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Activiteit

Retail Estates nv is een vastgoedbevak naar Belgisch recht, gespecialiseerd in investeringen in
winkelpanden die gelegen zijn aan de rand van woonkernen of langs invalswegen naar stedelijke
centra. De panden hebben een bebouwde oppervlakte tussen 500 m² en 10.000 m² en worden
hoofdzakelijk verhuurd aan detailhandelsondernemingen actief in de voedingssector of in
detailhandel van kleding, schoenen, decoratieproducten, electro, enz.

Retail Estates nv is een nichebevak die zich onderscheidt door de omvang en geografische spreiding
van haar portefeuille en door het type vastgoed waarin zij investeert.

Elk nieuw winkelpand wordt op basis van belangrijke parameters geëvalueerd, waaronder de ligging,
de zichtbaarheid en toegankelijkheid, de technische staat, de ratio van de  netto en bruto oppervlakte
en de ratio van de parkings.

Per 31 maart 2002 bestond de portefeuille uit 128 winkelpanden verspreid over België en
Luxemburg. Deze panden vertegenwoordigen een totale winkelruimte van 121.035 m² en een totale
waarde van 97,69 miljoen EUR (Cushman & Wakefield Healey & Baker, vrij op naam).

Retail Estates nv noteert sinds 31 maart 1998 op Euronext Brussel en sinds 13 maart 1999 op de
termijnmarkt.

Historiek

Retail Estates nv werd in maart 1998 opgericht op initiatief van Mitiska en van KBC (destijds Cera
Investment Bank), die ook het vastgoedcertificaat Distri-land hebben gelanceerd, tevens
gespecialiseerd in de baanwinkelmarkt.

Retail Estates nv was de eerste van een nieuwe generatie bevaks die zich als nichespeler profileerde in
de sector van het perifeer winkelvastgoed. Bij de lancering bestond de bevak uit 68 panden.

Het bestaande vastgoedpatrimonium groeide aan de hand van fusies en kapitaalverhogingen. In april
1999 werd met succes een kapitaalverhoging (SPO) doorgevoerd. De portefeuille werd hierbij
uitgebreid tot 105 panden met een totale waarde van ca. 75 miljoen EUR.

In november 1999 werden de activiteiten uitgebreid naar het Groothertogdom Luxemburg met de
aankoop van een winkelcomplex te Sandweiler, met 5 winkels. De activiteiten in Luxemburg zijn
ondergebracht in een dochteronderneming die geen bevakstatuut heeft.
In 2000 steeg de portefeuille verder in waarde door de succesvolle verbouwing van een grote
meubelwinkel tot een polyvalent handelscomplex en door de aankoop van 3 bijkomende panden
waarvan er 2 verder dienden te worden ontwikkeld.
Afgelopen boekjaar groeide de portefeuille aan door de aankoop van 10 nieuwe panden enerzijds en
de ontwikkeling van een garagepand te Mechelen tot 2 winkelpanden anderzijds.
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Beheer

Retail Estates nv is verantwoordelijk voor het algemeen beheer van de panden die zij in portefeuille
heeft. Dit omvat onder meer aankoop, verbouwing, inrichting, verhuur, beheer, ruil, verkoop,
verkaveling en onderbrenging onder het stelsel van mede-eigendom.

I. Vastgoedbeheer

Retail Estates nv heeft in dit opzicht een beheersovereenkomst afgesloten met Infradis Real Estate
Management nv, een vastgoedservice onderneming verantwoordelijk voor het waarnemen van het
vastgoedbeheer (relaties met huurders) en het boekhoudkundig beheer.

Infradis Real Estate Management nv heeft meer dan 15 jaar ervaring als raadgever en beheerder in de
vastgoedsector en richt zich exclusief tot de detailhandel in de periferie. De vennootschap en of haar
bedrijfsleiders waren betrokken bij de creatie en het beheer van meer dan 350 winkelpanden.

Bovendien heeft zij in 1989, samen met de toenmalige Indosuez Bank (nu KBC Bank) het
vastgoedcertificaat Distri-Land opgezet, waarvan zij sindsdien het vastgoedbeheer waarneemt, met
een vergelijkbare functiebeschrijving als bij de Bevak. Infradis Real Estate Management nv opereert
onder toezicht van de gedelegeerd bestuurder van Retail Estates nv.

De beheersovereenkomst, initieel afgesloten voor een termijn van 2 jaar en voor het eerst hernieuwd
voor een periode van 3 jaar,  loopt af op 30 juni 2003.

De vergoeding voor het afgelopen boekjaar bedraagt 152.975,20 EUR (inclusief BTW).

II. Financieel beheer

Met KBC Bank werd een beheersovereenkomst gesloten voor het thesaurie- en schuldbeheer. Deze
overeenkomst werd door de Raad van Bestuur op 18 mei 2000 herbevestigd voor een periode van
drie jaar, die afloopt op 30 juni 2003. Het financieel beheer omvat het onderzoek en het advies
omtrent de financiële implicaties voor de vastgoedbevak bij uitbreiding van de vastgoedportefeuille.

De vergoeding voor het afgelopen boekjaar bedraagt 115.999,46 EUR (inclusief BTW).

III. Administratief beheer

Retail Estates nv telt 2 medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het administratief beheer van de
panden. Deze taak omvat de bewaking van huurinkomsten en uitgaven en het technisch beheer van
de panden (inspectie, onderhoud en verbeteringswerken).
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Het boekjaar van Retail Estates nv loopt van 1 april tot 31 maart. De kerncijfers zijn geconsolideerd
met de dochtermaatschappij Retail Estates Luxemburg sa.

Vastgoedportefeuille 31/03/2002 31/03/2001 31/03/2000
(in m²)

Totale bruto winkeloppervlakte:
Retailparks
Baanwinkels
Individuele panden
Atypische panden
Panden bestemd voor verkoop

55.166
54.249
10.620

-
1.000

45.564
51.366
10.620

-
1.962

36.684
58.690
12.363

962
-

Totaal 121.035 109.512 108.699

Bezettingsgraad 98,7% 99,0% 99,4%

Winkeloppervlakte in ontwikkeling
(in m²)

3.140 5.240

Totale waarde 31/03/2002 31/03/2001 31/03/2000
(in EUR)

Geschatte investeringswaarde(1) 97.687.363 86.805.028 82.995.841
Geschatte verkoopwaarde(2) 87.878.169 77.171.950 73.774.081
Totaal huurprijzen(3) 8.189.359 7.178.105 7.084.484
Gemiddelde huurprijs per m²(3) 69,14 66,73 65,17

(1) Cushman & Wakefield Healey & Baker
(2) De geschatte verkoopwaarde wordt verkregen door van de geschatte investeringswaarde

de registratierechten (12,5% in Wallonië en Brussel en 10% in Vlaanderen) en de erelonen van de notaris af te trekken
(3) Contractuele huurprijzen per 31 maart
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Resultaten(1) 31/03/2002 31/03/2001 31/03/2000
(in EUR)

Bedrijfsopbrengsten
waarvan huren

7.997.684
7.947.032

7.347.235
7.276.500

7.278.754
7.272.151

Bedrijfswinst 6.277.649 5.757.967 5.747.112
Operationele winst (nettoresultaat uit de
gewone bedrijfsuitoefening)

5.005.223 4.915.867 4.726.538

Winst op de portefeuille 2.901.675 1.886.947 9.842.669
Uitzonderlijke winst (verlies) (85.323) 0 (6.349)
Winst van het boekjaar 7.821.575 6.802.814 14.562.858
Te bestemmen winst 5.315.270 5.114.116 4.641.122

Gegevens per aandeel 31/03/2002 31/03/2001 31/03/2000
(in EUR)

Bedrijfsopbrengsten
waarvan huren

3,50
3,48

3,22
3,19

3,19
3,19

Bedrijfswinst 2,75 2,52 2,52
Operationele winst (nettoresultaat uit de
gewone bedrijfsuitoefening)

2,19 2,15 2,07

Winst op portefeuille 1,27 0,83 4,31
Uitzonderlijke winst (verlies) (0,04) 0,00 0,00
Winst van het boekjaar 3,43 2,98 6,38
Te bestemmen winst 2,33 2,24 2,03

Dividend 31/03/2002 31/03/2001 31/03/2000
(in EUR)

Bruto dividend 2,1500 2,1200 2,0300
Netto dividend 1,8275 1,8020 1,7255

Eigen vermogen(2) 31/03/2002 31/03/2001 31/03/2000
(in EUR)

Eigen vermogen 78.160.688 75.179.374 73.012.804

Schuldgraad 31/03/2002 31/03/2001 31/03/2000
(in EUR)

Schuldgraad 30,18% 28,46% 27,09%
Schuldgraad
(exclusief niet opgevraagd dividend)

25,51% 23,54% 22,15%

(1) Resultaten voorgesteld volgens het afwijkingsschema toegestaan door de Minister van Economische Zaken.
(2) Het eigen vermogen van de geconsolideerde jaarrekeningen van 2000, 2001 en 2002 wordt bepaald vóór

resultaatsbestemming.



- 7 -

Mevrouw, Mijnheer,

In het afgelopen boekjaar hebben de activiteiten van Retail Estates nv zich conform onze
verwachtingen ontwikkeld.

De bezettingsgraad (98,7%) blijft op een hoog niveau net zoals het huurincasso. Hiervoor staan
zowel de kwaliteit van onze huurders als de locaties van onze panden garant. De vraag langs
huurderzijde is voldoende sterk gebleken om leegstand te vermijden. Onze huurders zijn
hoofdzakelijk in het midden- en lage prijssegment te situeren en hebben door hun verkoopsformules
minder moeite met het dalende consumentenvertrouwen. Het restrictieve vergunningsbeleid blijft
een aanzienlijke beperking langs de aanbodzijde opleveren en aan de vraagzijde zijn er voldoende
filiaalbedrijven actief om de druk langs de aanbodzijde te onderhouden.

Retail Estates nv wenst zich verder autonoom te ontwikkelen en actief in te spelen op de (beperkte)
mogelijkheden die de markt biedt om haar portefeuille verder te laten groeien en dit in de eerste
plaats door aankopen die gebeuren binnen de grenzen van de bestaande schuldgraad waarvan thans
slechts 25,51% op een maximum van 50% benut is. In het voorbije boekjaar werden aldus 10
winkelpanden verworven voor een geïnvesteerd bedrag van 7,6 mio EUR.  Wij zijn ook overtuigd
dat Retail Estates nv goede locaties kan verwerven aan een aantrekkelijk rendement als we van de
beschikbare knowhow gebruik maken om bestaande gebouwen te verwerven en om te bouwen tot
winkelpanden of afbraakpanden aan te kopen om een nieuwbouw te realiseren. In het licht hiervan
dienen de investeringen in het afgelopen boekjaar in het voormalige garagepand te Mechelen en de
aankoop van een bouwgrond en een afbraakpand te Sint-Denijs-Westrem geïnterpreteerd te worden.

Wij staan ook open voor externe groei waarbij derden vastgoed of vastgoedmaatschappijen
inbrengen. De track-record welke we in de afgelopen 4 boekjaren opgebouwd hebben, dient het
vertrouwen te ondersteunen dat noodzakelijk is om dergelijke transacties te realiseren.

Last but not least wensen we iedereen te danken die bijgedragen heeft tot het bereiken van de
resultaten die we u hierna voorstellen. We denken hierbij in de eerste plaats aan onze medewerkers
en deze van de vastgoedbeheerder maar ook aan onze leveranciers en aannemers voor hun bijdrage
om de dagelijkse onvermijdelijke eigenaarszorgen uit de wereld te helpen. Ook u aandeelhouder
wensen we voor uw trouw en belangstelling onze erkentelijkheid over te brengen.

Jan De Nys
Gedelegeerd bestuurder
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De gedetailleerde beschrijving van de belangrijke feiten van het boekjaar kan u terugvinden in het
jaarverslag van de Raad van Bestuur (pagina 29). Dit verslag bevat nog andere gebeurtenissen van
tijdens en na het boekjaar.

Acquisities

April - Mei 2001 Portefeuille van 9 perifere winkelpanden
Investering: 6,93 miljoen EUR (vrij op naam)
Huuropbrengsten bij aankoop: 585.029 EUR
Gemiddeld huurrendement : 8,4 %

Maart 2002 Baanwinkel in Mechelen
Investering: 0,68 miljoen EUR (vrij op naam)
Huuropbrengsten bij aankoop : 54.696 EUR
Huurrendement : 8 %

Ontwikkeling

Mei – September 2001 Omvorming garagepand in Mechelen tot 2 baanwinkels
Investering: 1,80 miljoen EUR (vrij op naam en inclusief volledige
verbouwingskost)
Huuropbrengsten na verbouwingen: 161.131 EUR
Huurrendement : 9 %

Verkopen

September 2001 Opslagruimte te Zele
Verkoopprijs: 272.683 EUR (kosten koper)

Baanwinkel te Marche-en-Famenne
Verkoopprijs: 743.681 EUR (kosten koper)

Antwerpen, Lange Elzenstraat-Broederminstraat
Verkoop onder opschortende voorwaarde
Verkoopprijs: 580.071 EUR (kosten koper)
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Jaarvergadering

Onze Gewone Algemene Jaarvergadering vindt plaats op vrijdag 7 juni 2002 om 10 uur, in de
kantoren van Retail Estates nv, Industrielaan 24 te 1740 Ternat.

Aandeelhouderstructuur

Rekening houdend met de binnengekomen transparantieverklaringen en de informatie in het bezit
van Retail Estates nv, zijn de belangrijkste aandeelhouders per 31 maart 2002:

Publiek 73,66%
KBC Bank 10,88%
Mitiska Ventures 6,30%
Leasinvest International Finance 5,32%
Atlas Belgian Real Estate 3,84%

Leasinvest heeft via haar filiaal, Leasinvest International Finance bv een participatie van 5,32% in
Retail Estates nv. Leasinvest heeft daarnaast een participatie van 40,77% in Leasinvest Real Estate
cva, een vastgoedbevak die ze zelf oprichtte en op Euronext introduceerde in juli 1999. Leasinvest
Real Estate beheert een kwalitatief hoogstaande portefeuille van kantoor- en opslagruimten ter
waarde van 250 miljoen euro. De gebouwen liggen voornamelijk in de periferie van Brussel,
Antwerpen en Gent.

Leasinvest (www.leasinvest.be) is een privé-onderneming die klanten, partners en investeerders
oplossingen biedt op het vlak van bedrijfsvastgoed.  Het bedrijf is actief in vastgoedfondsenbeheer,
-financiering en -ontwikkeling voor verschillende types vastgoed. Leasinvest beheert rechtstreeks en
onrechtstreeks 500 miljoen euro aan vastgoedactiva. Leasinvest is een 100%-filiaal van de
gediversifieerde dienstengroep Ackermans & van Haaren.

Atlas is een Bevek naar Belgisch recht met diverse compartimenten in roerende waarden en
liquiditeiten. Een van deze compartimenten, Belgian Real Estate, concentreert haar
investeringspolitiek op de vastgoedsector in België.

Met uitzondering van KBC Bank, Mitiska Ventures, Leasinvest en Atlas Belgian Real Estate heeft
geen andere aandeelhouder verklaard meer dan 3% van de door Retail Estates nv uitgegeven
aandelen in zijn bezit te hebben.

Er werden geen aandeelhoudersafspraken gesloten.



- 10 -

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van Retail Estates nv bedraagt 30.097.573 EUR, vertegenwoordigd
door 2.283.142 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het
kapitaal vertegenwoordigen.

Het toegestaan kapitaal bedraagt 20.636.889 EUR. De machtiging hiervoor toegekend aan de Raad
van Bestuur loopt af in maart 2003.

Dividend

Er wordt voorgesteld een netto dividend van 1,8275 EUR uit te keren aan de aandeelhouder. Over
het laatste boekjaar zal de totale uitkering van Retail Estates nv 4.908.755 EUR bedragen (bruto
dividend). Het dividend zal betaalbaar worden gesteld vanaf 2 juli 2002.

Euronext – Next Prime segment

Op 27 december 2001 trad Retail Estates nv toe tot het Next Prime segment van Euronext en
onderschreef de specifieke regels hierop van toepassing. Deze regels hebben ondermeer betrekking
op de informatieverstrekking door de Bevak onder de vorm van jaar-, halfjaar- en
kwartaalrapportering, analistenvergaderingen en audit. Retail Estates nv zal tijdens het boekjaar
2002/2003 reeds op kwartaalbasis rapporteren.

Financiële kalender

De Algemene Vergadering van aandeelhouders en de bekendmaking van de jaarresultaten 2002 vindt
plaats in de kantoren van Retail Estates nv, Industrielaan 24 te 1740 Ternat, op vrijdag 7 juni 2002
om 10u00.

 Betaalbaarstelling dividend: vanaf 2 juli 2002
 Bekendmaking kwartaalresultaten (kwartaal I) 2de week september 2002
 Bekendmaking halfjaarresultaten 2002-2003: 2de helft december 2002
 Bekendmaking kwartaalresultaten (kwartaal III) 2de week maart 2003
 Algemene Vergadering boekjaar 2002-2003: vrijdag 6 juni 2003
 Bekendmaking jaarresultaten boekjaar 2002-2003: vrijdag 6 juni 2003
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Beurskoers

Retail Estates nv is genoteerd op de Beurs Euronext (Brussel).

