekking hebben.
Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen 
worden geboekt op basis van de schuldmethode 
(‘liability methode’) voor alle tijdelijke verschillen 
tussen de belastbare basis en de boekwaarde voor 
financiële rapporteringdoeleinden en dit zowel 
voor activa als verplichtingen. Uitgestelde belas-
ting-vorderingen worden slechts erkend indien het 
waarschijnlijk is dat er belastbare winsten zullen zijn 
waartegen de uitgestelde belastingvordering kan 
worden afgezet.



Het gewoon en het verwaterd  
nettoresultaat per aandeel

Het gewoon nettoresultaat per aandeel wordt 
berekend door het nettoresultaat zoals blijkt uit de 
winst-en-verliesrekening, te delen door het gewogen 
gemiddelde van het aantal uitstaande gewone aan-
delen (i.e. het totaal aantal uitgegeven aandelen min 
de eigen aandelen) gedurende het boekjaar.
Voor de berekening van het verwaterd nettoresultaat 
per aandeel wordt het nettoresultaat dat aan de 
gewone aandeelhouders toekomt en het gewogen 
gemiddelde aantal uitstaande aandelen aangepast 
voor het effect van potentiële gewone aandelen die 
tot verwatering kunnen leiden.

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa worden opgenomen tegen 
kostprijs, verminderd met de eventuele geaccu-
muleerde afschrijvingen en bijzondere waardever-
minderingsverliezen, als het waarschijnlijk is dat de 
verwachte toekomstige economische voordelen die 
kunnen worden toegerekend aan het actief naar 
de entiteit zullen vloeien en dat de kostprijs van het 
actief betrouwbaar kan worden bepaald. Immate-
riële activa worden lineair afgeschreven over hun 
verwachte gebruiksduur. De afschrijvingsperiodes 
worden tenminste aan het einde van elk boekjaar 
herzien. 

Vastgoedbeleggingen 
(inclusief mutatierechten)

a. Definitie

Vastgoedbeleggingen omvatten alle gebouwen 
en terreinen die verhuurklaar zijn en (geheel of 
gedeeltelijk) huurinkomsten genereren, met inbegrip 
van de gebouwen waar een beperkt gedeelte wordt 
aangehouden voor eigen gebruik. 

b. Eerste opname en waardering

De eerste opname in de balans gebeurt aan de aan-
schaffingswaarde met inbegrip van transactiekosten 
zoals professionele erelonen, wettelijke diensten, re-
gistratierechten en andere overdrachtsbelastingen. 
Ook de exit taks, verschuldigd door vennootschap-
pen die door de vastgoedvennootschap worden op-

geslorpt maakt deel uit van de aanschaffingswaarde.
De commissielonen betreffende de aankopen van 
gebouwen worden beschouwd als bijkomende kos-
ten van die aankopen en worden toegevoegd aan de 
aanschaffingswaarde.
Indien de aankoop gebeurt via de verwerving van 
de aandelen van een vastgoedvennootschap, via de 
inbreng in natura van een gebouw tegen uitgifte van 
nieuwe aandelen of via de fusie door overname van 
een vastgoedvennootschap, worden de aktekosten, 
audit- en consultingkosten, wederbeleggingsvergoe-
dingen en handlichtingskosten van de financieringen 
van de opgeslorpte vennootschappen en andere 
fusiekosten eveneens geactiveerd.

