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Boekhoudkundige principes en methoden

1. Algemene informatie 
 Immobel (hierna de “Vennootschap” genoemd) is een naamloze vennoot-
schap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Regentschaps-
straat 58, 1000 Brussel. 

2. IFRS-conformiteitverklaring 
De geconsolideerde financiële staten zijn opgesteld in overeenstemming 
met de IFRS-normen (International Financial Reporting Standards) die 
toepasselijk zijn binnen de Europese Unie. De Raad van Bestuur van de 
Vennootschap heeft op 24 maart 2016 de geconsolideerde financiële 
staten vastgelegd en hun publicatie goedgekeurd.

STANDAARDEN EN INTERPRETATIES TOEPASBAAR VOOR HET 
BOEKJAAR BEGINNEND OP 1 JANUARI 2015

>  Verbeteringen aan IFRS (2011-2013) (toepasbaar voor boekjaren vanaf 
1 januari 2015)

>  IFRIC 21 Heffingen (toepasbaar voor boekjaren vanaf 17 juni 2014)

STANDAARDEN EN INTERPRETATIES GEPUBLICEERD, MAAR NOG 
NIET VAN TOEPASSING VOOR HET BOEKJAAR BEGINNEND OP 
1 JANUARI 2015

>   IFRS 9 Financiële Instrumenten en de daaropvolgende aanpassingen 
(toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2018, maar nog niet goed-
gekeurd binnen de Europese Unie)

>   IFRS 14 Uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering (toepas-
baar voor boekjaren vanaf 1 januari 2016, maar nog niet goedgekeurd 
binnen de Europese Unie)

>   IFRS 15 Opbrengsten uit contracten met klanten (toepasbaar voor 
boekjaren vanaf 1 januari 2018, maar nog niet goedgekeurd binnen de 
Europese Unie)

>   IFRS 16 Lease-overeenkomsten (toepasbaar voor boekjaren vanaf 
1 januari 2019, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie)

>  Verbeteringen aan IFRS (2010-2012) (toepasbaar voor boekjaren vanaf 
1 februari 2015)

>  Verbeteringen aan IFRS (2012-2014) (toepasbaar voor boekjaren vanaf 
1 januari 2016)

>   Aanpassing van IFRS 10, IFRS 12 en IAS 28 Beleggingsentiteiten: 
Toepassing van de consolidatievrijstelling (toepasbaar voor boekjaren 
vanaf 1 januari 2016, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese 
Unie)

>  Aanpassing van IFRS 10 en IAS 28 Verkoop of inbreng van activa tus-
sen een investeerder en de geassocieerde deelneming of joint venture 
(ingangsdatum voor onbepaalde duur uitgesteld, waardoor de goed-
keuring binnen de Europese Unie eveneens werd uitgesteld)

>  Aanpassing van IFRS 11 Gezamenlijke overeenkomsten – Verwerking 
van overnames van deelnemingen in gezamenlijke bedrijfsactiviteiten 
(toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2016)

>  Aanpassing van IAS 1 Presentatie van jaarrekening – Initiatief rond infor-
matieverschaffing (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2016)

>  Aanpassing van IAS 7 Het kasstroomoverzicht – Initiatief rond informa-
tieverschaffing (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2017, maar 
nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie)

>   Aanpassing van IAS 12 Winstbelastingen – Opname van uitgestelde 
belastingvorderingen voor niet-gerealiseerde verliezen (toepasbaar 
voor boekjaren vanaf 1 januari 2017, maar nog niet goedgekeurd bin-
nen de Europese Unie)

>  Aanpassing van IAS 16 en IAS 38 Materiële en immateriële vaste 
activa – Verduidelijking van aanvaardbare afschrijvingsmethodes (toe-
pasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2016)

>   Aanpassing van IAS 16 en IAS 41 Materiële vaste activa en biologische 
activa – Dragende planten (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 
2016)

>  Aanpassing van IAS 19 Personeelsbeloningen – Werknemersbijdragen 
(toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 februari 2015)

>   Aanpassing van IAS 27 Enkelvoudige jaarrekening - Equity methode 
(toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2016).

De impact van deze nieuwe normen wordt  op dit ogenblik geanaly-
seerd, en meer in het bijzonder voor IFRS 15 dewelke wijzigingen zal  
teweegbrengen in de verwerking van de inkomsten in vergelijking   tot de 
interpretatie van IFRIC 15, bij voorbeeld door gemakkelijker toe te laten 
inkomsten te herkennen in functie van het voltooiingspercentage.