Intrinsieke waarde(1)

De intrinsieke waarde van het aandeel bij een vastgoedwaardering “vrij op naam”, de gehanteerde
methode, steeg van 30,81 EUR per 31 maart 2001 tot 32,08 EUR per 31 maart 2002.  Deze stijging
vindt zijn oorsprong in meerwaarden, voortvloeiende uit een hogere waardering in het rapport per
boekjaareinde van Cushman & Wakefield Healey & Baker: in Luxemburg werd de portefeuille meer
dan 250.000 EUR hoger geschat, in België bedroeg de stijging circa 2,25 miljoen EUR, terwijl bij
verkoop van panden meer dan 400.000 EUR gerealiseerd werd.
De intrinsieke waarde per aandeel berekend op “kosten koper” evolueerde naar 27,16 EUR.

Beurskoers

Vanaf de zomer van 2001 kenden de Belgische vastgoedbevaks een stijging van de beurskoersen,
mede ondersteund door een daling van de lange termijnrente (OLO 10 jaar) van circa 5,4% in het
voorjaar naar 4,6% in november 2001.  Naar het jaareinde van 2001 maakte de koers van Retail
Estates nv een inhaalbeweging naar een waarde van circa 29 EUR. De hoogste koers van het jaar
(31,00 EUR) werd genoteerd op 7 januari 2002.  De laagste koers van het jaar (25,50 EUR) werd
behaald op 16 juli 2001.
Gedurende het boekjaar steeg de koers van 27,07 EUR per 2 april 2001 naar 28,95 EUR per 29
maart 2002.

Discount

Zoals vele andere bevaks noteert Retail Estates nv met een discount tegenover zijn intrinsieke
waarde, die zich op 31 maart 2002 nog steeds rond de 16% situeerde, wanneer het vastgoed geschat
wordt “vrij op naam”.

De Raad van Bestuur van Retail Estates nv ziet voor deze discount geen aanleiding, noch vanuit de
intrinsieke kwaliteiten van de portefeuille noch vanuit de activiteiten van de bevak.

Wanneer de waarde ‘kosten koper’ aangenomen wordt, wordt de discount herleid tot circa 1,3%.

Verhandelde volumes

Het gemiddelde volume per dag bedroeg in de betrokken periode 1.193 stuks, tegen respectievelijk
1.433 stuks en 1.215 stuks tijdens de voorgaande jaren. De gemiddelde waarde per aandeel bedroeg
dit jaar 27,88 EUR. Op 25 maart 2002 werd het hoogste volume verhandeld: circa 15.500 aandelen.

Liquiditeit van het aandeel

Retail Estates nv heeft tijdens het boekjaar een contract met Vermeulen-Raemdonck afgesloten
waarbij deze als liquidity provider optreedt.
________________________
(1) berekend exclusief dividend
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Koers en volumes
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BBL Index t.o.v. koers Retail Estates
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Overzichtstabel van de aandeelhouder

31/03/2002 31/03/2001 31/03/2000
Aantal
Beursgenoteerde aandelen 2.283.142 2.283.142 2.283.142

Koers van het aandeel (in EUR)
Hoogste
Laagste
Koers op 31/03

31,00
25,50
28,95

28,50
23,50
27,40

34,50
25,91
26,50

Gegevens per aandeel – geconsolideerd
(in EUR)
Bedrijfsopbrengsten

waarvan huren
Bedrijfswinst
Operationele winst (nettoresultaat uit de gewone
bedrijfsuitoefening)
Winst op de portefeuille
Uitzonderlijke winst (verlies)
Winst van het boekjaar
Te bestemmen winst

Gegevens per aandeel – enkelvoudig
(in EUR)
Bedrijfsopbrengsten
      waarvan huren
Bedrijfswinst
Operationele winst (nettoresultaat uit de gewone
bedrijfsuitoefening)
Winst op de portefeuille
Uitzonderlijke winst (verlies)
Winst van het boekjaar
Te bestemmen winst

3,50
3,48
2,75
2,19

1,27
(0,04)

3,43
2,33

3,24
3,22
2,56
2,15

1,16
(0,04)

3,27
2,28

3,22
3,19
2,52
2,15

0,83
0,00
2,98
2,24

2,96
2,92
2,32
2,06

0,62
0,00
2,68
2,15

3,19
3,19
2,52
2,07

4,31
0,00
6,38
2,03

3,09
3,08
2,44
2,06

3,65
0,00
5,70
2,02

Dividend (in EUR)
Per aandeel

Bruto
Netto

Totaal (bruto)

2,1500
1,8275

4.908.755

2,1200
1,8020

4.840.261

2,0300
1,7255

4.634.778
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Prospectieve resultatenrekeningen

Bij de publieke kapitaalverhoging (SPO) van maart 1999 werden de volgende verwachtingen
gepubliceerd:

(in EUR) 31/03/2001 31/03/2002 31/03/2003 31/03/2004

B 2001 A 2001 B 2002 A 2002
Huurinkomsten 7.149.542 6.671.355 7.236.120 7.342.278 7.315.717 7.403.506
Algemene
werkingskosten

Provisies - onderhoud

1.139.573

326.300

1.212.392

326.300

1.225.818

406.411

1.299.484

406.411

1.209.970

384.377

1.257.461

425.500
Netto huurinkomsten 6.009.969 5.458.963 6.010.302 6.042.794 6.105.747 6.146.045
Netto financiële
opbrengsten

(871.010) (584.039) (870.823) (946.409) (866.169) (864.546)

Afschrijving startkosten 261.084 253.926 261.084 247.993 261.084 167.726
Reserve voor leegstand 50.047 - 50.653 - 51.210 51.825
Resultaat 4.827.828 4.620.998 4.827.742 4.848.392 4.927.284 5.061.948

(in EUR) 31/03/2001 31/03/2002 31/03/2003 31/03/2004

B 2001(1) A 2001(1) B 2002 A 2002
Bruto dividend(2) 2,1145 2,1200 2,1145 2,1500 2,1592 2,2162
Netto dividend(3) 1,7972 1,8020 1,7972 1,8275 1,8344 1,8845
Bruto dividend/ koers(4) 7,72% 7,74% 7,30% 7,43% - -
Netto dividend/ koers(5) 6,56% 6,58% 6,21% 6,31% - -

(1) B: budget; A: actual
(2) per aandeel
(3) na aftrek van 15% roerende voorheffing
(4) slotkoers per 31/03/01 – 27,40 EUR
(5) slotkoers per 31/03/02 – 28,95 EUR
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Promotoren

I. Mitiska Ventures

Mitiska Ventures is een 100%-filiaal van Mitiska, de Belgische beursgenoteerde
participatiemaatschappij actief in de gespecialiseerde detailhandel.

De strategie van Mitiska is duidelijk gericht op het investeren in en het ontwikkelen van
gespecialiseerde en innoverende detailhandelsondernemingen. In die context heeft Mitiska ervaring
opgedaan bij het evalueren van de vastgoedsector van perifeer winkelvastgoed en bij het opsporen
van interessante opportuniteiten.

II. KBC Bank en haar Directie Vastgoed (BVG)

KBC Bank maakt deel uit van KBC Bankverzekeringsholding, die de activiteiten van KBC Bank,
KBC Verzekeringen en KBC Asset Management omvat. De KBC Groep wil een rendabele
multikanaalbankverzekeraar zijn, met geografische focus op Europa.  In West-Europa bekleedt de
KBC Groep een vooraanstaande positie in België en is ze vooralsnog beperkt aanwezig in andere
landen.  In Centraal-Europa is KBC één van de leidende groepen in financiële diensten.  KBC
concentreert zich op vier activiteiten, namelijk retail- en private-bankverzekeren, diensten aan
bedrijven, asset management en marktactiviteiten. Het is de expliciete doelstelling van KBC om door
haar activiteiten langetermijn aandeelhouderswaarde te creëren.

De  KBC  Bankverzekeringsholding  heeft  een balanstotaal van 228,1 miljard EUR, een
risicodragend eigen vermogen van 16,8 miljard EUR en een rendement op eigen vermogen van
17,3%  op het einde van 2001.

KBC  Bank is via haar Directie Vastgoed (BVG) actief in de vastgoedmarkt in het  algemeen  en  in
de domeinen van vastgoedfinanciering, onroerende leasing, vastgoedeffectisering,
vastgoedinvestering en vastgoedpromotie in het  bijzonder.  In  enkele  jaren  is  KBC  Bank  één van
de belangrijkste financiële  instellingen  op het vlak van vastgoedzaken in België geworden.
Zo  is  zij  sinds  1993  marktleider  in publieke en private uitgiften van vastgoedcertificaten  (12
uitgiften voor een totaal bedrag van 353 miljoen EUR)  en een belangrijke speler in uitgiften van
vastgoedbevaks. Regelmatig investeert  BVG  in onroerend goed met als doel dit vastgoed op
middellange termijn  te  effectiseren. Begin april 2002 bedroeg de nog te effectiseren
vastgoedportefeuille circa 160 miljoen EUR.

BVG heeft een specialistenteam van 24 mensen ter beschikking, bestaande uit onder meer juristen,
economisten en burgerlijk ingenieurs waarvan de meesten een gespecialiseerde vastgoedopleiding
hebben genoten.
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Vastgoeddeskundigen

Cushman & Wakefield Healey & Baker (Kunstlaan 58, bus 7 - 1000 Brussel), vertegenwoordigd door
Koen Nevens, is de vastgoeddeskundige van Retail Estates nv en is verantwoordelijk voor de
waardering van de vastgoedportefeuille.

De reservedeskundige in geval belangenconflicten, in hoofde van Cushman & Wakefield Healey &
Baker, is Jones Lang Lasalle (Montoyerstraat 10 bus 1 - 1000 Brussel). In het afgelopen jaar waren er
geen gebeurtenissen die aanleiding gaven tot deze procedure.



- 18 -

Raad van Bestuur
(vergadert in principe 4 maal per jaar)

Einde mandaat

Jan De Nys, gedelegeerd bestuurder 2 juni 2003
Jean-Louis Appelmans, gedelegeerd bestuurder 2 juni 2003
Bruno Accou, bestuurder 2 juni 2003
KBC Bank, vertegenwoordigd door Philippe Haers, bestuurder 2 juni 2003
Luc Geuten, bestuurder 2 juni 2003
Ivan Lippens, onafhankelijk bestuurder
Gustave Buelens, onafhankelijk bestuurder

2 juni 2003
2 juni 2003

Directiecomité
(vergadert wekelijks)

Jan De Nys

Functie

Gedelegeerd bestuurder
Dirk Adriaenssen Algemene Directie
Johan Janssens Technisch beheer en werfopvolging
Barbara De Jaeger Algemene boekhouding
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Samenstelling en werking van de Raad van Bestuur

• De Raad van Bestuur is samengesteld uit minstens 3 bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Thans zijn er 7 bestuurders. De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering
van de aandeelhouders, en kunnen te allen tijde door deze laatste worden herroepen.

• De duur van hun mandaat bedraagt maximum 6 jaar. Er zijn geen statutaire regels inzake
leeftijdsgrenzen. Enkel de bestuursmandaten van de onafhankelijke bestuurders worden
bezoldigd ten belope van 2.000 EUR per zitting, evenals het mandaat van de heer Jean-Louis
Appelmans. De andere bestuurders worden wel vergoed voor de normale en gerechtvaardigde
uitgaven en kosten die zij doen in de uitoefening van hun opdracht.

• In geval één of meerdere plaatsen van bestuurder openvallen, hebben de overblijvende
bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien tot aan de volgende Algemene
Vergadering, die tot de definitieve benoeming zal overgaan.

• Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
• Hoofdfuncties van de bestuurders buiten Retail Estates nv

Jan De Nys Bestuurder van Mitiska
Jean-Louis Appelmans Bestuurder directeur-generaal van Leasinvest
Bruno Accou Gedelegeerd bestuurder van KBC Securities
Philippe Haers Directeur, directie vastgoed KBC Bank nv
Luc Geuten CEO Mitiska, voorzitter van Recticel, bestuurder van Axa-Royale

Belge, Innogenetics en Lessius
Ivan Lippens Gedelegeerd bestuurder van Frost Invest nv (1)

Gustave Buelens Gedelegeerd bestuurder van GBH

• De Raad van Bestuur vergadert regelmatig en in principe 4 keer per jaar. In het vorige boekjaar
zijn er 4 zittingen geweest. De bestuurders krijgen tenminste 3 dagen voor de vergadering een
oproeping met gedetailleerde agenda alsook de beschikbare documentatie.

• De Raad van Bestuur is bevoegd alle daden te stellen die nodig of nuttig zijn voor het bereiken
van het doel van de vennootschap, en alles te doen wat niet door de wet of door de statuten van
de vennootschap aan de Algemene Vergadering is voorbehouden. De vennootschap wordt
bestuurd in het uitsluitend belang van de aandeelhouders.

• De Raad van Bestuur kan pas geldig beraadslagen indien tenminste de helft van zijn leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen over de punten die op de agenda
van vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of
vertegenwoordigd zijn. Er zijn geen bijzondere statutaire regels inzake de besluitvorming van de
Raad van Bestuur.

______________________________
(1) Frost Invest nv baat 40 O'Cool verkooppunten uit in België, gespecialiseerd in diepvriesvoeding voor groot- en
kleinhandel. Het bedrijf realiseerde in 2001 een omzet van 57,95 miljoen EUR.
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Dagelijks bestuur

• De Raad van Bestuur delegeert het dagelijks bestuur aan een Directiecomité, voorgezeten door
een gedelegeerd bestuurder.

• Dit Directiecomité is bevoegd voor het dagelijkse bestuur van de Bevak en brengt periodiek
verslag uit aan de Raad van Bestuur.

• Het Directiecomité vergadert in principe wekelijks.

Commissaris

PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Luc Discry (Woluwe
Garden, Woluwedal 18 te 1932 Sint-Stevens-Woluwe). Hun mandaat loopt tot 2 juni 2004.

Vergoedingen en bezoldigingen

Aan de onafhankelijke bestuurders en aan gedelegeerd bestuurder, Jean-Louis Appelmans, van Retail
Estates nv werden in het afgelopen boekjaar voor in totaal 18.000 EUR vergoedingen toegekend.

Er werden door Retail Estates nv geen leningen toegestaan aan bestuurders.

De bestuurders van Retail Estates nv hebben samen 251.650 aandelen van de vennootschap.

De jaarlijkse vergoeding van de commissaris van Retail Estates nv werd door de Algemene
Vergadering vastgesteld op 19.024 EUR.
Tijdens het boekjaar werden voor 56.561 EUR bijkomende diensten geleverd door vennootschappen
waarmee de commissaris een beroepsmatig samenwerkingsverband heeft. Het betreft adviesverlening
door PriceWaterhouseCoopers Taxconsultants inzake ‘exittaks’.

Ongebruikelijke transacties

In het afgelopen boekjaar hebben zich geen ongebruikelijke transacties met bestuurders voorgedaan.

Schadeloosstelling van bestuurders en vertegenwoordigers

De vennootschap beschikt over een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid met een dekking
van maximum 2,5 miljoen EUR per schadegeval en verzekeringsperiode.
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Beleid in verband met de resultatenbestemming

De Raad van Bestuur stelt voor de winst van het boekjaar als volgt te besteden:

in EUR
Te bestemmen winst van het boekjaar 5.204.854
Overgedragen winst vorig boekjaar 106.973
Uitkering dividend 4.908.755
Over te dragen winst van het boekjaar 403.072

De Raad van Bestuur zal de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 7 juni 2002 voorstellen
een dividend te betalen van bruto 2,1500 EUR per aandeel. Het voorgestelde netto-dividend
bedraagt dan 1,8275 EUR per aandeel. Indien de Algemene Vergadering dit dividend goedkeurt,
wordt het vanaf 2 juli 2002 betaalbaar gesteld.

Inzake de vaststelling van het bedrag van de uitkeerbare winst van Retail Estates nv doet zich een
conflict voor tussen de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en het koninklijk besluit
van 10 april 1995. Op grond van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen kan met name
geen uitkering gebeuren, indien hierdoor het bedrag van het netto-actief zou dalen onder het bedrag
van het kapitaal en de wettelijke en statutair niet uitkeerbare reserves. Voor wat specifiek niet
gerealiseerde meerwaarden betreft – die een vastgoedbevak op grond van de toepasselijke bepalingen
dient uit te drukken – stelt artikel 57, § 3, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering
van het Wetboek van Vennootschappen dat deze worden toegerekend aan de rubriek III van het
passief “Herwaarderingsmeerwaarden” en daar in principe worden behouden zolang de goederen
waarop zij betrekking hebben, niet werden gerealiseerd. Het naleven van artikel 617 van het Wetboek
van Vennootschappen, als wetsbepaling met een hogere rang dan een bepaling van een koninklijk
besluit, impliceert evenwel dat artikel 62 van het koninklijk besluit van 10 april 1995 niet naar de
letter kan worden nageleefd. Vermeld artikel 62 dat een bevak tenminste 80% van de netto-
opbrengst dient uit te keren als vergoeding van het kapitaal. Onder netto-opbrengst wordt, voor de
toepassing van vermelde bepaling, verstaan de winst van het boekjaar, met uitsluiting van de in de
resultatenrekening opgenomen waardeverminderingen, de terugnemingen op waardeverminderingen
en de meerwaarden bij realisatie van vaste activa. Deze meerwaarden worden evenwel slechts
uitgesloten in de mate dat zij herbelegd worden binnen een termijn van vier jaar, vanaf de eerste dag
van het boekjaar waarin de meerwaarden zijn gerealiseerd.