c. Waardering na initiële opname

Na initiële opname worden vastgoedbeleggingen 
gewaardeerd aan reële waarde (fair value) in over-
eenstemming met IAS 40. De reële waarde is gelijk 
aan het bedrag waaraan een gebouw zou kunnen 
worden geruild tussen goed geïnformeerde partijen, 
instemmend en handelend in omstandigheden van 
normale concurrentie. Vanuit het standpunt van de 
verkoper moet zij worden begrepen mits aftrek van 
de registratierechten. Aldus wordt de reële waar-
de verkregen door van de investeringswaarde een 
aangepaste quotiteit van de registratierechten af te 
trekken.
• De investeringswaarde is de prijs waartegen de 

site waarschijnlijk zal verhandeld worden tussen 
kopers en verkopers die goed geïnformeerd zijn 
in afwezigheid van informatie-asymmetrieën en 
die een dergelijke verrichting wensen te reali-
seren, zonder dat er rekening wordt gehouden 
met enige bijzondere overeenkomst tussen hen. 
Deze waarde is de investeringswaarde wanneer 
deze overeenkomt met de totale door de koper 
te betalen prijs, vermeerderd met de eventuele 
registratierechten of BTW als het om een aankoop 
gaat die aan de BTW is onderworpen.

• Aangaande de omvang van de registratierechten 
publiceerde de Belgische Vereniging van Asset 
Managers (BEAMA) op 8 februari 2006 een 
persbericht (zie www.beama.be - publicaties - 
persberichten: “Eerste toepassing van de IFRS 
boekhoudregels”).

Een groep van onafhankelijke vastgoeddes-kun-
digen, die de periodieke waardering van de 
gebouwen van GVV’s uitvoeren, oordeelden dat 



voor transacties m.b.t. gebouwen in België met 
een globale waarde lager dan € 2,5 miljoen,  
rekening moet worden gehouden met de regis-
tratierechten van 10,0% tot 12,5% naargelang 
het gewest waar deze goederen zich bevinden. 
Voor transacties m.b.t. gebouwen met een globa-
le waarde hoger dan € 2,5 miljoen en gezien de 
waaier van methodes van eigendomsoverdracht 
die in België worden gebruikt, hebben diezelfde 
deskundigen - op basis van een representatief 
staal van 220 transacties die in  
de markt tussen 2002 en 2005 werden gereali-
seerd en die in totaal € 6,0 miljard vertegenwoor-
digen - het gewogen gemiddelde van de rechten 
gewaardeerd op 2,5%.

In concreto betekent het dat de reële waarde gelijk is 
aan de investeringswaarde gedeeld door 1,025 (voor 
gebouwen met een waarde hoger dan € 2,5 miljoen) 
of de investeringswaarde gedeeld door 1,10/1,125 
(voor gebouwen met een waarde lager dan € 2,5 
miljoen). 
Het verschil tussen de reële waarde van het vast-
goed en de investeringswaarde van het vastgoed 
zoals bepaald door de onafhankelijke vastgoeddes-
kundigen, wordt bij het verwerven van het vastgoed 
geboekt in de winst-en-verliesrekening in de rubriek 
XVIII. “Variaties in de reële waarde van vastgoedbe-
leggingen.” 
Na de goedkeuring van de resultaatverwerking door 
de algemene vergadering van aandeelhouders (in 
april van het volgende boekjaar) wordt dit verschil 
tussen de reële waarde van het vastgoed en de 
investeringswaarde van het vastgoed toegewezen 
aan de reserve “c. Reserve voor de impact op de reële 
waarde van geschatte mutatierechten en -kosten bij 
de hypothetische vervreemding van vastgoedbeleg-
gingen” in het eigen vermogen.

d. Aanhouden van vastgoed en  
    waarderingsproces

Vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd door de 
onafhankelijke vastgoeddeskundigen aan investe-
ringswaarde. De vastgoedbeleggingen worden hier-
voor trimestrieel gewaardeerd op basis van contante 
waarde van markthuren en/of effectieve huurinkom-
sten, desgevallend na aftrek van verbonden kosten 
in overeenstemming met de International Valuation 
Standards 2001 opgesteld door het International 