3. Opstelling en presentatie van de financiële staten
De geconsolideerde financiële staten zijn uitgedrukt in duizenden euro.

Ze zijn opgesteld op basis van de historische kostprijs met uitzondering 
van de vastgoedbeleggingen, de aandelen bestemd voor transacties, de 
aandelen beschikbaar voor de verkoop en de afgeleide financiële instru-
menten die gewaardeerd worden aan hun reële waarde.

4. Consolidatiegrondslagen
De geconsolideerde financiële staten omvatten deze van de Vennoot-
schap en van haar dochterondernemingen evenals de aandelen in 
geconsolideerde joint ventures  en in de verbonden ondernemingen 
waarop vermogensmutatie wordt toegepast. 

Alle saldo’s, transacties, inkomsten en lasten binnen de Groep zijn geëli-
mineerd.

DOCHTERONDERNEMINGEN

Onder dochterondernemingen moet men verstaan de vennootschappen 
die door de Vennootschap gecontroleerd worden. 

De Groep  oefent  zeggenschap over een deelneming uit wanneer hij :

>  macht over de deelneming heeft ;

>   is blootgesteld aan, of rechten heeft op veranderlijke opbrengsten uit 
hoofde van zijn betrokkenheid bij de deelneming;

>  over de mogelijkheid beschikt zijn macht over de deelneming te gebrui-
ken om de omvang van zijn opbrengsten te beïnvloeden.



De Groep moet opnieuw beoordelen of hij zeggenschap uitoefent over 
een deelneming als uit feiten en omstandigheden blijkt dat er zich ver-
anderingen hebben voorgedaan in een of meer van de opgesomde drie 
elementen van zeggenschap.

De financiële staten van de dochterondernemingen zijn opgenomen in 
de geconsolideerde staten vanaf de begindatum van de controle tot de 
einddatum van de controle.

DEELNEMINGEN IN DE JOINT VENTURES

Een joint venture is een contractuele overeenkomst op grond waarvan 
de Groep en één of meerdere partijen overeenkomen een economische 
activiteit onder gezamenlijke controle uit te voeren. De joint venture-over-
eenkomst impliceert over het algemeen dat één of meerdere afzonder-
lijke entiteiten die gezamenlijk gecontroleerd worden, opgericht worden. 

Sinds 1 januari 2014, worden joint ventures, die voorheen werden gecon-
solideerd volgens de proportionele methode, opgenomen in de gecon-
solideerde jaarrekening volgens de methode van het eigen vermogen, tot 
de datum waarop de controle eindigt. 

AANDELEN IN DE VERBONDEN ONDERNEMINGEN

Een verbonden onderneming is een onderneming waarin de Groep een 
aanzienlijke invloed heeft, door haar deelname in beslissingen over het 
financiële en operationele beleid van de betrokken onderneming, maar 
die geen dochteronderneming of joint venture van de Groep is. 

De aanzienlijk invloed is verondersteld wanneer de Groep, rechtstreeks 
of onrechtstreeks, door middel van haar dochterondernemingen, 20% of 
meer van de stemrechten heeft, maar minder dan 50%. 

De deelnemingen in de verbonden ondernemingen zijn opgenomen in de 
geconsolideerde financiële staten volgens de methode van vermogens-
mutatie vanaf de begindatum van de aanzienlijke invloed tot de datum 
waarop deze invloed ophoudt. De boekwaarde van de deelnemingen 
wordt verminderd, in voorkomend geval, om enig waardeverlies van de 
individuele deelnemingen vast te stellen.

AFZONDERLIJKE AFSLUITINGSDATA

De financiële staten van de dochterondernemingen, joint ventures en 
verbonden ondernemingen waarvan de afsluiting niet gebeurd is op 
31 december (verslagdatum van de Vennootschap) zijn aangepast om 
rekening te houden met de gevolgen van de transacties en belangrijke 
gebeurtenissen die gebeurd zijn tussen de afsluitingsdatum van de 
dochteronderneming, de joint venture en de verbonden onderneming en 
31 december. Het verschil tussen 31 december en de afsluitingsdatum 
van de dochteronderneming, joint venture of verbonden onderneming is 
nooit groter dan 3 maanden.