Behandeling van belangenconflicten

Bepaalde bestuurders oefenen bestuurdersmandaten uit in andere vennootschappen. Dit zou
aanleiding kunnen geven tot een belangenconflict in de Raad van Bestuur van Retail Estates nv.
Deze situatie heeft zich voorgedaan in februari 2002 naar aanleiding van de aankoop van een pand te
Mechelen. De procedure voorzien in artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen werd
toegepast. We verwijzen naar het jaarverslag (pagina 25) voor een uiteenzetting.
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Dames en Heren,

Wij ondergetekenden, bestuurders van Retail Estates nv, hebben de eer U in overeenstemming met
het bepaalde artikel 96 van het Wetboek van Vennootschappen, hieronder verslag uit te brengen
over de jaarrekening, over de positie van de vennootschap en over ons beleid over het boekjaar
2001-2002.

1. Voorafgaandelijke opmerkingen

Er dient te worden opgemerkt dat de jaarrekening van Retail Estates nv per 31 maart 2002 volgens
een afwijkend schema is opgemaakt, goedgekeurd op 29 maart 2000 door de Commissie voor
Boekhoudkundige normen en vervolgens gericht aan de Minister van Economische Zaken ter
bekrachtiging.

De gevraagde afwijking strekt er toe de niet gerealiseerde resultaten op de beleggingsportefeuille toe
te rekenen aan een onbeschikbare reserve waarvan het eventuele negatieve saldo in resultaat wordt
genomen en daartoe een aangepast schema van de resultatenrekening te gebruiken waarin een
onderscheid wordt gemaakt tussen de operationele resultaten en de schommelingen van de
marktwaarden, de resultaten op de portefeuille en de uitzonderlijke resultaten.

Ter gelegenheid van deze bekomen afwijking werden de gebouwen opgenomen onder de rubriek
Terreinen en Gebouwen en niet meer onder de rubriek Overige Materiële Vaste Activa.

2. Commentaar op de jaarrekeningen

Het boekjaar sluit af met een te bestemmen winst van 5.204.854 EUR. Onze Raad van Bestuur heeft
besloten de jaarrekening in volgende vorm vast te stellen:

Balans

(in EUR) 31/03/2002 31/03/2001

Vaste activa 96.847.065 91.114.347
Vlottende activa 5.637.825 5.110.173

Totaal activa 102.484.890 96.224.520
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(in EUR) 31/03/2002 31/03/2001

Eigen vermogen 70.824.114 68.275.263
Voorzieningen 115.837 36.176
Schulden 31.544.938 27.913.081

Totaal passiva 102.484.890 96.224.520

Resultatenrekening

(in EUR) 31/03/2002 31/03/2001

Bedrijfsresultaten
Bedrijfswinst
Operationele winst

5.855.313
4.908.904

5.294.293
4.710.254

Resultaten op de portefeuille 2.648.121 1.416.224
Uitzonderlijke resultaten (99.419) 0
Winst van het boekjaar 7.457.606 6.126.478
Bestemming v/d schommeling v/d marktwaarde 2.252.752 1.217.976
Resultaat van het boekjaar 5.204.854 4.908.502

Te bestemmen winst

(in EUR) 31/03/2002

Winst van het boekjaar 5.204.854
Overgedragen winst vorig boekjaar 106.973

5.311.827

Uit te keren dividend 4.908.755
Over te dragen winst 403.072

3. Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

In de loop van het afgelopen boekjaar heeft de vennootschap een controle ondergaan op de diverse
belastingsaangiften met betrekking tot de boekjaren 1998, 1999 en 2000. Naar aanleiding van deze
controles werden diverse berichten van wijziging betekend aan de vennootschap, waarbij in
hoofdzaak de berekeningsbasis van de zogenaamde ‘exittaks’ in vraag werd gesteld. In de aangiften
werd uitgegaan van een waardering op basis van de geschatte waarde van de gebouwen, kosten
koper, daar waar de belastingsadministratie uitgaat van een hogere waardering die de waarde  vrij op
naam benadert.
De vennootschap heeft bezwaar aangetekend tegen deze aanslagen, waarover de
belastingsadministratie zich nog niet heeft uitgesproken.
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Het is onwaarschijnlijk dat de belastingsadministratie zich tijdig zal uitspreken, daar bij het
hoofdbestuur een afwachtende houding wordt aangenomen naar aanleiding van wat er in diverse
werkgroepen voorbereid en besloten zal worden aangaande de bevaks. In dit geval zal de
vennootschap een proces aanspannen bij de bevoegde fiscale rechtbank.

Overzicht van de ontvangen aanslagen en de respectievelijke aangelegde provisies voor deze
aanslagen:

(in EUR) Extra aanslagen Aangelegde provisie Reserve

1 ste fase 794.875 808.077 13.201
2 de fase 325.564 319.297 -6.267
Totaal 1.120.439 1.127.374 6.934

Op de totale provisies heeft de vennootschap momenteel een reserve van 6.934 EUR.

4. Omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen
beïnvloeden

Er hebben zich geen omstandigheden voorgedaan die de ontwikkeling van de vennootschap
aanmerkelijk hebben beïnvloed.

5.  Onderzoek en ontwikkeling

De vennootschap heeft geen activiteiten gehad noch uitgaven gemaakt op het gebied van onderzoek
en ontwikkeling.

6. Kapitaalmutaties

Er hebben geen kapitaalmutaties plaatsgevonden in de loop van het boekjaar 2001-2002.

7.  Verwerving van eigen aandelen

De vennootschap heeft geen eigen aandelen verworven.

8. Persoonlijk belang van de bestuurders

De Raad van Bestuur meldt dat er gedurende het boekjaar een verrichting heeft plaatsgevonden die
valt onder de toepassing van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen.

Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 18 februari 2002 blijkt:

“In toepassing van artikel 523 van het Wetboek der Vennootschappen verklaart de heer Luc Geuten,
bestuurder van de vennootschap, bij aanvang van bovenvermeld agendapunt, dat hij mogelijk een
rechtstreeks vermogensrechtelijk belang heeft inzake de mogelijke aankoop door de vennootschap
van het baanwinkelpand te Mechelen, Brusselse Steenweg 441, verhuurd aan Santana.
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Dit onroerend goed is eigendom van de naamloze vennootschappen Elba en Boston, die beide
worden gecontroleerd door de heer Luc Geuten.

De heer Luc Geuten verlaat hierop de vergadering en onthoudt zich derhalve van de beraadslaging
en de stemming omtrent dit agendapunt. Tevens verlaten de heer Jan De Nys en Dirk Adriaenssen
de vergadering.

Hierop licht de heer Koen Nevens, partner bij Cushman & Wakefield Healey & Baker en
vastgoedexpert bij de vennootschap, zijn waarderingsverslag omtrent bovenvermeld pand toe,
overeenkomstig de bepalingen voorzien in het KB van 10 april 1995.
Het winkelpand heeft een bebouwde oppervlakte van ca 600 m² op een totale grondoppervlakte van
ca 1000 m² en is sinds 1 oktober 1995 verhuurd aan de BVBA Santana, die er een detailhandel in
wand- en vloerbekleding in kurk uitbaat.
Aan de hand van de contractuele huurprijs van  54.696,31 EUR die de vastgoedexpert marktconform
beoordeelt, waardeert hij het pand op een bedrag van 683.704 EUR (vrij op naam). Het
huurrendement bedraagt aldus 8 %.

Na lezing en beraadslaging omtrent het waarderingsverslag van de vastgoeddeskundige, keurt de
Raad van Bestuur de aankoop van dit winkelpand goed aan de waardering vooropgesteld door de
vastgoeddeskundige namelijk 683.704 EUR (vrij op naam) en oordeelt dat deze aan normale
marktvoorwaarden geschiedt. De Raad van Bestuur oordeelt evenwel dat van de aankoopprijs de
noodzakelijk uit te voeren dakrenovatiewerken moeten in mindering worden gebracht ten belope van
11.027,55 EUR.”

9. Bijzondere werkzaamheden commissaris en prestaties verricht door
vennootschappen waar de commissaris een beroepsmatig samenwerkingsverband mee
heeft.

Tijdens het boekjaar werden voor 56.561 EUR bijkomende diensten geleverd door vennootschappen
waarmee de commissaris een beroepsmatig samenwerkingsverband heeft. Het betreft adviesverlening
door PriceWaterhouseCoopers Taxconsultants inzake ‘exittaks’.

10. Décharge Raad van Bestuur en commissaris

Ingevolge de wet en de statuten wordt u verzocht aan de leden van de Raad van Bestuur en de
commissaris, décharge te verlenen voor het in het boekjaar 2001-2002 uitgeoefend mandaat.

11. Bijkantoren

De vennootschap bezit geen bijkantoren.

Dit verslag zal worden neergelegd overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake en ligt ter inzage
op de zetel van de vennootschap.

Voor de Raad van Bestuur, Ternat, 24 mei 2002
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Commentaar bij de enkelvoudige jaarrekening van Retail Estates nv

Het boekjaar sluit af met een te bestemmen winst van het boekjaar van 5.204.854 EUR. De Raad van
Bestuur heeft besloten de jaarrekening in volgende vorm vast te stellen.

1. Balans

(in EUR) 31/03/2002 31/03/2001 31/03/2000

Vaste activa 96.847.065 91.114.347 83.150.199
Vlottende activa 5.637.825 5.110.173 9.309.902

Totaal activa 102.484.890 96.224.520 92.460.101

Eigen Vermogen 70.824.114 68.275.263 66.989.046
Voorzieningen 115.837 36.176 59.804
Schulden 31.544.938 27.913.081 25.411.251

Totaal passiva 102.484.890 96.224.520 92.460.101

2.  Resultatenrekening

(in EUR) 31/03/2002 31/03/2001 31/03/2000

Bedrijfsresultaten
Bedrijfswinst
Operationele winst

5.855.313
4.908.904

5.294.293
4.710.254

5.567.065
4.693.207

Resultaten op portefeuille 2.648.121 1.416.224 8.333.389
Uitzonderlijke resultaten (99.419) - (6.349)
Winst van het boekjaar 7.457.606 6.126.478 13.020.247
Bestemming van de schommeling
van de marktwaarde

(2.252.752) (1.217.976) (8.412.456)

Resultaat van het boekjaar 5.204.854 4.908.502 4.607.790

3. Toelichting

Activa

De oprichtingskosten van Retail Estates nv, voornamelijk montagekosten en honoraria, zijn geactiveerd
ten belope van afgerond 1,18 miljoen EUR. Deze oprichtingskosten bestaan voor 466.789 EUR uit
montagekosten ter gelegenheid van de montage tot vastgoedbevak en uit montagekosten gemaakt in
het kader van de beslissing tot kapitaalverhoging per 30 april 1999, ten belope van 715.440 EUR.
Deze montagekosten worden afgeschreven a rato van 20 % per jaar. De afschrijvingen van het
afgelopen boekjaar belopen 236.446 EUR.



- 27 -

De terreinen en gebouwen zijn gestegen van 78,97 miljoen EUR naar 89,51 miljoen EUR. Deze evolutie
is enerzijds het gevolg van het aanschaffen van een baanwinkel te Mechelen, alsook het afronden van
de aankoop van een portefeuille van 9 perifere winkelpanden, bestaande uit 8 panden in retailparks
en 1 baanwinkel, en anderzijds het gevolg van het verkopen van panden (Zele, Lange Akker en
Marche-en-Famenne, Chaussée de Liège).

Zoals gebruikelijk bij de meerderheid van de Vastgoedbevaks worden panden opgenomen aan de
marktwaarde, vrij op naam, zoals vastgesteld door een onafhankelijk vastgoedexpert. Deze terreinen
en gebouwen worden niet meer afgeschreven sinds 28 maart 1998 en hun waardering bedraagt nu
89,51 miljoen EUR.

Wijzigingen in de marktwaarde van de panden (per pand) worden gereflecteerd in het eigen
vermogen van de vennootschap onder de rubriek onbeschikbare reserves. Het resultaat van het
boekjaar wordt niet beïnvloed door aanpassingen van de marktwaarde van de panden. In het geval
dat de marktwaarde kleiner wordt dan de historische waarde, beïnvloedt dit het resultaat van het
boekjaar.
De gerealiseerde meer- en minderwaarden worden integraal in het resultaat van het boekjaar
opgenomen.

Activa in aanbouwen en vooruitbetalingen ten belope van 1,13 miljoen EUR is een voorschot op het te
realiseren project gelegen te Sint-Denijs-Westrem.

De voorraad bestaat uit een onbebouwde grond die niet als strategisch wordt beschouwd en een
verkoop onder opschortende voorwaarden van het pand te Antwerpen.

Financiële Vaste Activa, verbonden ondernemingen

Retail Estates nv heeft alle aandelen verworven van de vennootschap Retail Estates Luxemburg sa.
De deelneming bedraagt 1,99 miljoen EUR en er zijn ook leningen verstrekt ten belope van 3,83
miljoen EUR in het kader van de schuldherschikking binnen deze vennootschap.

Passiva

Onder het statuut van Vastgoedbevak dient geen dotatie aan de wettelijke reserves te worden
geboekt.

Alle reserves op het passief van de balans zijn op het moment van de verwerving van het statuut van
Vastgoedbevak belast geworden.

Het eigen vermogen van Retail Estates nv bedraagt 70,82 miljoen EUR, tegen 68,27 miljoen EUR
per 31 maart 2001.
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(in EUR)
 Eigen vermogen van het vorige boekjaar 68.275.264
 Winst van het boekjaar 5.204.854
 Schommeling in de marktwaarde 2.252.752
 Dividend per 31/03/02 (4.908.755)
 Eigen vermogen van het boekjaar 70.824.115

De voorziening voor risico’s en kosten is een provisie voor grote herstellingswerken aan twee panden die in
het vorig boekjaar nog niet konden plaatsvinden door weersomstandigheden.

De schuldgraad evolueert als volgt:

31/03/2002 31/03/2001 31/03/2000

 Schuldgraad 30,78% 29,01% 27,48%
 Schuldgraad exclusief niet opgevraagd dividend 25,99% 23,98% 22,47%

Voor de berekening van de schuldgraad wordt de rubriek schulden (rubr. 17/49) voor of na
resultaatbestemming (rubr. 47/48) vergeleken met het totaal der activa (rubr. 20/58).

De schulden op lange termijn bestaan uit loans van 9,92 miljoen EUR, 4,96 miljoen EUR, 3,97 miljoen
EUR en 3,72 miljoen EUR

De schulden op ten hoogste één jaar bedragen 8,47 miljoen EUR (inclusief uit te keren dividenden).

De onderneming financiert haar activiteiten enerzijds met bestaande liquide middelen en anderzijds
met een kredietlijn waar op korte termijn voorschotten worden opgenomen. De kredietlijn wordt
jaarlijks gereduceerd met 123.947 EUR en bedraagt per 31 maart 2002: 1,98 miljoen EUR.

De schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten belopen 1,17 miljoen EUR. Dit
bedrag bestaat voornamelijk uit de nog te betalen vennootschapsbelasting, regime “exittaks”. Voor
de eerste fusiefase (dd. 27 maart 1998) is het betwiste bedrag volledig geprovisioneerd voor 808.077
EUR. Voor de tweede fusiefase (dd. 30 april 1999) is er een provisie ten belope van 319.297 EUR.

De overige schulden omvatten het voorstel tot uit te keren dividend van het boekjaar van 4,91 miljoen
EUR alsook een niet opgevraagd dividend van vorig boekjaar ten belope van 106.766 EUR.

De overlopende rekening van het passief (514.733 EUR) bestaat uit huurontvangsten met betrekking
tot volgend boekjaar en te betalen intresten.



- 29 -

Evolutie der zaken

Staat van verhuringen

De perifere winkelmarkt wordt gekenmerkt door een trouw huurderbestand. Het steeds strengere
vergunningsbeleid, zowel op stedenbouwkundig als op socio-economisch vlak, heeft ertoe
bijgedragen dat bestaande, vergunde panden op goed gelegen locaties, sterk in trek blijven.

Op 31 maart 2002 stond in de Belgische portefeuille slechts een kleine ruimte te Bressoux (250 m²),
twee baanwinkels (600 m² in Diest en 578 m² in Kampenhout) en een gedeelte van het pand te
Herstal (162 m²) leeg. In de Luxemburgse portefeuille is geen leegstand.