Valuation Standards Committee. Waarderingen wor-
den opgesteld door het actualiseren van de jaarlijkse 
nettohuur ontvangen van de huurders, verminderd 
met de verbonden kosten. De actualisatie gebeurt op 
basis van de yield die afhankelijk is van het inherente 
risico van het betrokken pand. 
Winsten of verliezen die voortvloeien uit de variatie 
in de reële waarde van een vastgoedbelegging wor-
den opgenomen in de winst-en-verliesrekening in de 
rubriek XVIII. “Variaties in de reële waarde van vast-
goedbeleggingen” in de periode waarin ze ontstaan 
en worden bij de winstverdeling in het daaropvol-
gende jaar toegewezen aan de reserve  
“b. Reserve voor het saldo van de variaties in de reële 
waarde van vastgoed”. Bij deze toewijzing wordt 
binnen deze reserve voor het saldo van de variaties in 
de reële waarde van vastgoed het onderscheid  
gemaakt tussen de variaties in de investerings- 
waarde van het vastgoed en de geschatte mutatie-
rechten bij hypothetische vervreemding zodat deze 
laatste rubriek steeds overeenkomt met het verschil 
tussen de investeringswaarde van het vastgoed en de 
reële waarde van het vastgoed.

e. Vervreemding van een vastgoedbelegging 

Bij verkoop van een vastgoedbelegging worden de 
gerealiseerde winsten of verliezen op de verkoop 
opgenomen in de winst-en-verliesrekening van 
de verslagperiode onder de rubriek XVI “Resultaat 
verkoop vastgoedbeleggingen”. Commissies betaald 
aan makelaars bij het verkopen van gebouwen 
en verplichtingen aangegaan naar aanleiding van 
transacties worden in mindering gebracht van de 
verkregen verkoopsprijs om de gerealiseerde winst of 
het verlies te bepalen.
Bij de resultaatsbestemming van het daaropvolgende 
jaar worden deze gerealiseerde winsten of verliezen 
toegewezen aan de reserve “b. Reserve voor het 
saldo van de variaties in de reële waarde van vast-
goed”. Bij deze toewijzing wordt binnen deze reserve 
voor het saldo van de variaties in de reële waarde 
van vastgoed het onderscheid gemaakt tussen de 
variaties in de investeringswaarde van het vastgoed 
en de geschatte mutatierechten bij hypothetische 
vervreemding zodat deze laatste rubriek steeds 
overeenkomt met het verschil tussen de investe-
ringswaarde van het vastgoed en de reële waarde 
van het vastgoed.



f. Activa bestemd voor verkoop

Activa bestemd voor verkoop betreft onroeren-
de goederen waarvan de boekwaarde zal worden 
gerealiseerd door desinvestering en niet door het 
voortgezet gebruik ervan. De gebouwen bestemd 
voor verkoop worden gewaardeerd conform IAS 40 
aan reële waarde.

Andere materiële vaste activa

a. Definitie

De vaste activa onder zeggenschap van de entiteit 
die niet aan de definitie van een vastgoedbelegging 
voldoen worden geclassificeerd als “Andere materiële 
vaste activa”.

b. Waardering

De andere materiële vaste activa worden initieel 
opgenomen tegen kostprijs en daarna gewaardeerd 
in overeenstemming met het kostprijsmodel.
Bijkomende kosten worden slechts geactiveerd 
indien de toekomstige economische voordelen met 
betrekking tot het materieel vast actief toenemen. 

c. Afschrijvingen en bijzondere  
    waardeverminderingsverliezen

Andere materiële vaste activa worden afgeschreven 
op basis van de lineaire afschrijvingsmethode. De 
afschrijving vangt aan op het moment dat het 
actief klaar is voor gebruik zoals voorzien door het 
management. De volgende percentages zijn van 
toepassing op jaarbasis:
• installaties, machines en uitrusting 20%
• meubilair en rollend materieel 25%
• informaticamaterieel 33%
• vastgoed voor eigen gebruik:

