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D. SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS 
 
De materiële vaste activa worden, na de afschrijvingen in mindering te hebben gebracht, op het actief van de balans geboekt tegen 
hun aanschaffingswaarde of tegen hun inbrengwaarde, met inbegrip van de bijkomende kosten en de niet-aftrekbare BTW. De 
afschrijvingen worden berekend volgens het lineaire stelsel. 
De voornaamste afschrijvingspercentages zijn de volgende :  
- Gebouwen        3 % 
- Inrichtingskosten    5 % 
- Meubilair en kantoormaterieel   10 % 
- Informatica materieel    33 % 
- Rollend materieel    20 % 

 
De financiële vaste activa worden opgenomen aan hun aanschaffingsprijs rekening houdend met de nog vol te storten bedragen, 
alsmede met de desbetreffende waardeverminderingen. Ze ondergaan waardeverminderingen in geval van duurzame minderwaarde. 
De vorderingen op meer dan één jaar en de vorderingen op ten hoogste één jaar worden aan hun nominale waarde geboekt.  Ze 
maken het voorwerp uit van waardeverminderingen in geval van een duurzame waardevermindering, of indien de realisatiewaarde 
bij afsluiting van het boekjaar lager is dan de boekwaarde. 
De voorraden worden geboekt tegen hun aanschaffingswaarde of tegen hun inbrengwaarde die, naast de aankoopprijs, ook de 
bijkomende kosten, desbetreffende rechten en taksen omvat. De infrastructuurkosten worden tegen hun kostprijs geboekt. De 
uitgaande voorraadbewegingen worden tegen de gewogen gemiddelde prijs geregistreerd. De goederen in bewerking worden 
gewaardeerd tegen hun kostprijs.  De resultaten worden in principe geboekt naarmate de werken.  Waardeverminderingen worden 
toegepast naargelang de realisatiewaarde.   
De aankopen en de verkopen van onroerende goederen worden geboekt op datum van de authentieke akte indien de opschortende 
voorwaarden gerealiseerd zijn en de clausule van uitgestelde eigendomsoverdracht in de onderhandse overeenkomst voorzien werd. 
De geldbeleggingen worden op het actief van de balans geboekt tegen hun aanschaffingsprijs, exclusief bijkomende kosten.  Ze 
maken het voorwerp uit van waardeverminderingen in geval van een duurzame waardevermindering. 
De liquide middelen worden tegen hun nominale waarde geboekt. Ze zijn onderhevig aan waardeverminderingen indien de 
realisatiewaarde bij afsluiting van het boekjaar lager ligt dan de aanschaffingswaarde. 
Bij het afsluiten van ieder boekjaar onderzoekt de Raad van Bestuur voorzichtig, oprecht en te goeder trouw de voorzieningen die 
moeten worden aangelegd ter indekking van grote herstellings- of onderhoudswerken en risico’s voortvloeiend uit de uitvoering van 
geplaatste of ontvangen bestellingen, toegestane voorschotten, technische waarborgen na verkoop of levering en hangende 
geschillen. De voorzieningen met betrekking tot de voorgaande boekjaren worden regelmatig herzien en opnieuw in het resultaat 
opgenomen indien ze overtollig of zonder voorwerp zijn geworden. 
De schulden worden aan hun nominale waarde geboekt. 
 

ALGEMENE
inlichtingen 
Benaming
Immobel

Maatschappelijke zetel
Regentschapsstraat, 58 - 1000 Brussel - België  
RPR Brussel - BTW BE 0405.966.675

Rechtsvorm van de vennootschap
Naamloze Vennootschap naar Belgisch recht, opgericht 
op 9 juli 1863, 
gemachtigd bij Koninklijk Besluit van 23 juli 1863.

Duur
Onbeperkt

Bekendmaking participaties 
(Art. 10 van de Statuten – uittreksel)

Naast de transparantiemeldingsdrempels waarin de toe-
passelijke Belgische wetgeving voorziet, is de openbaar-
makingsplicht waarin deze wetgeving voorziet ook van 
toepassing zodra het aantal stemgerechtigde effecten 
in het bezit van een persoon die alleen handelt of van 
personen die in onderling overleg handelen, een drem-
pel van 3% van het totale aantal bestaande stemrechten 
bereikt, overschrijdt of onderschrijdt. Elke verplichting 
die door de toepasselijke wetgeving wordt opgelegd aan 
houders van 5% (of een veelvoud van 5%) van de totale 
bestaande stemrechten is ook van toepassing op de 
bijkomende 3%-drempels.

Website
www.immobelgroup.com

Financiële agenda
Bekendmaking van de jaarresultaten 2020:  
4 maart 2021 
Gewone Algemene Vergadering 2021:  
15 april 2021 
Bekendmaking van de halfjaarlijkse resultaten 2021:  
9 september 2021 
Bekendmaking van de jaarresultaten 2021:  
10 maart 2022 
Gewone Algemene Vergadering 2022:  
21 april 2022

Financiële diensten
BNP Paribas Fortis 
KBC Bank 
ING België 
Bank Degroof Petercam

Investor relations
Karel Breda 
+32 (0)2 422 53 50

Verantwoordelijke uitgever
Lian Verhoeven 
+32 (0)2 422 53 38

Grafische vormgeving & productie
ChrisCom - www.chriscom.be

Belangrijkste foto’s
Triptyque, Marc Detiffe, Olivier Anbergen 

Algemene inlichtingen
Immobel tracht de wettelijke voorschriften in 
verband met de intellectuele rechten maxi-
maal na te leven. Ze nodigt elke persoon, die 
zich desalniettemin zou benadeeld voelen, uit 
om contact met haar op te nemen. 

Dit verslag is beschikbaar in het Nederlands, 
het Frans en het Engels.