Verkoop van onroerend goed

In oktober 2001 werd de verkoop gerealiseerd van een opslagruimte van ca. 962 m² gelegen in het
centrum van Zele, voor een bedrag van 272.683 EUR (kosten koper). Het pand was niet typisch aan
de activiteiten van Retail Estates nv en was aldus bestemd voor verkoop.

De boekwaarde op het ogenblik van de opname van het pand in de perimeter van de vastgoedbevak
bedroeg 305.392 EUR en de schattingswaarde van Cushman & Wakefield Healey & Baker op 31
maart 2001 bedroeg 313.047 EUR (vrij op naam). Op deze verkoop werd een minderwaarde
gerealiseerd van 34.008 EUR ten opzichte van de historische boekwaarde.

In september 2001 werd een baanwinkel te Marche-en-Famenne verkocht voor 743.681 EUR
(kosten koper). Het pand was verhuurd aan de voedingsketen Aldi ingevolge een 27-jarige
huurovereenkomst die is aangevangen in 1985. De door  Cushman & Wakefield Healey & Baker
geschatte waarde bedroeg 411.050 EUR (vrij op naam), zodat werd besloten in te gaan op het
aantrekkelijke bod vanwege koper Aldi.

Bij deze transactie werd een meerwaarde gerealiseerd van 501.695 EUR ten opzichte van de
historische boekwaarde.

Aankoop van onroerend goed

In uitvoering van de beslissing van de Raad van Bestuur van 8 december 2000 werd in april en mei
2001  de aankoop afgerond van een portefeuille van 9 perifere winkelpanden, bestaande uit 8 panden
in retailparks en 1 baanwinkel.
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Het betreft:

2 panden te Luik,  in een retailpark te Boulevard de Froidmont verhuurd aan Aldi (1.000 m²) en
Kwantum (1.280 m²)

- 2 panden in het retailpark te Froyennes (Doornik), Rue des Roselières, verhuurd aan Kwantum
(1.000 m²) thans aan Idé en Mobelco (1.000 m²)

- 4 panden te Kuurne (Kortrijk) aan het Ring Shoppingcenter, verhuurd aan CeraMega (1.440 m²)
thans aan Pecotex, Megapool (1.070 m²), JBC (1.090 m²) en Mambo (1.500 m²)

- 1 baanwinkelpand te Aartselaar, Boomsesteenweg verhuurd aan Kwantum (1.000 m²)

De totale aankoopprijs van deze portefeuille bedroeg 6,93 miljoen EUR (vrij op naam). Bij aankoop
werden de panden door Cushman & Wakefield Healey & Baker gewaardeerd aan 6,93 miljoen EUR
(vrij op naam). De totale huuropbrengst bij aankoop bedroeg 585.029 EUR. De panden dragen bij
tot de huurinkomsten sinds 15 mei 2001. Het gemiddeld huurrendement bedraagt 8,4%.

In maart 2002 werd 1 baanwinkel (575 m²) aangekocht in Mechelen, Brusselsesteenweg 441,
verhuurd aan Santana. De totale aankoopprijs bedroeg 683.704 EUR (vrij op naam). Het pand werd
door Cushman & Wakefield Healey & Baker gewaardeerd aan 683.704 EUR (vrij op naam). De
totale huuropbrengst bij aankoop bedroeg 54.696 EUR. Het pand draagt bij tot de huurinkomsten
sinds einde maart 2002. Het huurrendement bedraagt 8%.

Verbouwingen

In mei 2001 werd de verbouwing aangevangen van een garagepand te Mechelen, die bestond in de
omvorming van de garage tot 2 baanwinkels van respectievelijk 1.114 m² en 984 m² en een
kantooroppervlakte van 400 m² op de eerste verdieping. De baanwinkels werden eind september
2001 in gebruik genomen door de  winkelketens Primo en Idé en genereren sinds 1 oktober 2001 een
totale jaarhuur van 161.131 EUR. De kantoorruimte werd onderhands verkocht voor 275.162 EUR
(kosten koper). Cushman & Wakefield Healey & Baker waardeert de baanwinkels op 1,90 miljoen
EUR (vrij op naam). De  totale investering na aftrek van de opbrengst uit de verkoop van de
kantoren bedraagt 1,80 miljoen EUR (vrij op naam) inclusief de volledige verbouwingskost. Het
huurrendement bedraagt 9%.

Langs de Kortrijksesteenweg te Sint-Denijs-Westrem bevindt zich de belangrijkste concentratie aan
baanwinkels in de regio Gent.

Retail Estates nv kocht in oktober 2000 een baanwinkelpand verhuurd aan Heytens met een
naastgelegen grond. De naastgelegen grond werd gekocht onder de opschortende voorwaarde van
het bekomen van een ‘nihil obstat’ bodemattest door de verkoper.
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Retail Estates nv wenst op de totale grondoppervlakte van ca 3.438 m² een volledig nieuw gebouw
op te richten na afbraak van het Heytens pand.

Het nieuwe complex zal bestaan uit 2 winkelpanden met een totale verhuurbare oppervlakte van
3.140 m² opgedeeld in drie verdiepingen omgeven door een 65-tal parkingplaatsen.

De stedenbouwkundige vergunning evenals de socio-economische machtiging zijn afgeleverd en de
huurovereenkomsten met A.S Adventure en Decor Heytens zijn ondertekend. De totale jaarhuur zal
277.640 EUR bedragen.

Na de lopende sanering van de grond door de verkoper,  verwachten wij de aflevering van het ‘nihil
obstat’ bodemattest in juli of augustus waarna onmiddellijk de aankoopakte kan worden verleden. De
bouwwerken kunnen vervolgens aanvatten in de herfst van 2002, zodat de oplevering een jaar later
zou kunnen plaatsvinden.
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Per 31 maart 2002 bestaat de globale portefeuille van Retail Estates nv uit 128 panden, goed voor
een totale bruto winkeloppervlakte van 121.035 m². De winkeloppervlakte in ontwikkeling, die niet
in de totale bruto winkeloppervlakte is opgenomen, zal na realisatie 3.140 m² bedragen.

De bezettingsgraad van de verhuurbare winkeloppervlakte bedroeg 98,7% op 31 maart 2002. Dit
goede resultaat betekent een bijna volledige verhuring van de Belgische portefeuille, met
uitzondering van een kleine ruimte te Bressoux (250 m²), twee baanwinkels (600 m² in Diest en 578
m² in Kampenhout) en een gedeelte van het gebouw te Herstal (162 m²). In de Luxemburgse
portefeuille is geen leegstand.

I. Onderverdeling naargelang het type pand
(op basis van het aantal m2)

Baanwinkels zijn individuele winkelpanden die gegroepeerd langs de openbare weg gelegen zijn. Elk
verkooppunt beschikt over een eigen parking, een in- en uitrit op de openbare weg, en kan zich
hierdoor duidelijk identificeren. In de onmiddellijke nabijheid liggen er altijd meerdere winkelpanden
van hetzelfde type. De consument verplaatst zich met zijn wagen om van het ene naar het andere
verkooppunt te gaan.

Retailparks zijn winkelpanden die deel uitmaken van een geïntegreerd handelscomplex en dus
gegroepeerd zijn met andere winkelpanden. Alle panden maken gebruik van een centrale parking met
een gezamenlijke in- en uitrit. De consument bezoekt dus meerdere handelszaken zonder zijn wagen
te verplaatsen. Op dergelijke locatie zijn gebruikelijk 3 tot 10 panden aanwezig.

Individuele winkelpanden zijn gebouwd in of aan de rand van woonkernen. Gezien hun ligging en
gemakkelijke parking komen zij hoofdzakelijk in aanmerking voor voedingszaken.

Panden bestemd voor verkoop zijn panden die op korte termijn zullen verkocht worden en
winkeloppervlaktes in ontwikkeling zijn panden die het voorwerp uitmaken van een project tot
verdere ontwikkeling.

Baanwinkel (44%)

Individueel pand (9%)

Panden bestemd voor verkoop (1%)

Retail park (44%)

Winkeloppervlakte in ontwikkeling
(2%)
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II. Onderverdeling naargelang de uitgeoefende handelsactiviteit
(op basis van het aantal m2)

Voeding (20%)

Varia (19%)

Interieur, decoratie
(37%)
Panden bestemd voor
verkoop (1%)
Kleding, schoenen
(22%)
Leegstand (1%)

De vastgoedportefeuille van Retail Estates nv is zeer evenwichtig samengesteld wat de verschillende
retailactiviteiten betreft. De branchemix tussen de drie grote retailsectoren (voeding, schoenen,
kleding en interieur/decoratie) is van groot belang daar deze sectoren in verschillende mate de
conjunctuurgevoeligheid ervaren. Voedingswinkels zijn zeer stabiele huurders, op wie
conjunctuurschommelingen de minste invloed uitoefenen. De sector interieur en decoratie
daarentegen, zal bij een gunstige conjunctuur een belangrijk potentieel tot substantiële
huurprijsverhogingen opleveren. Een neerwaartse conjunctuurgolf zal op hen echter ook een
sterkere invloed uitoefenen. Detailhandelaars in schoenen en kleding situeren zich, qua
conjunctuurgevoeligheid, tussen de twee vorige categorieën.

De panden die verhuurd zijn aan bedrijven in de sectoren voeding, kleding en schoenen, hetzij ca.
42% van het patrimonium, genieten bovendien van een bijzondere waarde voor Retail Estates nv.
Ten gevolge van de wetgeving op de handelsvestigingen van 29 juni 1975, die werd verstrengd in
1994, worden er nog zeer weinig socio-economische vergunningen toegekend voor nieuwe perifere
winkelpanden in deze branches. Bestaande gebouwen vergund voor deze activiteiten stijgen in
waarde ten gevolge van het gebrek aan nieuw aanbod. Bij huurhernieuwingen of huurderwissels geeft
deze situatie voor de Bevak de gelegenheid om extra huurprijsstijgingen te realiseren.
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III. Naargelang hun geografische spreiding
(op basis van het aantal m²)

Brussel (3%)
Vlaanderen (51%)
Wallonië (41%)
Luxemburg (5%)

Retail Estates nv hecht veel belang aan een evenwichtige geografische spreiding van haar
winkelpanden. Het aanbod perifere winkelpanden in Brussel is bijna onbestaande, en dit reflecteert
zich in de portefeuille, daar slechts 3 % van de winkeloppervlakte zich in de regio Brussel (19
gemeenten) bevindt.

De baanwinkelmarkt is het sterkst ontwikkeld in Wallonië ten gevolge van een soepeler
vestigingsbeleid en andere winkelgewoonten. Wallonië beschikt in verhouding tot zijn bevolking over
dubbel zoveel perifere winkels als Vlaanderen. Het marktaandeel van de perifere winkelmarkt in het
geheel van distributiekanalen is er veel groter dan in het Noorden van België.

In de portefeuille van Retail Estates nv is 51% van de winkeloppervlakte gesitueerd in Vlaanderen,
ten opzichte van 41% in Wallonië. Luxemburg maakt 5% uit van de totale portefeuille. Er wordt
uitgekeken naar verdere groei.
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Weergave van het schattingsverslag van Cushman & Wakefield Healey & Baker per 31 maart 2002,
betreffende de jaarlijkse update van de taxatie van de portefeuille van Retail Estates nv:

“Op 31 maart 2002 bedraagt de bruto waarde van de portefeuille 97.687.363,41 EUR.

De waarde van de portefeuille steeg in verhouding tot 31 maart 2001 met 12,5%. Dit resultaat is
enerzijds te danken aan de aankoop van een 10-tal panden, stuk voor stuk op uitstekende locaties. In
de huidige baanwinkelmarkt, waar het aanbod van kwalitatieve panden uiterst schaars is, kan dit als
een belangrijke verwezenlijking worden beschouwd. Anderzijds verdient ook de succesvolle
ontwikkeling van het project te Mechelen een vermelding, daar ze eveneens heeft bijgedragen tot
voornoemde groei.

In verhouding tot de taxatie per 31 maart 2001 wordt een “like for like” waardestijging genoteerd van
2,97%, wat in overeenstemming is met de evolutie van de gezondheidsindex gedurende deze periode.

De netto-waarde van de portefeuille steeg in verhouding tot de taxatie per 31 maart 2001 met
13,87%. De extra groei in vergelijking met de bruto-waarde is uiteraard te verklaren door de
verlaagde registratierechten in Vlaanderen (van 12,5% naar 10%). Deze nieuwe regelgeving heeft niet
alleen een rechtstreekse groei van de intrinsieke netto-waarde van de panden gelegen in Vlaanderen
tot gevolg, maar maakt volgens sommigen de markt nog liquider.

De rendementen, zoals deze toegepast werden in de schatting per 31 maart 2001 werden nauwelijks
gewijzigd. Dit is volledig conform de huidige stand van zaken in de baanwinkelmarkt. De markt
getuigt immers van een grote stabiliteit. Ook tijdens de voorbije periode bestond er een gezonde
vraag vanwege verschillende types investeerders in dit soort gebouwen, terwijl het aanbod van
panden uiterst schaars bleef. Ook het huidige financiële klimaat en beursklimaat geven geen
aanleiding tot verhoging of verlaging van deze rendementen.

Wat de verhuurmarkt betreft, stellen we een gelijkaardige tendens vast. De markt getuigt van een
grote stabiliteit.

Het aantal expansieve ketenbedrijven is wellicht iets afgenomen, maar er blijft een gezonde vraag
bestaan vanwege een aantal nationale spelers (bijvoorbeeld Krëfel, Primo, Brantano, JBC, E5-Mode,
Idé, Fun,…), terwijl een aantal internationale ketenbedrijven hun expansie voor België bevestigden,
en overgegaan zijn tot de inhuurneming van hun eerste vestigingen (bijvoorbeeld Gemo, Vögele,
Media Markt, Captain Oliver,…).

Opnieuw valt op dat voornamelijk de branches schoenen, kledij en voeding bij de meest actieve
spelers op de markt behoren. De expansie van ketenbedrijven in deze sector blijft momenteel nog
steeds afgeremd door het bestaande vergunningsstelsel.
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Een tweede blijvend kenmerk dat bijdraagt tot de stabiliteit van de markt, is het feit dat de huurders
vasthouden aan de gehuurde panden. Er zijn weinig nieuwe opportuniteiten, en een mogelijke
verhuis is bijna telkens gekoppeld aan het bekomen van een nieuwe vergunning. Dit verklaart
waarom traditioneel, zelfs bij een iets minder gunstig economisch klimaat, baanwinkelhuurders niet
snel reloceren.

Voor het eerst lijkt er een politieke consensus te bestaan omtrent het wijzigen van de socio-
economische wetgeving. Een ontwerp werd goedgekeurd door de Ministerraad, en er wordt
algemeen verwacht dat in de loop van de volgende maanden de nieuwe wetgeving een feit zou
worden. Het is wellicht voorbarig om hierop vooruit te lopen, gezien het huidige voorstel nog
uitgebreid geamendeerd kan worden. Anderzijds lijken de grote lijnen vastgelegd te zijn, en verdient
deze mogelijke evolutie nauwgezet opgevolgd te worden.

Als belangrijkste wijzigingen valt te vermelden dat gebouwen onder 1.000 m² enkel nog een
procedure op gemeentelijk niveau zouden moeten doorvoeren, wat de procedure gevoelig verkort en
vereenvoudigd. Anderzijds wordt er een beroepsmogelijkheid voorzien tegen een negatief advies, en
worden de termijnen die in de procedure zijn voorzien, als maximum termijnen beschouwd, waarbij
bij gebrek aan antwoord binnen deze termijn, de beslissing als positief wordt beschouwd. Indien
deze wetgeving in de volgende periode wordt goedgekeurd, kan dit een reële impact hebben op de
baanwinkelmarkt.