BEDRIJFSCOMBINATIES EN GOODWILL
Goodwill
Goodwill vertegenwoordigt de overwaarde op de overnamedatum tus-
sen de prijs van de bedrijfscombinatie (met inbegrip van de schatting 
van de toekomstige aanpassingen aan de prijs, maar zonder de aan 
de overname gerelateerde kosten) vermeerderd met de waarde van de 
minderheidsbelangen (aangehouden door de minderheidsbelangen van 
de dochterondernemingen) en het belang in de reële nettowaarde van 
activa, verplichtingen en eventuele identificeerbare verplichtingen. De 

goodwill wordt beschouwd als actief en wordt niet afgeschreven, maar 
wel jaarlijks getoetst op een waardevermindering op de afsluitingsdatum 
(of vaker als gebeurtenissen wijzen op een mogelijk waardeverlies). De 
waardeverminderingen worden onmiddellijk geboekt in het resultaat en 
worden later niet hernomen.

De goodwill naar aanleiding van de overname van een verbonden onder-
neming wordt verrekend in de boekwaarde van de verbonden onderne-
ming. Goodwill afkomstig van de overname van dochterondernemingen 
of gezamenlijk gecontroleerde entiteiten staat afzonderlijk in de balans. 

In geval van overdracht van een dochteronderneming, een gezamenlijk 
gecontroleerde entiteit of een verbonden onderneming wordt de boek-
waarde van de goodwill opgenomen voor de bepaling van het resultaat 
op de verkoop.

Negatieve goodwill
De negatieve goodwill vertegenwoordigt de overwaarde op de over-
namedatum tussen het belang in de reële nettowaarde van activa, ver-
plichtingen en eventuele identificeerbare verplichtingen van een dochter-
onderneming, een gezamenlijk gecontroleerde entiteit of een verbonden 
onderneming en de prijs van de bedrijfscombinatie vermeerderd met de 
waarde van de minderheidsbelangen (aangehouden door de minderheid-
belangen van de dochterondernemingen). In de mate dat de overwaarde 
blijft bestaan na nieuw onderzoek en herwaardering van de waarden, 
wordt de negatieve goodwill onmiddellijk in het resultaat geboekt.

5. Vreemde munten

OMREKENING VAN DE FINANCIËLE STATEN VAN DE BUITENLANDSE 
ONDERNEMINGEN

De balansen van de buitenlandse ondernemingen worden omgerekend 
naar euro tegen de officiële wisselkoers per einde van het boekjaar, en 
de resultatenrekeningen tegen de gemiddelde koers van het boekjaar.

De uit deze omrekeningsmethode voortvloeiende verschillen worden 
geboekt bij het eigen vermogen onder de rubriek “Omrekeningsverschil-
len”. De omrekeningsverschillen worden geboekt in het resultaat bij over-
dracht van de betrokken onderneming. 

TRANSACTIES IN VREEMDE MUNTEN BINNEN DE ONDERNEMINGEN 
VAN DE GROEP

De transacties worden eerst geboekt tegen de koers op de datum van de 
transactie. Bij de afsluiting van het boekjaar worden de monetaire activa 
en passiva omgerekend tegen de officiële wisselkoers per eind van het 
boekjaar. De uit deze omrekening voortvloeiende winsten en verliezen 
worden in het financiële resultaat geboekt. 

6. Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden geboekt op de balans als het waar-
schijnlijk is dat de verwachte economische voordelen in de toekomst die 
toegeschreven kunnen worden aan de activa zullen terugkomen naar de 
Vennootschap en als de kostprijs van deze activa betrouwbaar gewaar-
deerd kan worden.

De immateriële vaste activa worden weergegeven tegen de kostprijs, ver-
minderd met de gecumuleerde afschrijvingen en de eventuele waarde-
verminderingverliezen. 
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De immateriële vaste activa worden afgeschreven volgens de lineaire 
methode op basis van de beste geschatte levensduur. De afschrijvings-
duur en -methode worden elke afsluitingsdatum opnieuw onderzocht. 

7. Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden berekend tegen de kostprijs, vermin-
derd met de gecumuleerde afschrijvingen en de eventuele waardever-
minderingverliezen. 