• terreinen 0% 
• gebouwen 5% 

• andere materiële vaste activa 16%

Indien er indicaties zijn dat een actief mogelijk een 
bijzonder waardeverminderingsverlies heeft on-
der-gaan, wordt de boekwaarde vergeleken met de 
realiseerbare waarde. Indien de boekwaarde hoger 
is dan de realiseerbare waarde wordt een bijzonder 
waardeverminderingsverlies opgenomen. 
Zonnepanelen

Zonnepanelen worden gewaardeerd op basis van  
het herwaarderingsmodel in overeenstemming 
met IAS 16 - Materiële vaste activa. Na de initiële 
opname dient het actief waarvan de reële waar-
de betrouwbaar kan worden bepaald, te worden 
geboekt tegen de geherwaardeerde waarde, zijnde 
de reële waarde op het moment van herwaardering, 
verminderd met eventuele latere geaccumuleerde 
afschrijvingen en latere geaccumuleerde bijzondere 
waardeverminderingsverliezen. De reële waarde 
wordt bepaald op basis van de verdisconterings- 
methode van toekomstige opbrengsten. De  
gebruiksduur van de zonne-panelen wordt geschat 
op 20 jaar.
De meerwaarde bij opstart van een nieuwe site 
wordt in een afzonderlijke component van het eigen 
vermogen opgenomen. Minderwaarden worden 
ook in deze component opgenomen, tenzij ze 
gerealiseerd zijn of tenzij de reële waarde onder de 
oorspronkelijke kost daalt. In deze laatste gevallen 
worden ze in het resultaat opgenomen.

d. Vervreemding en buitengebruikstelling

Op het ogenblik van de verkoop of van de buiten-
gebruikstelling van materiële vaste activa wordt de 
boekwaarde niet langer opgenomen in de balans en 
wordt de winst of het verlies in de winst-en-verlies-
rekening opgenomen.

Waardeverminderingsverliezen 

De boekwaarde van de activa van de onderneming 
wordt periodiek geanalyseerd om te onderzoeken of 
er een aanleiding tot waardeverminderingen bestaat. 
Bijzondere waardeverminderingsverliezen worden 
in de winst-en-verliesrekening opgenomen als de 
boekwaarde van het actief hoger is dan de realiseer-
bare waarde.

Financiële instrumenten 

a. Handelsvorderingen

Handelsvorderingen worden initieel geboekt aan 
reële waarde, en worden vervolgens gewaardeerd 
aan de geamortiseerde kostprijs berekend op basis 
van de effectieve-rentemethode. Passende bijzondere 
waardeverminderingsverliezen worden opgenomen 
in de winst-en-verliesrekening voor geschatte niet 



realiseerbare bedragen indien er objectieve aanwijzin-
gen zijn dat er een bijzonder waardeverminderings-
verlies is opgetreden. Het verliesbedrag wordt bepaald 
als het verschil tussen de boekwaarde van het actief 
en de contante waarde van toekomstige, geschatte 
kasstromen contant gemaakt tegen de oorspronkelijk 
effectieve rentevoet bij de eerste opname.

b. Beleggingen

Beleggingen worden opgenomen en niet langer 
opgenomen op de transactiedatum indien de in-  
of verkoop van de belegging gebonden is aan een 
contract waarvan de voorwaarden de levering van 
het actief voorschrijven binnen de termijn die op de 
desbetreffende markt algemeen voorgeschreven of 
overeengekomen is. Initieel worden zij gewaardeerd 
aan de reële waarde, vermeerderd met de direct 
toerekenbare transactiekosten.
Schuldbewijzen waarvan de Groep stellig voor-
nemens is en in staat is ze aan te houden tot het 
einde van de looptijd (tot einde looptijd aange-
houden schuldbewijzen) worden gewaardeerd aan 
geamortiseerde kostprijs berekend met behulp van 
de effectieve-rentemethode en verminderd met de 
eventuele afboekingen wegens bijzondere waar-
deverminderingsverliezen ten einde rekening te 
houden met niet realiseerbare bedragen. Dergelijke 
bijzondere waardeverminderingsverliezen worden in 
de winst-en-verliesrekening opgenomen als er ob-
jectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere waarde-
verminderingsverliezen. Bijzondere waardevermin-
deringsverliezen worden teruggenomen in volgende 
periodes wanneer de stijging in de realiseerbare 
waarde objectief in verband kan worden gebracht 
met een gebeurtenis die na de afboeking plaatsvond. 
De terugname kan niet de geamortiseerde kostprijs 
overtreffen zoals deze zou zijn geweest als de bij-
zondere waardevermindering niet was opgenomen. 