De voornaamste implicatie op deze portefeuille zal er naar ons gevoel uit bestaan dat bij vertrek van
een huurder uit één van de solitaire panden van minder dan 1.000 m², men veel sneller duidelijkheid
zal hebben omtrent de haalbaarheid van een nieuwe huurder in een andere branche. Dit kan het
risico van tijdelijke leegstand bij herverhuur gevoelig verminderen.”
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Retailparks

ANDENNE Avenue Reine Elisabeth
Huurder: Maxi Toys
Huuroppervlakte: 1.000 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 80.004,12 EUR

BOUGE (NAMUR) Rue de Sardanson
Huurder: API (Phil & Co), Frice 2000 (Covee), Fast Food (Ot’s)
Huuroppervlakte: 825 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 92.379,33 EUR

CHAMPION (NAMUR) Rue Louis Albert
Huurder: SCF (E5 Mode), Piocheur (Blokker, Casa)
Huuroppervlakte: 2.024 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 125.970,09 EUR

DENDERMONDE Mechelsesteenweg 136-140
Huurder: Belloli (Sleepy), Idé Belgium (Idé), Leenbakker, Fun Belgium

(Fun), Passage Fitness
Huuroppervlakte: 8.880 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 495.389,00 EUR

FLERON (LIEGE) Rue du Bay Bonnet
Huurder: Lidl
Huuroppervlakte: 750 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 58.972,18 EUR
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FROYENNES Rue des Roselières 10
Huurder: Mobelco, Idé Belgium (Idé)
Huuroppervlakte: 2.000 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 110.269,93 EUR

GILLY (CHARLEROI) Route de la Basse Sambre
Huurder: Wibra, Cuirexpo (Salons de Stock)
Huuroppervlakte: 1.910 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 104.613,47 EUR

HERSTAL (LIEGE) Rue des Naiveux 40
Huurder: Max Herstal (Max Déco), PCBG (Eurosolde)
Huuroppervlakte: 1.000 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 95.421,36 EUR

HOESELT Rijksweg
Huurder: Brantano
Huuroppervlakte: 1.000 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 52.639,74 EUR

JEMAPPES (MONS) Rue de l’Heaume
Huurder: Limbourg (Euro Unic)
Huuroppervlakte: 750 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 40.139,61 EUR

JEMEPPE-SUR-SAMBRE Trieu des Cannes
Huurder: Brantano, Brico Belgium (Brico)
Huuroppervlakte: 2.300 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 117.768,22 EUR

KORTRIJK Ringlaan 32
Huurder: Pecotex, Megapool, Bartan (JBC), De Mambo
Huuroppervlakte: 5.322 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 253.199,29 EUR

LIEGE Boulevard de Froidmont 17-23
Huurder: Flam Retail (Kwantum),  Aldi
Huuroppervlakte: 2.280 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 156.398,05 EUR

LIER Donk 54/1
Huurder: Aniserco (Tom & Co), Decor Heytens, New Vanden Borre,

DD Interieur (Euro Kitchen)
Huuroppervlakte: 2.930 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 219.741,23 EUR
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MARCHE-EN-FAMENNE Avenue de France
Huurder: Maxi Toys, Max Marche (Max Déco), Superconfex
Huuroppervlakte: 2.750 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 219.361,30 EUR

MESSANCY Rue de la Vallée 104
Huurder: Idé Belgium (Idé), Gobrel (Euro Matelas), LCD (Univers du

Cuir), Leen Bakker, Madibel (Marca)
Huuroppervlakte: 4.325 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 355.620,66 EUR

MONS Chemin des Baudarts
Huurder: Frost Invest (O’Cool)
Huuroppervlakte: 1.000 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 42.683,79 EUR
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MONS Chaussée de Binche
Huurder: Euro Shoe Unie (Shoe Discount)
Huuroppervlakte: 1.000 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 47.201,11 EUR

PHILIPPEVILLE Rue de Neuville
Huurder: Superconfex, Euro Shoe Unie (Shoe Discount), Aldi
Huuroppervlakte: 2.936 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 131.758,98 EUR

ROCOURT (LIEGE) Chaussée de Tongres 116
Huurder: Bartan (JBC), Pecotex, VF Factory (Lee)
Huuroppervlakte: 3.000 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 215.100,98 EUR

SOUMAGNE Avenue de la Résistance 318
Huurder: Bartan (JBC)
Huuroppervlakte: 1.000 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 44.738,83 EUR

SANDWEILER (GR. H. Lux.) Route du Luxembourg
Huurder: ACE Fashion (JBC), JBC Luxembourg, Aldi, Central Shoe

(Primo), SNCH, Kneip Communications, Passage Fitness.
Huuroppervlakte: 5.584 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 658.880,45 EUR

WAREMME Rue de Huy
Huurder: Max Barchon (Max Déco)
Huuroppervlakte: 600 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 47.173,20 EUR

Overzicht van de retailparks

(in EUR) 31/03/2002 31/03/2001 31/03/2000

Geschatte investeringswaarde (C&W H&B) 44.883.843,85 37.485.061,74 30.116.612
Geschatte investeringswaarde per m² (C&W H&B) 813,61 822,69  821
Contractuele huurprijzen 3.765.424,92 3.022.438,70  2.584.150
Contractuele huurprijzen per m² 68,26 67,74  70

Totaal (in m²) 55.166 45.564 36.684
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Baanwinkels

AARTSELAAR Antwerpsesteenweg 65
Huurder: Ceramega
Huuroppervlakte: 1.980 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 185.679,74 EUR

AARTSELAAR Boomsesteenweg 119
Huurder: Flam Retail (Kwantum)
Huuroppervlakte: 1.000 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 82.204,94 EUR

AARTSELAAR-SCHELLE Boomsesteenweg 66-68, 86-90
Huurder: Pecotex, Idé Belgium (Idé), BMS De Bareel (Gamma), Baby

2000, LM & Co (Ideal Salon), ASL precair verhuurd
Huuroppervlakte: 8.172 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 461.613,97 EUR

BURENVILLE (LIEGE) Rue Delchef – Rue St Nicolas
Huurder: Lidl
Huuroppervlakte: 850 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 67.183,19 EUR

DENDERMONDE Oude Vest
Huurder: Match
Huuroppervlakte: 2.237 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 221.440,65 EUR

DIEST Leuvensesteenweg 166-168
Huurder: Leen Bakker, Piocheur (Casa, Blokker)
Huuroppervlakte: 2.000 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 112.221,06 EUR

DIEST Leuvensesteenweg 22-44
Huurder: Leeg, Frost Invest (O’Cool)
Huuroppervlakte: 1.500 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 58.901,76 EUR

DROGENBOS Verlengde Stallestraat
Huurder: A.S. Adventure
Huuroppervlakte: 2.050 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 226.199,49 EUR

FONTAINE L’EVEQUE Rue de Leernes 2
Huurder: Match
Huuroppervlakte: 2.585 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 103.163,20 EUR
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GOSSELIES RN 5 – Rue Tahon
Huurder: Carpetland
Huuroppervlakte: 1.500 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 78.805,67 EUR

HALLE August De Maeghtlaan 118
Huurder: Almo 2000 (Pizza Hut), Aniserco (Tom & Co)
Huuroppervlakte: 555 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 51.829,80 EUR

HERSTAL (LIEGE) Rue Laixheau
Huurder: Laurus, drie kleine handelszaken waarvan 2 leeg
Huuroppervlakte: 1.062 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 63.257,42 EUR

KAMPENHOUT Mechelsesteenweg 44
Huurder: Euro Shoe Unie (Shoe Discount), Fabrimode (Promo 800)
Huuroppervlakte: 1.539 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 87.261,90 EUR

KAMPENHOUT Mechelsesteenweg 89, 91, 93
Huurder: Leeg, Piocheur (Casa, Blokker), B&C Keukens (Scala

Keukens), Nordex, Prémaman
Huuroppervlakte: 2.997 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 158.379,45 EUR

KOERSEL (BERINGEN) P. Van Houtstraat
Huurder: Castor (Gamma)
Huuroppervlakte: 1.500 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 90.859,30 EUR
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KUURNE (KORTRIJK) Ringlaan 11
Huurder: New Vanden Borre, Groselec Plus
Huuroppervlakte: 2.000 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 173.138,46 EUR

LESSINES Rue du Pont de Pierre 1
Huurder: Laurus (onderverhuurd aan Dinod’ungo)
Huuroppervlakte: 800 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 45.888,96 EUR

LIBRAMONT Rue de Neufchâteau (Rue de Flosse 4 A)
Huurder: Max Libramont (Max Déco), Lena Meuble
Huuroppervlakte: 1.000 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 54.727,66 EUR

LOMMEL De Hongerijen
Huurder: Euro-Kitchen
Huuroppervlakte: 800 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 51.365,67 EUR

MAASMECHELEN Rijksweg
Huurder: Frost Invest (O’Cool)
Huuroppervlakte: 850 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 52.731,09 EUR

MALMEDY Avenue Mon Bijou
Huurder: Frice 2000 (Covee), Nuits de Rêves
Huuroppervlakte: 990 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 58.434,43 EUR

MECHELEN Oscar Van Kesbeeckstraat, 7
Huurder: Idé Belgium (Idé), Primo Stadion
Huuroppervlakte: 2.098 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 161.130,79 EUR   

MECHELEN Brusselsesteenweg 441
Huurder: Santana
Huuroppervlakte: 575 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 54.696,32 EUR

NIVELLES Avenue du Centenaire
Huurder: Brico Belgium (Brico)
Huuroppervlakte: 991 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 81.166,69 EUR
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PERUWELZ Rue Neuve Chaussée
Huurder: Aldi
Huuroppervlakte: 600 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 50.157,86 EUR

SERAING (LIEGE) Rue Sewage – Avenue de la Concorde
Huurder: Sellers & Sellers (Best Sellers), Frice 2000 (Covee)
Huuroppervlakte: 994 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 70.747,14 EUR

SERAING (LIEGE) Boulevard Pasteur
Huurder: Fabrimode (Promo 800), Promocon
Huuroppervlakte: 660 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 28.883,46 EUR

SINT-AGATHA-BERCHEM Avenue Charles Quint 485
Huurder: Krëfel
Huuroppervlakte: 750 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 107.439,63 EUR

SINT-DENIJS-WESTREM Kortrijksesteenweg 1178
Huurder: Ceramega
Huuroppervlakte: 1.920 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 164.088,93 EUR

SINT-DENIJS-WESTREM Kortrijksesteenweg
Huurder: Disport International (Disport), Piocheur (Blokker), Babyland

Distribution (Prémaman)
Huuroppervlakte: 2.652 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 204.813,89 EUR
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SINT NIKLAAS Parklaan 50
Huurder: Fun Belgium (Fun), 2 appartementen
Huuroppervlakte: 1.556 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 119.366,73 EUR

SOIGNIES Rue de la Station 125
Huurder: Piocheur (Blokker)
Huuroppervlakte: 800 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 39.406,34 EUR

WANZE Chaussée de Tirlemont 17
Huurder: Superconfex
Huuroppervlakte: 1.000 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 43.489,35 EUR

WOMMELGEM Autolei 315-317
Huurder: G.D. Slaapshop, Longchair, Heritage Bathrooms Antwerpen
Huuroppervlakte: 1.686 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 120.009,28 EUR

Overzicht van de baanwinkels

(in EUR) 31/03/2002 31/03/2001 31/03/2000

Geschatte investeringswaarde (C&W H&B) 45.452.684,57 41.552.321,20 44.415.967,39
Geschatte investeringswaarde per m² (C&W H&B) 837,85 808,95 756,79
Contractuele huurprijzen 3.730.729,22 3.476.836,51 3.720.838,40
Contractuele huurprijzen per m² 70,51 67,70 63,39
Totaal m² 54.249 51.366 58.690
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Individuele panden

ANTWERPEN Slachthuislaan 27
Huurder: Aldi
Huuroppervlakte: 1.000 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 67.356,74 EUR

AYWAILLE Rue du Châlet 95
Huurder: Profi
Huuroppervlakte: 820 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 74.180,15 EUR

BRESSOUX (LUIK) Rue du Moulin 222
Huurder: Laurus, Leeg
Huuroppervlakte: 1.100 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 66.835,14 EUR

CHATELET (CHARLEROI) Rue des Français 153
Huurder: Profi
Huuroppervlakte: 970 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 51.702,63 EUR

GENT Fratersplein 11
Huurder: Lidl
Huuroppervlakte: 800 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 54.516,52 EUR
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GENT Fr. Van Ryhovelaan 148
Huurder: Lidl, Dikado
Huuroppervlakte: 1.290 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 93.812,92 EUR

GENVAL Rue des Volontaires 4
Huurder: Delitraiteur (Louis Delhaize)
Huuroppervlakte: 420 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 29.565,83 EUR

IZEGEM Roeselarestraat 81
Huurder: Idé Belgium (Idé)
Huuroppervlakte: 1.000 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 54.536,58 EUR

JUPILLE Rue de Chafnay 5-7
Huurder: Profi
Huuroppervlakte: 730 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 57.928,78 EUR

MAASMECHELEN Majoor Berbenlaan – Oude Baan
Huurder: Lidl
Huuroppervlakte: 1.000 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 71.122,73 EUR

MONTIGNIES (CHARLEROI) Avenue du Centenaire 5
Huurder: Aldi
Huuroppervlakte: 650 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 33.918,58 EUR



- 48 -

SCHAARBEEK Jeruzalemstraat 48-50
Huurder: Aldi
Huuroppervlakte: 840 m²
Jaarlijkse huurprijs op 31/03/2002: 37.728,23 EUR

Overzicht van de individuele panden

(in EUR) 31/03/2002 31/03/2001 31/03/2000

Geschatte investeringswaarde (C&W H&B) 7.350.835,07 7.129.574,49 8.150.214,53
Geschatte investeringswaarde per m² (C&W H&B) 692,17 671,34 659,25
Contractuele huurprijzen 693.204,83 678.333,65 773.546,07
Contractuele huurprijzen per m² 66,85 63,88 62,57

Totaal m² 10.620 10.620 12.363

Panden bestemd voor de verkoop

ANTWERPEN Lange Elzenstraat 17-19
Huurder: Leeg (onderhandse verkoopovereenkomst gesloten)
Huuroppervlakte: 1.000 m²

Winkeloppervlakte in ontwikkeling

SINT-DENIJS-WESTREM Kortrijksesteenweg
Huurder: Heytens Decor (precair)
Bestaande oppervlakte: 850 m²
Oppervlakte na ontwikkeling: ca. 3.140 m²
Vooropgestelde huurprijs na ontwikkeling: 277.640 EUR     
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Algemeen totaal

(in EUR) 31/03/2002 31/03/2001 31/03/2000

Geschatte investeringswaarde (C&W H&B) 97.687.363,49 86.805.028,04 82.995.841,06
Geschatte investeringswaarde per m² (C&W H&B) 813,82 792,65 763,53
Contractuele huurprijzen 8.189.358,97 7.178.104,65 7.084.484,24
Contractuele huurprijzen per m² 69,14 66,73 65,17
Contractuele huurprijs inclusief geschatte huurwaarde
van niet bezette gebouwen(1)

8.333.152,70 7.570.460,98 7.125.921,90

Verzekerde waarde 45.005.654,40 42.267.457,28 40.418.667,37

Totaal m² panden in portefeuille
Totaal m² panden bestemd voor verkoop(2)

120.035
1.000

109.512 108.699

Totaal m² panden in ontwikkeling 3.140 5.240 -
(1) Niet bezette gebouwen zijn panden in verbouwing en  leegstaande panden. Vaak worden deze panden in afwachting
precair verhuurd
(2) Dit pand wordt niet opgenomen in de berekeningen van bovenstaande tabel, met uitzondering van de verzekerde
waarde.
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Geconsolideerde balans van Retail Estates nv

31/03/2002 31/03/2001 31/03/2000
in EUR in EUR in EUR

99.313.842 92.752.909 84.195.897

I. Oprichtingskosten 379.534 615.980 852.426
II. Immateriële vaste activa 109.918 169.062 228.206
IV. Materiële vaste activa 98.824.276 91.967.753 83.115.151

Terreinen en gebouwen 97.687.370 86.805.028 82.995.841
Installaties, machines en uitrusting 7.304 88.280 105.937
Meubilair en rollend materieel 794 8.915 13.373
Activa in aanbouw 1.128.807 5.065.530 0

V. Financiële vaste activa 114 114 114
Andere financiële vaste activa 114 114 114

Vorderingen en borgtochten in contanten 114 114 114

5.816.647 5.618.274 9.670.614

VII. Voorraden en bestellingen in uitvoering 596.987 16.916 0
Voorraden 596.987 16.916 0

     Onroerende goederen bestemd voor verkoop 596.987 16.916 0
VIII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 202.208 61.083 210.151

Handelsvorderingen 80.874 23.652 108.101
Overige vorderingen 121.334 37.431 102.050

IX. Geldbeleggingen 4.000.000 1.432.150 7.622.127
Overige beleggingen 4.000.000 1.432.150 7.622.127

X. Liquide middelen 962.487 3.991.511 1.540.933
XI. Overlopende rekeningen 54.965 116.614 297.403

Totaal der activa 105.130.489 98.371.183 93.866.511

Activa

Vaste Activa

Vlottende activa
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78.160.688 75.179.374 73.012.804

I. Kapitaal 30.097.573 30.097.573 30.097.573
Geplaatst kapitaal 30.097.573 30.097.573 30.097.573

II. Uitgiftepremies 16.193.171 16.193.171 16.193.171
IV. Geconsolideerde reserves 31.869.944 28.888.630 26.722.060

152.522 36.176 59.804

IX. Voorzieningen voor risico's en kosten 152.522 36.176 59.804
Grote herstellings- en onderhoudswerken 152.522 36.176 59.804

26.817.279 23.155.633 20.793.903

X. Schulden op meer dan één jaar 22.558.311 18.839.908 9.915.741
Financiële schulden 22.558.311 18.839.908 9.915.741

Kredietinstellingen 22.558.311 18.839.908 9.915.741
XI. Schulden op ten hoogste één jaar 3.727.131 3.823.140 10.375.234

Financiële schulden 1.983.148 2.107.095 7.188.912
Kredietinstellingen 1.983.148 2.107.095 7.188.912

Handelsschulden 343.284 379.757 94.784
Leveranciers 343.284 379.757 94.784

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen 1.293.932 1.225.511 2.970.166
en sociale lasten

Belastingen 1.288.113 1.214.256 2.970.166
Bezoldigingen en sociale lasten 5.818 11.255 0

Overige schulden 106.766 110.777 121.372
XII. Overlopende rekeningen 531.837 492.585 502.928

Totaal der passiva 105.130.489 98.371.183 93.866.511

Voorzieningen en uitgestelde belastingen

Schulden

Eigen vermogen

Passiva



- 54 -

Geconsolideerde resultatenrekening van Retail Estates nv

31/03/2002 31/03/2001 31/03/2000
in EUR in EUR in EUR

I. Bedrijfsopbrengsten 7.997.684 7.347.235 7.278.754
Omzet 7.947.032 7.276.500 7.272.151
Geproduceerde vaste activa 0 0 0
Andere bedrijfsopbrengsten * 50.651 70.735 6.603

II. Bedrijfskosten 1.720.035 1.589.268 1.531.642
Diensten en diverse goederen 1.137.929 1.113.679 1.234.061
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 87.534 109.737 52.072
Afschrijvingen 307.435 317.706 279.662
Waardeverminderingen op handelsvorderingen 6.630 -4.846 -2.228
(toevoeging +, terugneming -)
Voorziening voor risico's en kosten 116.346 -23.628 -91.961
(toevoeging +, besteding en terugneming -)
Andere bedrijfskosten * 64.163 76.620 60.036

III. Bedrijfswinst (-verlies) (+) (-) 6.277.649 5.757.967 5.747.112

IV. Financiële opbrengsten 212.363 281.031 285.065
Opbrengsten uit vlottende activa 129.861 279.013 256.380
Andere financiële opbrengsten 82.502 2.018 28.685

V. Financiële kosten 1.389.539 1.123.131 1.302.590
Kosten van schulden 1.323.020 1.073.987 1.275.685
Andere financiële kosten 66.518 49.144 26.905

VI. Belastingen -95.250 0 -3.049
Belastingen (-) -95.250 0 -3.049

VII. Operationele winst (operationeel verlies) 5.005.223 4.915.867 4.726.538

* De aanslagbiljetten inzake onroerende voorheffing die gerecupureerd worden bij de huurders, worden in mindering
gebracht van de rubriek 'Andere bedrijfskosten', en worden dus niet geplaatst onder de rubriek 'Andere bedrijfsopbrengsten'.