De materiële vaste activa worden pro rata temporis afgeschreven volgens 
de lineaire methode over hun levensduur. De levensduur wordt als volgt 
bepaald :

>  gebouwen : 20 tot 50 jaar,

>  uitrusting en meubilair : 3 tot 10 jaar,

>  opstalrecht, erfpacht : volgens de duur van het recht of de economi-
sche duur van het goed waarop dit recht betrekking heeft, in de veron-
derstelling dat deze duur korter is.

>  complexe installaties, machines en specifiek materiaal : 5 tot 20 jaar.

De terreinen worden niet afgeschreven aangezien hun levensduur onbe-
perkt is.

De latere uitgaven verbonden aan de materiële vaste activa worden enkel 
geactiveerd als het waarschijnlijk is dat de economische voordelen in de 
toekomst verbonden aan dit element naar de entiteit zullen gaan en als 
hun kostprijs betrouwbaar gewaardeerd kan worden. 

De gebouwen in aanbouw voor productie, verhuur of kantoorruimte, zijn 
opgenomen tegen hun kostprijs, verminderd met de eventuele waarde-
verminderingverliezen. De afschrijvingen van deze activa beginnen als de 
activa klaar zijn om gebruikt te worden. 

8. Vastgoedbeleggingen
De vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd op basis van het reële-
waardemodel in overeenstemming met de bepalingen van IAS 40 – 
Vastgoedbeleggingen. Ze vertegenwoordigen de onroerende goederen 
(terreinen en/of gebouwen in aanbouw of beschikbaar) van de Groep 
om huurgelden te ontvangen en/of de onroerende goederen te schatten 
eerder dan om ze te gebruiken of te verkopen. Vastgoedbeleggingen (in 
aanbouw) waren initieel gewaardeerd tegen de kostprijs om later opgere-
kend te worden naar hun reële waarde. De schommelingen van de reële 
waarde zullen rechtstreeks geboekt worden in het resultaat. 

9. Huurcontracten
De Groep onderscheidt financiële leaseovereenkomsten en operationele 
leaseovereenkomsten door objectieve criteria te bekijken die zouden 
aanwijzen dat een belangrijk gedeelte van het actief verbruikt zal worden 
door de Groep:
>  omdat de contante waarde van de minimale leasebetalingen de reële 

waarde van het actief grotendeels benadert:
>  omdat de leaseperiode de gebruiksduur van het actief grotendeels 

benadert:
>   omdat de Groep over een aankoopoptie beschikt tegen een prijs die 

lager is dan de geschatte waarde van het actief op uitoefendatum;
>   op basis van andere indicatoren

FINANCIËLE LEASING

De activa van de Groep aangehouden onder financiële leasing worden 
aanvankelijk geboekt tegen hun reële waarde of indien deze lager is, 
tegen de geactualiseerde waarde van de minimale huurbetalingen. De 
schuld tegenover de verhuurder met betrekking tot deze activa wordt 
opgenomen in de balans als een leasingschuld. 

De huurbetalingen worden evenredig verdeeld over de financiële kosten 
en de vermindering van de huurschuld en dit tegen een vaste rentevoet 
ten opzichte van het schuldsaldo. De financiële kosten zijn rechtstreeks 
opgenomen in het resultaat. De activa aangehouden onder financiële lea-
sing worden afgeschreven volgens de lineaire methode over de kortste 
van de levensduur en de duur van het huurcontract. 

OPERATIONELE LEASING

De betalingen met betrekking tot de operationele leasing worden geboekt 
als lasten in het resultaat volgens een lineaire methode over de duur van 
het huurcontract. 

10. Financiële instrumenten
De financiële activa en passiva worden op de balans geboekt wanneer 
de Groep voldoet aan de contractuele bepalingen van het instrument. 

HANDELSVORDERINGEN

De kortlopende handelsvorderingen worden gewaardeerd tegen hun 
nominale waarde verminderd met de gepaste waardeverminderingen die 
de bedragen dekken die beschouwd worden als niet-invorderbaar. De 
duurzame aard van de dubieuze handelsvorderingen wordt geschat en 
een waardevermindering wordt eventueel opgenomen. 

THESAURIE EN EQUIVALENTEN VAN DE THESAURIE

De thesaurie omvat de gelden in kas of in deposito op zicht (deposito’s 
van minder dan 3 maanden). De equivalenten van de thesaurie zijn heel 
liquide beleggingen op heel korte termijn, die onderworpen zijn aan een 
verwaarloosbaar risico op waardevermindering. 