c. Geldmiddelen en kasequivalenten

Geldmiddelen en kasequivalenten omvatten contan-
ten, direct opvraagbare deposito’s en andere kort-
lopende, uiterst liquide beleggingen die onmiddellijk 
kunnen worden omgezet in geldmiddelen waarvan 
het bedrag gekend is en die geen materieel risico 
van waardevermindering in zich dragen. 

d. Financiële verplichtingen en eigen vermogen

Financiële verplichtingen en eigen-vermogens-in-
strumenten uitgegeven door de Groep worden 
geclassificeerd op basis van de economische realiteit 
van de contractuele afspraken en de definities van 
een financiële verplichting en een eigen-vermo-
gensinstrument. Een eigen-vermogensinstrument is 
elk contract dat het overblijvende belang omvat in de 
activa van de Groep, na aftrek van alle verplichtingen. 
De grondslagen voor financiële verslaggeving met 
betrekking tot specifieke financiële verplichtingen en 
eigen-vermogensinstrumenten worden hieronder 
beschreven.

e. Interestdragende leningen

Interestdragende bankleningen en kredietover-
schrijdingen worden initieel gewaardeerd aan reële 
waarde en worden vervolgens gewaardeerd volgens 
de geamortiseerde kostprijs berekend op basis van 
de effectieve-rentemethode. Elk verschil tussen de 
ontvangsten (na transactiekosten) en de vereffening 
of aflossing van een lening wordt opgenomen over 
de leningstermijn en dit in overeenstemming met 
de grondslagen voor financiële verslaggeving met 
betrekking tot financieringskosten, die toegepast 
worden door de Groep.

f. Handelsschulden

Handelsschulden worden initieel gewaardeerd aan 
reële waarde en worden vervolgens gewaardeerd 
volgens de geamortiseerde kostprijs berekend op 
basis van de effectieve-rentemethode.

g. Eigen vermogensinstrumenten

Eigen vermogensinstrumenten uitgegeven door de 
onderneming, worden opgenomen voor het bedrag 
van de ontvangen sommen (na aftrek van direct 
toewijsbare uitgiftekosten).



h. Derivaten

De Groep gebruikt derivaten teneinde risico’s te 
beperken met betrekking tot ongunstige schom-
melingen van interestvoeten die voortvloeien uit de 
operationele, financiële en investeringsactiviteiten. 
De Groep gebruikt deze instrumenten niet voor 
speculatieve doeleinden en houdt geen derivaten aan 
en geeft geen derivaten uit voor handelsdoeleinden 
(trading). 
Derivaten worden niet geclassificeerd als afdekking-
stransacties. Ze worden initieel en na eerste opname 
gewaardeerd aan reële waarde. Wijzigingen in de 
reële waarde van elk derivaat worden onmiddellijk 
opgenomen in de winst-en-verliesrekening.

i. Eigen aandelen

Wanneer eigen aandelen ingekocht worden, wordt 
dit bedrag inclusief direct toerekenbare kosten,  
geboekt in mindering van het eigen vermogen.