Voor de boekjaren eindigend op 2002, 2001 en 2000 waren dit respectievelijk volgende bedragen:

- 2002 : 548.363 EUR
- 2001 : 278.421 EUR
- 2000 : 318.494 EUR

Operationele resultaten
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VIII. Meer- en minderwaarden op de realisatie van portefeuille- 401.431 198.248 -79.067
bestanddelen (in verhouding tot hun aanschaffingswaarde)

Vastgoed 401.431 198.248 -79.067
Onroerende goederen en zakel. rechten op onr. goederen 401.431 198.248 -79.067

Meerwaarden 555.969 202.477 13.384
Minderwaarden -154.538 -4.229 -92.451

IX. Schommelingen in de marktwaarde van de portefeuillebestand. 2.500.244 1.688.699 9.921.736
Vastgoed 2.500.244 1.688.699 9.921.736

Onroerende goederen en zakel. rechten op onr. goederen 2.500.244 1.688.699 9.921.736
Meerwaarden 2.457.915 1.592.916 1.301.309
Meerwaarden als gevolg van overnames en fusies 0 0 10.934.978
Minderwaarden* 42.329 95.783 -28.027
Incorporatie in kapitaal 0 0 -2.286.524

X. Winst (verlies) op de portefeuille 2.901.675 1.886.947 9.842.669

XI. Uitzonderlijke opbrengsten 27.598 0 1.531

Terugneming van afschrijvingen op IMVA en MVA 14.096 0 0
Andere uitzonderlijke opbrengsten 13.502 0 1.531

XII. Uitzonderlijke kosten 112.921 0 7.880

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 2.229 0 0
Andere uitzonderlijke kosten 110.692 0 7.880

XIII. Uitzonderlijke winst (verlies) -85.323 0 -6.349

XIV. Winst (verlies) van het boekjaar 7.821.575 6.802.814 14.562.858

XVI. Bestemmingen van de schommelingen in de marktwaarde 2.506.306 1.688.698 9.921.736
van de portefeuille

Overboeking naar de onbeschikbare reserves 2.506.306 1.688.698 12.236.287
Onttrekking aan de onbeschikbare reserves 0 0 -2.314.551
(op voorwaarde dat die nog steeds positief zijn)

XVII. Te bestemmen winst (verlies) 5.315.270 5.114.116 4.641.122

* De rubriek 'minderwaarden' bij de schommelingen in de marktwaarde van de portefeuillebestanddelen bestaat uit:

- Het terugnemen van historische waardeverminderingen ten belope van 36.267 EUR
- Een daling van de marktwaarde beneden de historische aanschaffingswaarde ten belope van 6.062 EUR

Uitzonderlijke resultaten

Resultaten op de portefeuille

Te bestemmen resultaten
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Consolidatiecriteria en consolidatiekring

Consolidatiecriteria

De geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld overeenkomstig het Koninklijk Besluit van
30 januari 2001 op de geconsolideerde jaarrekening van de ondernemingen en de internationaal
algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen.

In de geconsolideerde jaarrekening worden de rekeningen van de moedermaatschappij en die
van haar dochterondernemingen verwerkt, zoals opgesteld per einde van het boekjaar.

De consolidatie geschiedt volgens de volgende consolidatiemethode:

De integrale consolidatie

De integrale consolidatie bestaat erin de activa- en passivabestanddelen van de 
dochtermaatschappijen integraal over te nemen, evenals de kosten en de opbrengsten. 
De belangen van derden worden zowel in de balans als in de resultatenrekening op een 
afzonderlijke rubriek vermeld. 
De integrale methode wordt gebruikt wanneer de moedermaatschappij over exclusieve 
controle beschikt en dit voor zover de deelneming van duurzame aard is, de dochter niet 
gevestigd is in een land waar beperkingen inzake overdracht van dividenden van kracht zijn 
en voorzover de werkzaamheid niet zodanig verschillend is dat de opneming strijdig zou zijn  
met het getrouw beeld.

Consolidatiekring

1. Integraal geconsolideerde ondernemingen

Retail Estates nv consolideert: Gehouden deel van Wijziging in percentage
het kapitaal van het gehouden kapitaal

Retail Estates Luxemburg sa 100% 0
Boulevard Royal 8
2449 Luxembourg
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Bijkomende toelichtingen m.b.t. het boekjaar

-  Het boekjaar omvat 12 maanden, gaande van 1 april 2001 tot 31 maart 2002.

-  Retail Estates nv heeft het statuut van vastgoedbevak aangenomen op 27 maart 1998.
Als gevolg hiervan zijn de materiële vaste activa (inclusief in onroerende leasing gegeven 
materiële vaste activa) gewaardeerd aan de marktwaarde zoals bepaald door de vastgoed-
expert op datum van 31 maart 2002. De herwaarderingsmeerwaarden die hieruit voort-
vloeien worden op een onbeschikbare reserve geboekt, overeenkomstig de nieuwe 
boekhoudregels die van toepassing zijn naar aanleiding van de bekomen derogatie op 
basis van artikel 15 van de wet van 7 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van
ondernemingen, zoals hieronder wordt toegelicht.

-  Er is een derogatie bekomen voor het opstellen van de jaarrekening volgens een afwijkend 
schema tot en met het boekjaar ingediend op 31 maart 2002.

-  De gevraagde afwijking strekt er toe de niet gerealiseerde resultaten op de beleggings-
portefeuille toe te rekenen aan een onbeschikbare reserve waarvan het eventuele 
negatieve saldo in resultaat wordt genomen en daartoe een aangepast schema van de 
resultatenrekening te gebruiken waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen de 
operationele resultaten, de resultaten op de portefeuille en de uitzonderlijke resultaten.
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Waarderingsregels

De boekhouding en de jaarrekening worden opgesteld overeenkomstig de geest en de objectieven
van de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 10 april 1995 met betrekking tot de
Vastgoedbevaks.

Aangezien Retail Estates nv van oordeel is dat het wettelijk schema van de jaarrekening, zoals het
van toepassing is op de Vastgoedbevaks, niet aan de specifieke eigenschappen van die sector
aangepast is, heeft Retail Estates nv een afwijking van het schema van haar jaarrekening aangevraagd,
voor de boekjaren beginnend op 1 april 1999, 1 april 2000 en 1 april 2001.

De voornaamste kenmerken van het afwijkende schema zijn de herstructurering van de
resultatenrekening rond twee kernhoofdstukken:
 

 
Het is de bedoeling het recurrent operationeel resultaat weer te geven, dat door het beheer van de
huurgoederenportefeuille wordt voortgebracht. Dit omvat bijgevolg de financiële opbrengsten en
kosten. De rubriek afschrijvingen is behouden teneinde een correcte waardering te hebben bij de
overige activiteiten.

 
Het is de bedoeling alle transacties en boekhoudkundige verrichtingen betreffende de waarde van de
portefeuille in de resultatenrekening weer te geven.
De gerealiseerde meer- of minderwaarden worden verduidelijkt door de afzonderlijke weergave
ervan; ze zijn bepaald ten opzichte van de laatste waarde op de balans of, indien deze recenter is, van
de aanschaffingswaarde.

De wijzigingen in de marktwaarde van de portefeuille zijn allemaal in de resultatenrekening
opgenomen in een rubriek ad hoc. Het gevolg van die behandeling is dat de inhoud van de rubriek
herwaarderingsmeerwaarde van het eigen vermogen verdwijnt en naar de onbeschikbare reserves
wordt overgeheveld.

Het resultaat van het boekjaar is dus wel degelijk gedefinieerd als de som van de operationele
resultaten, van de resultaten op portefeuille en van de uitzonderlijke resultaten.

Het hanteren van het voorgestelde jaarrekeningschema mag niet tot gevolg hebben dat niet-
gerealiseerde meerwaarden zouden worden uitgekeerd. Derhalve zal tijdens een bepaald boekjaar het
niet-gerealiseerde resultaat bij de resultaatverwerking naar de onbeschikbare reserves worden
geboekt, respectievelijk op de onbeschikbare reserves worden afgenomen. Indien de onbeschikbare
reserves ontoereikend zijn om het negatieve saldo van de waardeschommeling tijdens het boekjaar te
compenseren, dan wordt het negatieve saldo in resultaat genomen.
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De oprichtingskosten en kosten van kapitaalverhoging, statutenwijziging,… worden afgeschreven ad
20% per jaar.

Onroerende goederen (inclusief de in onroerende leasing gegeven onroerende goederen)

De onroerende materiële vaste activa worden bij de aankoop gewaardeerd tegen
aanschaffingswaarde, met inbegrip van bijkomende kosten en niet aftrekbare BTW.

De onroerende goederen in aanbouw, verbouwing of uitbreiding worden, in functie van de vordering
der werken, aan kostprijs gewaardeerd met inbegrip van bijkomende kosten, registratierechten en niet
aftrekbare BTW.

Onverminderd de verplichting van artikel 7 van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de
jaarrekening van de ondernemingen, maakt de Vastgoedbevak ten minste éénmaal per jaar de
inventaris op, én telkens zij aandelen uitgeeft of anders dan ter beurze inkoopt.

Een deskundige waardeert op het einde van elk boekjaar op precieze wijze de volgende bestanddelen van de vaste activa:

• de onroerende goederen, de onroerende goederen door bestemming en de zakelijke rechten op
onroerende goederen die worden gehouden door de Bevak of, in voorkomend geval, door een
vastgoedvennootschap waarover zij controle heeft;

• de optierechten op onroerende goederen gehouden door de Bevak of, in voorkomend geval,
door een vastgoedvennootschap waarover zij controle heeft, alsook de onroerende goederen
waarop deze rechten slaan;

• de rechten uit contracten waarbij aan de Bevak, of in voorkomend geval, aan een
vastgoedvennootschap waarover zij controle heeft, één of meer goederen in onroerende leasing
worden gegeven, alsook het onderliggend goed.

Deze waarderingen zijn bindend voor de Vastgoedbevak wat de opstelling van haar jaarrekening
betreft.

Bovendien actualiseert de deskundige op het einde van elk van de eerste drie kwartalen van het
boekjaar de totale waardering van de hierboven vermelde onroerende goederen van de Bevak en, in
voorkomend geval, van de vennootschappen waarover zij controle heeft, op grond van de
marktevolutie en de eigen kenmerken van de betrokken onroerende goederen.
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De onroerende goederen worden dus in de jaarrekening verantwoord tegen de waarde die door een
vastgoeddeskundige wordt geschat, “vrij op naam”, dit wil zeggen kosten, registratierechten en
honoraria inbegrepen, tenzij de Raad van Bestuur een andere waardering weerhouden heeft.

In afwijking van artikels 27bis §1, 28 §3 en 34, eerste lid van het Koninklijk Besluit van 8 oktober
1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen, worden de waardeverminderingen
en herwaarderingsmeerwaarden van de onroerende goederen, zoals vastgelegd door de deskundige
en goedgekeurd door de Raad van Bestuur, geïnventariseerd.

In afwijking van de artikels 28 §2 en 30 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1976 met
betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen, verricht de Vastgoedbevak geen afschrijvingen
op de gebouwen, de reële rechten op gebouwen of de aan de Vastgoedbevak in leasing gegeven
onroerende goederen.

Voor de kosten voor onderhoud en grote herstellingen aan dakbedekkingen en herstellingen aan
parkings worden voorzieningen aangelegd als de te realiseren herstelling van het boekjaar niet in dit
boekjaar heeft plaatsgevonden doch door uitzonderlijke omstandigheden is uitgesteld tot volgend
boekjaar.

De materiële vaste activa andere dan onroerende goederen, waarvan het gebruik in de tijd beperkt is,
worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, onder aftrek van lineaire afschrijvingen op basis van
de verwachte levensduur.

In het boekjaar waarin de investering plaatsvindt, worden afschrijvingen geboekt ten belope van 12
maanden. Indien het boekjaar minder of meer dan 12 maanden beslaat, worden de afschrijvingen pro
rata temporis berekend.

De volgende afschrijvingspercentages op jaarbasis zijn van toepassing:

Lineaire
afschrijving

Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Informaticamaterieel

20 %
25 %
33 %

Aankopen voor een eenheidsbedrag van minder dan 2.500 EUR, exclusief BTW, worden op de
datum van hun aankoop ten laste van het boekjaar genomen.

Voor materiële vaste activa die geen onroerende goederen zijn en waarvan het gebruik niet in de tijd
beperkt is, worden waardeverminderingen geboekt in geval van een duurzame waardevermindering.
Deze kunnen evenwel geherwaardeerd worden.
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Op het ogenblik van de verkoop of buitengebruikstelling van materiële vaste activa, andere dan
onroerende goederen, worden de aanschaffingswaarden en de afschrijvingen die daarop betrekking
hebben uit de rekeningen verwijderd en worden de meer- of minderwaarden in de resultatenrekening
geboekt.

De financiële vaste activa worden gewaardeerd op grond van hun marktwaarde.

Bij aankoop worden de financiële vaste activa gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, zonder
rekening te houden met de bijkomende kosten die ten laste gelegd worden van de resultatenrekening.
De Raad van Bestuur zal beslissen of de bijkomende kosten geactiveerd worden en over welke
periode ze in voorkomend geval zullen afgeschreven worden.

In afwijking van de artikels 29 §2, eerste lid en 34, eerste lid van het Koninklijk Besluit van 8 oktober
1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen, worden de waardeverminderingen
en de herwaarderingsmeerwaarden van de financiële vaste activa gehouden in verbonden
vastgoedmaatschappijen en vastgoedbeleggingsinstellingen, bij elke opstelling van de inventaris,
geïnventariseerd.

De geboekte meerwaarden worden rechtstreeks in rubriek III van de passiva,
Herwaarderingsmeerwaarden, ondergebracht.
De artikels 10 en 14 §1 van het Koninklijk Besluit van 8 maart 1994 op de boekhouding en de
jaarrekening van bepaalde instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten
van deelneming, zijn van toepassing op de waardering van de financiële vaste activa gehouden in
verbonden vastgoedvennootschappen en vastgoedbeleggingsinstellingen.

Artikel 34, derde lid van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de
jaarrekening van de ondernemingen is niet van toepassing.

De onbebouwde onroerende goederen die als niet strategisch worden beschouwd en zullen worden
verkocht, zijn opgenomen onder de rubriek VI, Voorraden en bestelling in uitvoering, onder A5,
Onroerende goederen bestemd voor verkoop. Ze zijn gewaardeerd tegen boekwaarde of tegen
marktwaarde indien deze op balansdatum lager is.

De vorderingen op meer dan één jaar en op ten hoogste één jaar worden gewaardeerd tegen hun
nominale waarde, onder aftrek van waardeverminderingen voor dubieuze of oninbare vorderingen.
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Geldbeleggingen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, met uitsluiting van de bijkomende
kosten die in de resultatenrekening worden verwerkt. Waardeverminderingen worden toegepast
wanneer de realisatiewaarde lager is dan de marktwaarde op de dag van de afsluiting.