De thesaurie en de equivalenten van de thesaurie worden geboekt op de 
balans tegen hun afgeschreven kostprijs. 

KASSTROMEN

Kasstromen zijn in- en uitstromen van geldmiddelen en kasequivalenten.

Bedrijfsactiviteiten zijn de voornaamste activiteiten van een entiteit die 
opbrengsten genereren, evenals andere activiteiten die geen investe-
rings- of financieringsactiviteiten zijn. De overnames en de verkopen van 
projecten, hetzij rechtstreeks via de aan- of verkoop van activa, hetzij 
onrechtstreeks via de overname of de verkoop van een onderneming 
verbonden aan het project, worden beschouwd als bedrijfsactiviteiten en 
worden opgenomen in de kasstromen uit bedrijfsactiviteiten.

Investeringsactiviteiten zijn de verwerving en vervreemding van vaste 
activa en andere investeringen die niet in kasequivalenten zijn vervat.

Financieringsactiviteiten zijn activiteiten die resulteren in wijzigingen in de 
grootte en de samenstelling van het eigen vermogen en het vreemd ver-
mogen van de entiteit.



EIGEN VERMOGEN

De uitgiftekosten in verband met een transactie op het eigen vermogen 
worden in mindering gebracht op het eigen vermogen, hetgeen impli-
ceert dat de kapitaalsverhogingen geboekt worden tot het bedrag van 
de ontvangen bedragen, exclusief de uitgiftekosten. Zo ook worden de 
transacties op de eigen aandelen rechtstreeks geboekt in het eigen ver-
mogen.

BANKLENINGEN EN DEBETSALDI

De bankleningen en debetsaldi waarop interesten betaald moeten wor-
den, worden geboekt tot het bekomen bedrag van de thesaurie, zonder 
aftrek van de eventuele transactiekosten. Na de aanvankelijke boeking 
worden ze geboekt tegen de afgeschreven kostprijs. Elk verschil tus-
sen de ontvangen waarde en de aflossingswaarde wordt geboekt in het 
resultaat over de periode van de lening op basis van de effectieve inte-
restvoet. 

HANDELSSCHULDEN

De kortlopende handelsschulden worden opgenomen tegen hun nomi-
nale waarde. 

AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN 
DEKKINGSVERRICHTINGEN

De afgeleide financiële instrumenten worden aanvankelijk gewaardeerd 
tegen de kostprijs om later omgerekend te worden naar hun reële 
waarde. De administratieve verwerking van de latente resultaten ver-
bonden aan de afgeleide financiële instrumenten is afhankelijk van de 
aard van het gedekte element. Op de afsluitingsdatum van een afgeleid 
contract wordt het instrument aangeduid hetzij als een dekking van de 
reële waarde van geboekte activa of passiva (dekking van reële waarde), 
hetzij als dekking van de thesauriestromen In de toekomst (dekking van 
thesauriestromen). De schommelingen van de reële waarde van de afge-
leide instrumenten aangeduid als dekking van de reële waarde worden 
in het resultaat geboekt evenals de schommelingen van de reële waarde 
van de gedekte activa en passiva. Met betrekking tot de dekking van de 
thesauriestromen worden de schommelingen van reële waarde geboekt 
onder de andere elementen van het geconsolideerde overzicht van het 
totaal resultaat. Het inefficiënte deel van de dekking wordt rechtstreeks 
in het resultaat geboekt.

De schommelingen van de reële waarde van de afgeleide instrumenten 
die niet voldoen aan de voorwaarden van de dekkingsboekhouding wor-
den rechtstreeks in het resultaat geboekt.

11. Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen de laagste waarde van de 
kostprijs en de netto realisatiewaarde. 

De kostprijs van de aangekochte producten omvat de aanschaffingsprijs 
en de bijkomende kosten. Voor afgewerkte producten en de voorraden 
in bewerking houdt de kostprijs rekening met de directe kosten en een 
gedeelte van de indirecte productiekosten, zonder administratieve of 
financiële kosten op te nemen. 

Voor de projecten opgestart na 1 januari 2009, worden de tussentijdse 
rente geactiveerd. 

Wanneer de specifieke identificatie niet mogelijk is, wordt de kostprijs 
bepaald bij toepassing van de gewogen gemiddelde kostprijsmethode. 