Voorzieningen

Een voorziening is een verplichting van een  
onzekere omvang of een onzeker tijdstip. Het bedrag 
dat wordt opgenomen is de beste schatting van de 
uitgaven die verreist zijn om de bestaande verplich-
ting op balansdatum af te wikkelen. 
Voorzieningen worden slechts opgenomen als er 
een bestaande (in rechte afdwingbare of feitelijke) 
verplichting ontstaat ten gevolge van gebeurtenis-
sen uit het verleden, die waarschijnlijk zal leiden tot 
een uitstroom van middelen en waarbij het bedrag 
van de verplichting op een betrouwbare wijze kan 
worden geschat.

Vergoeding na uitdiensttreding

Bijdragen aan het groepsverzekeringscontract van het 
type “toegezegde bijdrage” worden opgenomen als 
een last van de verslagperiode waarin de gerelateerde 
prestaties worden verricht door de werknemers.

Dividenduitkering

Dividenden maken deel uit van de reserves tot wan-
neer de algemene vergadering van aandeelhouders 
de dividenden toekent. Dividenden worden bijgevolg 
erkend als een verplichting in de jaarrekening in de 

periode waarin de dividenduitkering goedgekeurd 
wordt door de algemene vergadering van aandeel-
houders.

Gebeurtenissen na balansdatum 

Gebeurtenissen na balansdatum zijn gebeurtenis-
sen, zowel gunstige als ongunstige, die plaatsvinden 
tussen de balansdatum en de datum waarop de 
jaarrekening wordt goedgekeurd voor uitgifte. Voor 
gebeurtenissen die informatie verstrekken over de 
feitelijke situatie op balansdatum wordt het resultaat 
in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Significante schattingen en belangrijkste 
bronnen van schattingsonzekerheden

a. Reële waarde van de vastgoedbeleggingen

De reële waarde van de vastgoedbeleggingen van 
Vastned Retail Belgium wordt driemaandelijks 
gewaardeerd door onafhankelijke vastgoeddeskun-
digen. Deze waardering van de vastgoeddeskundigen 
is bedoeld om de marktwaarde van een gebouw 
te bepalen op een bepaalde datum in functie van 
de evolutie van de markt en de kenmerken van de 
desbetreffende gebouwen. De vastgoeddeskundigen 
hanteren de principes beschreven in het hoofdstuk 
“Waardering van de portefeuille door de vastgoed-
deskundigen” in het Vastgoedverslag en in “Toelich-
ting 14. Vaste activa: vastgoedbeleggingen” van het 
Financieel verslag. De vastgoedportefeuille wordt in 
de geconsolideerde jaarrekening opgenomen tegen 
de reële waarde die door de vastgoeddeskundigen 
wordt bepaald.

b. Financiële derivaten

De reële waarde van de financiële derivaten van 
Vastned Retail Belgium wordt driemaandelijks 
geschat door de emitterende financiële instelling. 
Een uitgebreide beschrijving bevindt zich in “Toelich-
ting 19. Financiële instrumenten” in het Financieel 
verslag.

c. Geschillen

De vennootschap is, en kan in de toekomst, verwik-
keld zijn in gerechtelijke procedures. Vastned Retail 
Belgium is op 31 december 2015 zowel als eiseres 



als verweerster betrokken bij een aantal gerechtelijke 
procedures die (volgens de informatie waarover de 
vennootschap op datum van dit jaarverslag beschikt) 
naar alle waarschijnlijkheid geen belangrijke weerslag 
zullen hebben op de activa, passiva of resultaten van 
de vennootschap.

Significante beoordelingen

De vennootschappentransacties in 2014-2015 
werden niet verwerkt als een business combination 
zoals gedefinieerd onder IFRS 3 vanuit de vaststelling 
dat deze niet van toepassing is, gelet op de aard en 
de schaalgrootte van de vennootschappen waarover 
controle verworven is. Het gaat om vennootschappen 
die een beperkt aantal panden bezitten en waarvan 
het niet de intentie is om ze als een autonome busi-
ness aan te houden. Deze vennootschappen worden 
integraal geconsolideerd.