De Raad van Bestuur onderzoekt elk jaar de noodzaak om voorzieningen aan te leggen ter dekking
van risico’s en kosten waarmee de Vastgoedbevak te maken heeft.

De voorzieningen voor herstellingen en groot onderhoud worden vastgelegd op grond van
beslissingen van de Raad van Bestuur om herstellings- en onderhoudswerken uit te voeren. De
Vennootschap dient volledig in de vervanging van de dakbekledingen en de parkings te voorzien
over een periode die gelijk is aan de resterende economische levensduur van de betreffende
bestanddelen. De kostprijzen worden geschat in functie van de gangbare tarieven en de oppervlakte
van de te vernieuwen dakbedekkingen of parkings.

De schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Retail Estates nv

Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening

Bedragen (in EUR)

VII. STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN Boekjaar

Nettoboekwaarde per einde van het vorige boekjaar 615.980
Mutaties tijdens het boekjaar:

- Nieuwe kosten van het boekjaar:
- Afschrijvingen (236.446)

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 379.534
Waarvan: - Kosten van oprichting of kapitaalverhoging, kosten bij uitgifte  

  van leningen en andere oprichtingskosten 379.534
- Herstructureringskosten

VIII. STAAT VAN DE IMMATERIELE VASTE ACTIVA 1. Kosten van
onderzoek &
ontwikkeling

a) AANSCHAFFINGSWAARDE
Per einde van het vorige boekjaar 422.146
Mutaties tijdens het boekjaar:
- Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
Per einde van het boekjaar 422.146

c) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN
Per einde van het vorig boekjaar 253.084
Mutaties tijdens het boekjaar:
- Geboekt 59.144
- Verworven van derden
Per einde van het boekjaar 312.228

d) NETTO BOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 109.918
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IX. STAAT VAN DE MATERIELE VASTE 1.Terreinen 2. Installaties, 3. Meubilair 4. Activa in
ACTIVA & gebouwen machines & & rollend aanbouw &

uitrustingen materieel vooruitbet.
a) AANSCHAFFINGSWAARDE

Per einde van het vorige boekjaar 65.471.853 131.779 17.831 5.065.530
Mutaties tijdens het boekjaar:
- Aanschaffingen incl. geprod. vaste activa 5.779.152 3.448 883 96.352
- Overdrachten en buitengebruikstellingen (1.516.899) (17.831)
- Overboekingen van een post naar een andere 4.119.845 (86.763) (4.033.076)
Per einde van het boekjaar 73.853.951 48.464 883 1.128.807

b) MEERWAARDEN
Per einde van het vorige boekjaar 27.809.099
Mutaties tijdens het boekjaar
- Geboekt 3.149.536
- Afgeboekt (643.231)
Per einde van het boekjaar 30.315.405

c) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDE-
VERMINDERINGEN
Per einde van het vorige boekjaar 6.475.924 43.499 8.915
Mutaties tijdens het boekjaar:
- Geboekt 6.062 11.756 88
- Teruggenomen want overtollig (14.096)
- Afgeboekt na overdr. en buitengebruikstell. (8.915)
Per einde van het boekjaar 6.481.986 41.160 88

d) NETTOBOEKWAARDE PER EINDE 97.687.370 7.304 794 1.128.807
VAN HET BOEKJAAR



- 65 -

X. STAAT VAN DE FINANCIELE VASTE 1. Ondernemingen waarop de 
ACTIVA    vermogensmutatiemethode 

           is toegepast
2. Vorderingen 

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE 114
VAN HET VORIGE BOEKJAAR

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE 114
 VAN HET BOEKJAAR

XI. STAAT VAN DE GECONSOLIDEERDE RESERVES Boekjaar

Geconsolideerde reserves per einde van het vorige boekjaar 28.888.630
Wijzigingen tijdens het boekjaar
    Aandeel van de groep in het geconsolideerde resultaat 475.008
    Andere wijzigingen
       
        Herclassificatie herwaarderingsmeerwaarden op de onbeschikbare reserves 2.506.306

Geconsolideerde reserves per einde van het boekjaar 31.869.944

XIII. STAAT VAN DE SCHULDEN Schulden met een resterende looptijd van 

A. UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN 1. Hoogstens 2. Meer dan 1 3. Meer dan 
MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD  1 jaar jaar doch 5 jaar
VAN MEER DAN EEN JAAR, NAAR hoogstens 5 j.
GELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Financiële schulden
4. Kredietinstellingen 3.718.403 18.839.908

TOTAAL 3.718.403 18.839.908

3. Andere
ondernemingen
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XIV. BEDRIJFSRESULTATEN Boekjaar Vorig
boekjaar

A. NETTO-OMZET
A2. Totale omzet van de groep in België 7.342.278 6.671.355

B. GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND (in eenheden) EN
PERSONEELSKOSTEN

B.1. Integraal geconsolideerde ondernemingen
B.11. Gemiddeld personeelsbestand
          Bedienden 2 2
B.12. Personeelskosten
          Bezoldingingen en sociale lasten 87.534 109.737
          Pensioenen
B.13. Gemiddeld aantal personeelsleden tewerkgesteld 
         in België door de ondernemingen van de groep 2 2

XV. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN Boekjaar

nihil

XVII. FINANCIELE BETREKKINGEN MET DE BESTUURDERS OF ZAAK- Boekjaar
VOERDERS VAN DE CONSOLIDERENDE ONDERNEMING

A. Totaal bedrag van de toegekende bezoldigingen uit hoofde van hun werkzaam-
heden in de consoliderende onderneming, haar dochterondernemingen en geassocieerde
vennootschappen, inclusief het bedrag van de aan de gewezen bestuurders of zaakvoerders
uit dien hoofde toegekende rustpensioenen 18.000
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TABEL VAN HERKOMST EN BESTEDING DER MIDDELEN (in EUR)

De deelneming in Retail Estates Luxemburg nv werd verworven op 29 oktober 1999. Op 31 maart 2000 werd
bijgevolg voor het eerst een geconsolideerde jaarrekening opgesteld. De eerste geconsolideerde vermogensstromentabel
heeft betrekking op de boekjaren afgesloten op 31/3/2001 en 31/3/2000.

    
31/3/2001 - 31/3/2002 31/3/2000 - 31/3/2001

1. Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

I. Operationeel resultaat 5.005.223 4.915.867
II. Resultaat op realisatie van de portefeuille 401.431 198.248
III. Resultaat uit schommeling in de marktwaarde -6.062 1
IV. Uitzonderlijk resultaat -85.323 0
V. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorz. 422.376 289.231
VI. Wijziging bedrijfskapitaal -18.916 -1.145.917

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 5.718.730 4.257.430

2. Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen/desinvesteringen 
Terreinen en gebouwen -8.382.098 -2.121.954
Oprichtingskosten, immateriële vaste activa en 
andere materiële vaste activa 4.028.071 -5.065.531
Financiële vaste activa 0 0
Onroerende goederen bestemd voor verkoop -580.071 -16.916

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -4.934.099 -7.204.401

3. Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie kapitaal en uitgiftepremie 0 0
Mutatie financiële schulden op meer dan één jaar 3.718.403 8.924.167
Mutatie financiële schulden op ten hoogste één jaar -123.947 -5.081.817
Dividenden -4.840.261 -4.634.778

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.245.805 -792.428

Netto beweging liquide middelen en -461.174 -3.739.399
geldbeleggingen

4. Beweging van de liquide middelen en geldbeleggingen

Liquide middelen en geldbeleggingen op balansdat. 4.962.487 5.423.661
Liquide middelen en geldbeleggingen bij aanvang BJ 5.423.661 9.163.060

Netto beweging van de liquide middelen en -461.174 -3.739.399
geldbeleggingen
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VERSLAG VAN DE COMMISSARIS OVER DE GECONSOLIDEERDE
JAARREKENING AFGESLOTEN OP 31 MAART 2002 GERICHT TOT DE

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN DE
VENNOOTSCHAP RETAIL ESTATES NV

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij U verslag uit over de uitvoering
van de controleopdracht die ons werd toevertrouwd.

Wij hebben de controle uitgevoerd van de geconsolideerde jaarrekening, opgesteld onder de
verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, over het boekjaar afgesloten
op 31 maart 2002, met een balanstotaal van EUR 105.130.488,83 en waarvan de resultatenrekening
afsluit met een geconsolideerde winst van het boekjaar van EUR 7.821.575,37. De jaarrekening van
de enige dochteronderneming waarvan het balanstotaal en het operationeel resultaat respectievelijk
8% en 1,9% vertegenwoordigen van de betreffende posten van de geconsolideerde jaarrekening,
werden gecontroleerd door een andere bedrijfsrevisor. Voor de niet door ons gecontroleerde
bedragen die vervat zijn in de geconsolideerde jaarrekening moeten wij ons volledig steunen op zijn
werkzaamheden in het uitspreken van een opinie over de geconsolideerde jaarrekening. Wij hebben
eveneens de bijkomende specifieke controles uitgevoerd die door de wet zijn vereist.

Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Onze controles werden verricht overeenkomstig de Belgische controlenormen, uitgevaardigd door
het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze beroepsnormen eisen dat onze controle zo wordt
georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat, rekening houdend met de Belgische
wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften met betrekking tot de jaarrekening.

Overeenkomstig deze normen hebben wij rekening gehouden met de administratieve en
boekhoudkundige organisatie van de vennootschap, alsook met de procedures van interne controle.
De verantwoordelijken van de vennootschap hebben onze vragen naar opheldering of inlichtingen
duidelijk beantwoord. Wij hebben op basis van steekproeven de verantwoording onderzocht van de
bedragen opgenomen in de jaarrekening. Wij hebben de waarderingsregels, de betekenisvolle
boekhoudkundige ramingen die de onderneming maakte en de voorstelling van de jaarrekening in
haar geheel beoordeeld. Wij zijn van mening dat deze werkzaamheden een redelijke basis vormen
voor het uitbrengen van ons oordeel.

Op basis van onze controle, en rekening houdend met de toepasselijke wettelijke en
bestuursrechtelijke voorschriften in België, zijn wij van oordeel dat de jaarrekening afgesloten op 31
maart 2002 een getrouw beeld geeft van het vermogen, van de financiële toestand en van de
resultaten van het geconsolideerd geheel en wordt een passende verantwoording gegeven in de
toelichting.



- 69 -

Bijkomende verklaringen en inlichtingen

Het geconsolideerd jaarverslag bevat de vereiste inlichtingen voorgeschreven door het Koninklijk Besluit van
30 januari 2001 en stemt overeen met de geconsolideerde jaarrekening.

24 mei 2002

De commissaris
PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door
Luc Discry
Bedrijfsrevisor
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Enkelvoudige balans van Retail Estates nv 

Conform artikel 105 bis van de Vennootschappenwet werd in dit jaarverslag een verkorte versie van de statutaire
jaarrekening van Retail Estates nv opgenomen. Het jaarverslag en de jaarrekening van Retail Estates nv en het verslag 
van de Commissaris worden neergelegd en zijn eveneens beschikbaar op de maatschappelijke zetel. De Commissaris
heeft een goedkeurende verklaring zonder voorbehoud gegeven tot de statutaire jaarrekening van Retail Estates nv.

31/03/2002 31/03/2001 31/03/2000
in EUR in EUR in EUR

Activa

96.847.065 91.114.347 83.150.199

Oprichtingskosten 379.534 615.980 852.426

Materiële vaste activa 90.644.998 84.055.835 75.669.321

Terreinen en gebouwen 89.513.099 78.971.080 75.632.616
Installaties, machines en uitrusting 2.299 10.310 23.332
Meubilair en rollend materieel 794 8.915 13.373
Activa in aanbouw 1.128.807 5.065.530 0
     

Financiële vaste activa 5.822.533 6.442.532 6.628.452

Verbonden ondernemingen 5.822.419 6.442.418 6.628.338
Deelnemingen 1.990.139 1.990.139 1.990.139
Vorderingen 3.832.279 4.452.279 4.638.199

Andere financiële vaste activa 114 114 114
Vorderingen en borgtochten in contanten 114 114 114

5.637.825 5.110.173 9.309.902

Voorraden en bestellingen in uitvoering 596.987 16.916 0

Voorraden 596.987 16.916 0
Onroerende goederen bestemd voor verkoop 596.987 16.916 0

Vorderingen op ten hoogste één jaar 209.062 59.802 180.410

Handelsvorderingen 96.841 22.542 78.360
Overige vorderingen 112.221 37.260 102.050

Geldbeleggingen 4.000.000 1.239.468 7.436.806

Overige beleggingen 4.000.000 1.239.468 7.436.806

Liquide middelen 775.229 3.445.498 1.287.426

Overlopende rekeningen 56.547 348.489 405.260

Totaal der activa 102.484.890 96.224.520 92.460.101

Vaste Activa

Vlottende activa
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Enkelvoudige balans van Retail Estates nv

31/03/2002 31/03/2001 31/03/2000
in EUR in EUR in EUR

Passiva

70.824.114 68.275.263 66.989.046

Kapitaal 30.097.573 30.097.573 30.097.573
Geplaatst kapitaal 30.097.573 30.097.573 30.097.573

Uitgiftepremies 16.193.171 16.193.171 16.193.171

Reserves 24.130.298 21.877.546 20.659.570
Wettelijke reserves 34.200 34.200 34.200
Onbeschikbare reserves 23.826.828 21.574.076 20.356.100

Andere 23.826.828 21.574.076 20.356.100
Beschikbare reserves 269.270 269.270 269.270
     

Overgedragen winst 403.072 106.973 38.732

115.837 36.176 59.804

Voorzieningen voor risico's en kosten 115.837 36.176 59.804
Grote herstellings- en onderhoudswerken 115.837 36.176 59.804

31.544.938 27.913.081 25.411.251

Schulden op meer dan één jaar 22.558.311 18.839.908 9.915.741
Financiële schulden 22.558.311 18.839.908 9.915.741

Kredietinstellingen 22.558.311 18.839.908 9.915.741

Schulden op ten hoogste één jaar 8.471.895 8.595.490 15.004.209
Financiële schulden 1.983.148 2.107.095 7.188.912

Kredietinstellingen 1.983.148 2.107.095 7.188.912
Handelsschulden 299.008 355.169 94.784

Leveranciers 299.008 355.169 94.784
Schulden met betrekking tot belastingen 1.174.217 1.182.188 2.964.363
bezoldigingen en sociale lasten

Belastingen 1.168.398 1.170.932 2.964.363
Bezoldigingen en sociale lasten 5.818 11.256 0

Overige schulden 5.015.522 4.951.038 4.756.150

Overlopende rekeningen 514.733 477.683 491.301

Totaal der passiva 102.484.890 96.224.520 92.460.101

Eigen vermogen

Voorzieningen en uitgestelde belastingen

Schulden
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Enkelvoudige resultatenrekening van Retail Estates nv

31/03/2002 31/03/2001 31/03/2000
in EUR in EUR in EUR

Bedrijfsopbrengsten 7.402.790 6.760.612 7.044.713
Omzet 7.342.278 6.671.355 7.041.078
Andere bedrijfsopbrengsten 60.512 89.257 3.635

Bedrijfskosten 1.547.477 1.466.319 1.477.648
Diensten en diverse goederen 1.070.248 1.069.728 1.216.874
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 87.534 109.737 52.072
Afschrijvingen 247.993 253.926 253.926
Waardeverminderingen op handelsvorderingen 6.630 -4.846 -2.228
(toevoeging +, terugneming -)
Voorziening voor risico's en kosten 79.661 -23.628 -91.961
(toevoeging +, besteding en terugneming -)
Andere bedrijfskosten 55.411 61.402 48.965

Bedrijfswinst (-verlies) (+) (-) 5.855.313 5.294.293 5.567.065

Financiële opbrengsten 442.662 538.866 399.287
Opbrengsten uit financiële vaste activa 238.720 270.019 0
Opbrengsten uit vlottende activa 121.478 266.829 370.602
Andere financiële opbrengsten 82.464 2.018 28.685

Financiële kosten 1.389.071 1.122.905 1.270.096
Kosten van schulden 1.323.019 1.073.818 1.243.688
Andere financiële kosten 66.052 49.087 26.408

Belastingen 0 0 -3.049
Belastingen (-) 0 0 -3.049

Operationele winst (operationeel verlies) 4.908.904 4.710.254 4.693.207

Operationele resultaten
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Meer- en minderwaarden op de realisatie van portefeuille- 401.431 198.248 -79.067
bestanddelen (in verhouding tot hun aanschaffingswaarde)

Vastgoed 401.431 198.248 -79.067
Onroerende goederen en zakel. rechten op onroer. goederen 401.431 198.248 -79.067

Meerwaarden 555.969 202.477 13.384
Minderwaarden -154.538 -4.229 -92.451

Schommelingen in de marktwaarde van de portefeuillebestanddelen 2.246.690 1.217.976 8.412.456
Vastgoed 2.246.690 1.217.976 8.412.456