De netto realisatiewaarde is de geschatte verkoopprijs bij het normale 
verloop van de activiteit, verminderd met de geschatte kosten voor de 
afwerking en de geschatte kosten noodzakelijk voor de realisatie van de 
verkoop. De waardevermindering of het verlies op voorraden om ze om te 
rekenen naar hun netto realisatiewaarde wordt geboekt op het boekjaar 
waarin de waardevermindering of het verlies zich voorgedaan heeft.

12. Voorzieningen
De voorzieningen worden geboekt wanneer de Groep een bestaande 
verplichting heeft ( juridisch of impliciet) die voortvloeit uit een gebeurtenis 
uit het verleden, wanneer het waarschijnlijk is dat een uitgaande kas-
stroom noodzakelijk zal zijn om te voldoen aan de verplichting en wan-
neer het bedrag van de verplichting betrouwbaar geschat kan worden. 

Het bedrag van de voorziening komt overeen met de beste schatting 
van de uitgave nodig om te voldoen aan de geactualiseerde verplichting 
indien noodzakelijk.

ZEKERHEDEN

Een voorziening voor zekerheden wordt aangelegd wanneer de onder-
liggende producten of diensten verkocht worden. Het bedrag van de 
voorziening wordt bepaald op basis van historische gegevens en van de 
weging van alle mogelijke resultaten waaraan waarschijnlijkheden ver-
bonden zijn (methode van de verwachte waarde). 

VOORWAARDELIJKE VERPLICHTINGEN EN VOORWAARDELIJKE 
ACTIVA

Voorwaardelijke verplichtingen, waarvan het onstaan niet waarschijnlijk 
is, worden opgenomen als een voorziening en worden vermelden in de 
toelichting bij de jaarrekening op voorwaarde dat het risico aanzienlijk is.

Voorwaardelijke activa worden niet opgenomen in de jaarrekening.

13. Personeelsbeloningen : pensioenregelingen
De regeling binnen de Groep is toegezegde pensioenregelingen (te berei-
ken doel). 

Voor deze stelsels wordt de kost van de overeenkomstige verplichtingen 
bepaald volgens de Projected Unit Credit Method, met een berekening 
van de geactualiseerde waarden op afsluitingsdatum. 

Het bedrag dat geboekt wordt op de balans vertegenwoordigd de geac-
tualiseerde waarde van de verplichtingen inzake toegezegd-pensioenre-
gelingen, verminderd met de reële waarde van de activa van het plan en 
de kosten van de diensten uit het verleden die nog niet geboekt zijn. Alle 
uit deze berekening voortvloeiende activa zijn beperkt tot de geactuali-
seerde waarde van de mogelijke terugbetalingen voor de Groep en de 
verminderingen van de toekomstige bijdragen in het kader van het plan. 

De actuariële winsten en verliezen worden onmiddellijk geboekt onder de 
andere elementen van het geconsolideerde overzicht van het totaal resul-
taat en in het mutatieoverzicht van het eigen vermogen gepresenteerd. 

14. Investeringssubsidies
De ontvangen investeringssubsidies zijn geboekt op de balans (voorge-
steld in de overige langlopende passiva of in de overige kortlopende pas-
siva) als uitgestelde opbrengsten. Ze worden geboekt als opbrengsten 
volgens hetzelfde ritme als de erkenning van de activamarge waarop ze 
betrekking hebben.
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15. Opbrengsten van de gewone activiteiten

De inkomsten van de Groep zijn afkomstig van de opbrengsten van de 
activiteiten Vastgoedontwikkeling (inclusief de diensten verbonden aan 
het Projectmanagement) en daarnaast de huurcontracten. 

De inkomsten van de activiteiten Vastgoedontwikkeling  zijn gewaardeerd 
tegen de reële waarde van de ontvangen tegenwaarde.

Voor zover een verkoopscontract verschillende onderscheiden delen 
omvat, waarvan de levering afzonderlijk is, wordt de opname van de ver-
koopsopbrengsten voor deze delen afzonderlijk verwerkt.

Voor zover een verkoopscontract van vastgoedontwikkeling (of een 
deel van het contract) aan de definitie van een onderhanden project in 
opdracht van derden beantwoordt, wordt de verkoopsopbrengst volgens 
de voortgang van de werken opgenomen.

Voor zover een verkoopscontract van vastgoedontwikkeling (of een deel 
van het contract) niet beantwoordt aan definitie van een onderhanden 
project in opdracht van derden, wordt de verkoopsopbrengst opgeno-
men bij oplevering, tenzij het contract voorziet in een continue eigen-
domsoverdracht zodat het mogelijk is om de opbrengst op te nemen 
naargelang deze overdracht plaatsvindt, oftewel in de loop van de wer-
ken.

Betreffende de contracten voor de operationele leasingovereenkom-
sten, worden de huurgelden geboekt in het resultaat volgens de lineaire 
methode over de duur van het huurcontract en dit, zelfs als de betalingen 
niet op deze basis gebeuren. De voordelen toegekend door de Groep 
tijdens de onderhandeling of de vernieuwing van een contract voor een 
operationele leasing worden geboekt verminderd met de huurgelden op 
een lineaire basis over de duur van het huurcontract. De huurgelden zijn 
geboekt als overige bedrijfsopbrengsten in het geconsolideerde over-
zicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten.

16. Waardeverminderingen van de activa
De boekwaarde van vaste activa (met uitzondering van financiële activa 
in het toepassingsgebied van IAS 39, uitgestelde belastingen en vaste 
activa aangehouden voor verkoop) wordt jaarlijks herzien om te bepa-
len of er aanwijzingen bestaan dat een actief aan waarde heeft verlo-
ren. Indien een dergelijke aanwijzing bestaat, wordt de realiseerbare 
waarde bepaald. Voor wat betreft de immateriële activa met een onbe-
paalde gebruiksduur en goodwill wordt de realiseerbare waarde jaarlijks 
bepaald. Een bijzondere waardevermindering wordt opgenomen wan-
neer de boekwaarde de realiseerbare waarde van het actief of van de 
kasstroomgenererende eenheid overschrijdt. De bijzondere waardever-
minderingverliezen worden opgenomen in de resultatenrekening.

Wanneer de te dekken waarde niet individueel bepaald kan worden voor 
activa, inclusief voor de goodwill, wordt ze geschat op basis van de the-
sauriegenererende eenheid waartoe deze activa behoren. 

De realiseerbare waarde van de vorderingen en beleggingen van de 
onderneming aangehouden tot einde looptijd is de contante waarde 
van de toekomstige kasstromen, gedisconteerd aan de oorspronkelijke 
effectieve rentevoet inherent aan deze activa.

De te dekken waarde van andere activa of van een thesauriegenererende 
eenheid is het hoogste bedrag tussen de reële waarde verminderd met 
de verkoopkosten en de gebruikswaarde. Deze laatste komt overeen met 
de geactualiseerde waarde van de toekomstige verwachte thesaurie-
stromen afkomstig van de activa of van de betrokken thesauriegenere-
rende eenheid. Om de bedrijfswaarde te bepalen worden de toekomstige 
geschatte kasstromen verdisconteerd door gebruik te maken van de dis-
conteringsvoet voor belastingen dat de marktrentevoet en de specifieke 
risico’s verbonden aan het actief weerspiegelt. 

Een terugname van het waardeverminderingverlies wordt geboekt bij de 
opbrengsten als de invorderbare waarde hoger is dan de netto boek-
waarde. De terugname kan echter een boekwaarde genereren die hoger 
is dan deze die bepaald zou zijn als aanvankelijk geen enkele waarde-
verminderingverlies opgenomen was door deze activa (thesauriegenere-
rende eenheid). Geen enkel terugname van bijzonder waardeverminde-
ringsverlies op goodwill wordt opgenomen.

17. Leningskosten
De leningskosten omvatten de interesten op debetsaldi en kort- en lang-
lopende leningen, de afschrijving van de uitgiftepremies of de terugbeta-
ling van de leningen, de afschrijving van de bijkomende kosten opgelo-
pen tijdens de plaatsing van de leningen. Deze kosten worden geboekt 
op het resultaat van het boekjaar of geactiveerd in de kosten van de 
in aanmerking komende activa. De variaties in de reële waarde van de 
afgeleide financiële instrumenten gelinkt aan de financiële schulden met 
betrekking tot specifieke projecten worden gekapitaliseerd, en dit zowel 
als het afgeleide product boekhoudkundig niet als dekkingsinstrument 
gekwalificeerd wordt.

18. Belastingen
De belasting op het resultaat van het boekjaar omvat de lopende belas-
tingen en de uitgestelde belastingen. De lopende en uitgestelde belastin-
gen worden geboekt op het resultaat behalve als ze betrekking hebben 
op elementen die rechtstreeks geboekt worden onder het eigen vermo-
gen, in welk geval ze ook opgenomen worden als eigen vermogen. 

De lopende belastingen zijn het bedrag van de verschuldigde (of terug te 
vorderen) belastingen op de winst (of het verlies) van een boekjaar en de 
aanpassingen van de belastinglasten van vorige boekjaren. 

De uitgestelde belastingen worden geboekt volgens de methode van de 
variabele rapportering gebaseerd op de tijdelijke verschillen tussen de 
boekwaarde van de activa en passiva van de geconsolideerde jaarreke-
ningen en hun fiscale basis.

De uitgestelde belastingverplichtingen worden geboekt voor alle belast-
bare tijdelijke verschillen.

De uitgestelde belastingvorderingen worden enkel geboekt voor aftrek-
bare tijdelijke verschillen in de mate dat het waarschijnlijk is dat deze in 
de toekomst beschouwd kunnen worden als een belastbare winst. Dit 
criterium wordt op elke afsluitingsdatum opnieuw geëvalueerd. 



19. Beëindigde bedrijfsactiviteiten
Een beëindigde bedrijfsactiviteit is een component van de Groep die 
ofwel is afgestoten ofwel is geclassificeerd als aangehouden voor ver-
koop. Een dergelijk component vertegenwoordigt een afzonderlijke 
belangrijke bedrijfsactiviteit of geografisch bedrijfsgebied die operatio-
neel en voor financiële verslaggevingdoeleinden duidelijk kunnen worden 
onderscheiden. Het netto resultaat van de beëindigde bedrijfsactivitei-
ten (met inbegrip van het eventuele resultaat bij verkoop en belastingen) 
wordt afzonderlijk gepresenteerd van de voortgezette bedrijfsactiviteiten 
in de winst- en verliesrekening. 

20. Voornaamste bronnen van onzekerheden met 
betrekking tot de schattingen
De uitgestelde belastingactiva worden enkel geboekt in de mate dat ze 
mogelijkerwijze in de toekomst van een belastbare winst afgetrokken 
kunnen worden.

De materiële en immateriële vaste activa met een vaste gebruiksduur 
worden lineair afgeschreven op basis van de geschatte gebruiksduur van 
het betrokken vaste actief.

De reële waarde van de vastgoedbeleggingen wordt geschat door onaf-
hankelijke deskundigen in overeenstemming met de principes beschre-
ven in nota 14 van de financiële staten.

In het kader van de waardeverminderingtoetsen wordt de invorderbare 
waarde van het activa geschat op basis van de geactualiseerde waarde 
van de toekomstig verwachte thesauriestromen die door dit actief zullen 
gegenereerd worden.

Voor de voorzieningen, stemt het geboekte bedrag overeen met de beste 
schatting van uitgave die nodig zal zijn voor de delging van de huidige 
(juridische of impliciete) verbintenis op afsluitdatum.

De projecten in voorraad en de bouwcontracten worden onderworpen 
aan haalbaarheidstudies, die dienen tot de vrijmaking van de marges en 
tot de berekening van de vorderingsgraad. Op elke afsluitdatum wordt 
een schatting van de nog aan te gane kosten gemaakt.

21. Tijdelijke handelsvennootschappen
De rekeningen van de tijdelijke handelsvennootschappen zijn in de finan-
ciële staten opgenomen volgens de proportionele methode, elke rubriek 
van de balans en van de resultatenrekening is geïntegreerd in proportie 
van het aandeel  van de partner in de tijdelijke handelsvennootschap.

22. Gesegmenteerde informatie
Een segment is een onderscheiden onderdeel van de Groep Immobel 
dat opbrengsten en kosten meebrengt. De operationele resultaten zijn 
regelmatig door het Management Comité bekeken om toezicht te houden 
op de prestaties van de verschillende sectoren tegenover de strategische 
doelstellingen, plannen en budgeten. 

De Groep Immobel bestaat uit 3 sectoren : kantoren, residentiële ontwik-
keling en verkaveling.
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