Onroerende goederen en zakel. rechten op onroer. goederen 2.246.690 1.217.976 8.412.456
Meerwaarden 2.117.598 1.122.193 1.301.309
Meerwaarden als gevolg van overnames en fusies 0 0 9.425.698
Minderwaarden 129.092 95.783 -28.027
Incorporatie in kapitaal 0 0 -2.286.524

Winst (verlies) op de portefeuille 2.648.121 1.416.224 8.333.389

Uitzonderlijke opbrengsten 13.502 0 1.531

Andere uitzonderlijke opbrengsten 13.502 0 1.531

Uitzonderlijke kosten 112.921 0 7.880

Minderwaarden bij realisatie van vaste activa 2.229 0 0
Andere uitzonderlijke kosten 110.692 0 7.880

Uitzonderlijke winst (verlies) -99.419 0 -6.349

Winst (verlies) van het boekjaar 7.457.606 6.126.478 13.020.247

Bestemmingen van de schommelingen in de marktwaarde van de 2.252.752 1.217.976 8.412.456
portefeuille

Overboeking naar de onbeschikbare reserves 2.252.752 1.217.976 10.727.007
Onttrekking aan de onbeschikbare reserves 0 0 -2.314.551
(op voorwaarde dat die nog steeds positief zijn)

Te bestemmen winst (verlies) 5.204.854 4.908.502 4.607.791

Uitzonderlijke resultaten

Te bestemmen resultaten

Resultaten op de portefeuille
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Te bestemmen winstsaldo 5.311.827 4.947.234 4.673.511

Te bestemmen winst van het boekjaar 5.204.854 4.908.502 4.607.790
Overgedragen winst van het vorige boekjaar 106.973 38.732 65.721
Overgedragen verlies van het vorige boekjaar 0 0 0

Over te dragen resultaat -403.072 -106.973 -38.732

Over te dragen winst -403.072 -106.973 -38.732

Uit te keren winst -4.908.755 -4.840.261 -4.634.778

Vergoeding van het kapitaal 4.908.755 4.840.261 4.634.778

Resultaatverwerking
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Retail Estates nv

Toelichting bij de enkelvoudige jaarrekening

Bedragen (in EUR)

I. STAAT VAN OPRICHTINGSKOSTEN

Nettoboekwaarde per einde van het vorige boekjaar 615.980
Mutaties tijdens het boekjaar

- Nieuwe kosten van het boekjaar
- Afschrijvingen (236.445)
- Andere

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 379.535
Waarvan: - Kosten van oprichting of kapitaalverhoging, kosten bij uitgifte 

  van leningen en andere oprichtingskosten 379.535
- Herstructureringskosten
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III. STAAT VAN DE MATERIELE VASTE 1.Terreinen 2.Installaties, 3.Meubilair 6. Activa in
ACTIVA & gebouwen machines & & rollend aanbouw

uitrustingen materieel en vooruit.

a) AANSCHAFFINGSWAARDE
Per einde van het vorige boekjaar 61.586.404 39.067 17.831 5.065.530
Mutaties tijdens het boekjaar:
    - Aanschaffingen incl. geprod. vaste activa 5.779.152 3.448 883 96.352
    - Overdrachten en buitengebruikstellingen (1.516.899) (17.831)
    - Overboekingen v/e post naar een andere 4.033.076 (4.033.076)
Per einde van het boekjaar 69.881.732 42.515 883 1.128.807

b) MEERWAARDEN
Per einde van het vorige boekjaar 23.860.600
Mutaties tijdens het boekjaar:
    - Geboekt 2.809.219
    - Afgeboekt (556.468)
Per einde van het boekjaar 26.113.352

c) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDE-
VERMINDERINGEN
Per einde van het vorig boekjaar 6.475.924 28.757 8.915
Mutaties tijdens het boekjaar:
    - Geboekt 6.062 11.459 88
    - Afgeboekt na overdracht en buitengebruikstel. (8.915)
Per einde van het boekjaar 6.481.986 40.216 88

d) NETTOBOEKWAARDE PER EINDE 89.513.098 2.299 794 1.128.807
VAN HET BOEKJAAR
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IV. STAAT VAN DE FINANCIELE VASTE 1. Verbonden 3. Andere
ACTIVA onder- onder-

nemingen nemingen
1. Deelnemingen en aandelen

a) AANSCHAFFINGSWAARDE
Per einde van het vorige boekjaar 1.990.139
Mutaties tijdens het boekjaar:
    - Aanschaffingen
    - Overdrachten en buitengebruikstellingen
    - Overboekingen v/e post naar een andere
Per einde van het boekjaar 1.990.139

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE 1.990.139
VAN HET BOEKJAAR

2. Vorderingen 

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE 4.452.279 114
VAN HET VORIGE BOEKJAAR
Mutaties tijdens het boekjaar
    - Toevoegingen
    - Terugbetalingen (620.000)
    - Geboekte waardeverminderingen
    - Teruggenomen waardeverminderingen
    - Wisselkoersverschillen
    - Overige

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE 3.832.279 114
VAN HET BOEKJAAR

Gecumuleerde waardeverminderingen op 
vorderingen per einde van het boekjaar

VI. GELDBELEGGINGEN: OVERIGE BELEGGINGEN Boekjaar Vorig 
boekjaar

Aandelen
Boekwaarde verhoogd met het niet opgevraagde bedrag
Niet opgevraagd bedrag

Vastrentende effecten
waarvan uitgegeven door kredietinstellingen

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen 4.000.000 1.239.468
met een resterende looptijd of opzegtermijn van:

- hoogstens één maand 4.000.000 1.239.468
- meer dan één maand en hoogstens één jaar 0 0
- meer dan één jaar 0 0
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VII. OVERLOPENDE REKENINGEN Boekjaar

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daar-
onder een belangrijk bedrag voorkomt

Over te dragen kosten 35.558
overige 20.988

VIII. STAAT VAN HET KAPITAAL Bedragen Aantal
aandelen

A. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
1. Geplaatst kapitaal

- Per einde van het vorige boekjaar 30.097.573
- Wijzigingen tijdens het boekjaar -
- Per einde van het boekjaar 30.097.573

2. Samenstelling van het kapitaal
2.1 Soorten aandelen

Aandelen zonder vermelding van de nominale waarde 30.097.573 2.283.142
2.2 Aandelen op naam of aan toonder

Aan toonder 2.283.142

E. TOEGESTAAN NIET GEPLAATST-KAPITAAL 20.636.889

X. STAAT VAN DE SCHULDEN

A.UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET 1. Hoogstens 2. Meer dan 3. Meer
EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN 1 jaar 1 jaar doch dan 5 jaar
MEER DAN  EEN JAAR, NAAR GELANG hoogst. 5 jaar
HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Financiële schulden
4. Kredietinstellingen 3.718.403 18.839.908

TOTAAL 3.718.403 18.839.908

Boekjaar
C. SCHULDEN MBT BELASTINGEN, 
BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

1. Belastingen
Vervallen belastingschulden
Niet-vervallen belastingschulden 1.168.398
Geraamde belastingschulden

2. Bezoldigingen en sociale lasten
Vervallen schulden ten aanzien van de RSZ
Andere schulden mbt bezoldigingen en sociale lasten 5.818

Schulden m/e resterende looptijd van:
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XI. OVERLOPENDE REKENINGEN Boekjaar

Uitsplitsing van de post 492/3 van de activa indien daaronder
 een belangrijk bedrag voorkomt

Te betalen intresten 252.519
Ontvangen vooruitbetalingen op huren 137.015
Overige 125.198

XII. BEDRIJFSRESULTATEN Boekjaar Boekjaar Boekjaar
31/03/02 31/03/01 31/03/00

C1. WERKNEMERS INGESCHREVEN IN HET 
PERSONEELSREGISTER
Totaal aantal op de afsluitingsdatum 1 2 2
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equival. 1.8 1.9 1,2
Aantal daadwerkelijke gepresteerde uren 3.012 3.308 2.042

C2. PERSONEELSKOSTEN
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 67.841 72.886 35.109
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekering 15.983 21.604 12.758
Andere personeelskosten 3.710 15.246 4.205

D. WAARDEVERMINDERINGEN
2. Op handelsvorderingen

- Geboekt 6.630 0
- Teruggenomen 0 (4.846)

E. VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN
Toevoegingen 115.837 36.176
Bestedingen en terugnemingen (36.176) (59.804)

F. ANDERE BEDRIJFSKOSTEN
Belastingen en taksen op de bedrijfsuitoefening 48.498 37.483
Andere 6.912 23.920

XV. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

A. UITSPLITSING VAN DE POST 670/3
1. Belastingen op het resultaat van het boekjaar

a) Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen
c) Geraamde belastingsupplementen 
(opgenomen onder post 450/3 van de passiva)

2. Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren
a) Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen

B. BELANGRIJKE OORZAKEN VAN DE VERSCHILLEN TUSSEN DE
WINST VOOR BELASTINGEN EN DE GERAAMDE BELASTBARE 
WINST

De vennootschap is onderworpen aan het statuut van 
vastgoedbevak van 27/03/1998.
Ze is bijgevolg onderworpen aan het specifiek fiscaal regime van dit statuut.
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XVI. BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN Boekjaar Vorig 
BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN boekjaar

A. De belasting op de toegevoegde waarde in rekening gebracht:
1. Aan de onderneming (aftrekbaar) 15.479 13.866
2. Door de onderneming 198.122 260.647

B. De ingehouden bedragen ten laste van derden bij wijze van:
1. Bedrijfsvoorheffing 25.143 22.985
2. Roerende voorheffing 723.225 669.075

XVII. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN Boekjaar

nihil

XIX. FINANCIELE BETREKKINGEN MET Boekjaar

C. Andere ondernemingen die door de onder B. Vermelde personen rechtstreeks of onrechtstreeks
gecontroleerd worden

4. Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening
toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk 
betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon:

- aan bestuurders en zaakvoerders 18.000

XVIII. BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN 
WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Boekjaar Vorig
boekjaar

1. Financiële vaste activa
Deelnemingen 1.990.139 1.990.139
Andere vorderingen 3.832.279 4.452.279

7. Financiële resultaten
Opbrengsten uit financiële vaste activa 238.720 270.019

1.Verbonden onder-
nemingen 
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Belangrijke verschillen tussen de waarderingsregels
van de enkelvoudige rekeningen en de geconsolideerde
jaarrekening 

De waarderingsregels die van toepassing zijn op Retail Estates nv worden integraal 
overgenomen in de consolidatie. 

Retail Estates Luxemburg sa heeft niet het statuut van bevak. De terreinen en gebouwen
worden in de enkelvoudige rekeningen van Retail Estates Luxemburg sa opgenomen aan
aanschaffingswaarde. De bijkomende kosten worden eveneens geactiveerd. De gebouwen 
worden lineair afgeschreven over 25 jaar. 

Ten behoeve van de consolidatie worden de rekeningen van Retail Estates Luxemburg sa 
aangepast aan de waarderingsregels van Retail Estates nv:

- de afschrijvingen worden geëlimineerd
- de waarde van de terreinen en gebouwen wordt in overeenstemming gebracht met de
geschatte waarde "vrij op naam"
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Algemene inlichtingen met betrekking tot Retail Estates nv
1. Statuten

1.1 Vorm en naam

Artikel 1

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap naar Belgisch recht voor
belegging in de categorie vastgoed, zoals vermeld in artikel 122, §1 eerste lid, 5° van de Wet van
vier december negentienhonderd negentig met betrekking tot de Financiële Transacties en
Financiële Markten. Zij draagt de naam “Retail Estates”. Deze naam wordt onmiddellijk gevolgd
door en alle stukken die van de vennootschap uitgaan, bevatten, de vermelding
“Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht” of “Vastgoedbevak
naar Belgisch recht”.

De vennootschap doet een beroep op het publiek spaarwezen in de zin van artikel 26 alinea 2
van de Vennootschapswet.

1.2 Maatschappelijke zetel

Artikel 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Bospleinlaan 5, 1000 Brussel.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij besluit van de Raad van
Bestuur.

Artikel 3

De vennootschap heeft als doel het collectief beleggen vanuit het publiek aangetrokken
financieringsmiddelen in vastgoed zoals gedefinieerd in artikel 122, §1 eerste lid, 5° van de Wet
van vier december negentienhonderd negentig met betrekking tot de Financiële Transacties en
Financiële Markten.

Onder vastgoed wordt begrepen:

* onroerende goederen zoals gedefinieerd in de artikelen 517 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek en de zakelijke rechten op onroerende goederen ;

* aandelen met stemrecht uitgegeven door verbonden vastgoedvennootschappen ;

* optierechten op onroerende goederen ;

* rechten van deelneming in andere vastgoedbeleggingsinstellingen die zijn ingeschreven op
de lijst als bedoeld in artikel 120, §1, tweede lid of artikel 137 van de Wet van vier december
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negentienhonderd negentig met betrekking tot de Financiële Transacties en Financiële
Markten;
* vastgoedcertificaten zoals omschreven in artikel 106 van de Wet van vier december
negentienhonderd negentig met betrekking tot de Financiële Transacties en Financiële
Markten en artikel 44 van het Koninklijk Besluit. van tien april negentienhonderd vijf en
negentig met betrekking tot Vastgoedbevaks;

* rechten voortvloeiend uit contracten waarbij aan de vennootschap één of meer goederen in
onroerende leasing worden gegeven;

* alsook alle andere goederen, aandelen of rechten, die als onroerende goederen gedefinieerd
worden door de Koninklijke Besluiten, genomen in uitvoering van de Wet van vier december
negentienhonderd negentig met betrekking tot de Financiële Transacties en Financiële
Markten en van toepassing op de collectieve beleggingsinstellingen investerend in onroerende
goederen.

Binnen de grenzen van het beleggingsbeleid, zoals omschreven in artikel 4 van de statuten en in
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op de vastgoedbevak, mag de Vennootschap
zich inlaten met :

* de aankoop, de verbouwing, de inrichting, de verhuur, de onderverhuring, het beheer, de
ruil, de verkoop, de verkaveling, het onderbrengen onder het stelsel van medeëigendom van
vastgoed zoals hierboven beschreven;

* het verwerven en uitlenen van effecten overeenkomstig artikel 51 van het Koninklijk
Besluit van tien april negentienhonderd vijf en negentig met betrekking tot Vastgoedbevaks;

* onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing nemen overeenkomstig artikel
46 van het Koninklijk Besluit van tien april negentienhonderd vijf en negentig met betrekking
tot Vastgoedbevaks; en

* ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven
overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk Besluit van tien april negentienhonderd vijf en
negentig met betrekking tot Vastgoedbevaks.

De Vennootschap mag tevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op de
vastgoedbevak:

* ten bijkomende of tijdelijke titel, beleggen in effecten, andere dan vaste goederen en
liquiditeiten aanhouden overeenkomstig artikel 41 van het Koninklijk Besluit van tien april
negentienhonderd vijf en negentig met betrekking tot Vastgoedbevaks.  Deze beleggingen en
het aanhouden van liquiditeiten, zullen het voorwerp uitmaken van een bijzondere beslissing
van de Raad van Bestuur, die hun bijkomend of tijdelijk karakter rechtvaardigt.  Het in bezit
houden van roerende waarden moet verenigbaar zijn met het nastreven op korte of
middellange termijn van het beleggingsbeleid zoals beschreven in artikel 4 van de statuten.
De effecten moeten opgenomen zijn in de notering van een effectenbeurs van een Lidstaat
van de Europese Gemeenschap of verhandeld worden op een gereglementeerde, regelmatig
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werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt van de Europese Gemeenschap.
De liquiditeiten kunnen in alle munten gehouden worden onder de vorm van deposito's op
zicht, of op termijn of door elk instrument van de geldmarkt, vatbaar voor gemakkelijke
mobilisatie;

* hypotheken of andere zekerheden of waarborgen verlenen in het kader van de financiering
van vastgoed in overeenstemming met artikel 53 van het Koninklijk Besluit van tien april
negentienhonderd vijf en negentig met betrekking tot Vastgoedbevaks;

* kredieten verstrekken en zich borg stellen ten gunste van een dochteronderneming
Vennootschap, die tevens beleggingsinstelling is zoals bedoeld in artikel 49 van het
Koninklijk Besluit van tien april negentienhonderd vijf en negentig met betrekking tot
Vastgoedbevaks.

De Vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële of
financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
doel en de uitbating van alle intellectuele rechten en commerciële eigendommen die er
betrekking op hebben.

Voor zover verenigbaar met het statuut van vastgoedbevak, kan de Vennootschap door middel
van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen
of ondernemingen, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek is met
het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.

1.3 Spreiding van de beleggingen

Artikel 4: Beleggingsbeleid

Om het beleggingsrisico op een geschikte manier te spreiden, zullen de beleggingen gebeuren in
gebouwen met als hoofdbestemming detailhandel aan de rand van woonkernen of buiten
dergelijke woonkernen met een bebouwde oppervlakte die in principe varieert tussen de
vijfhonderd vierkante meter (500m2) en tienduizend vierkante meter (10.000m2). De onroerende
goederen liggen verspreid in geheel België en eventueel de lidstaten van de Europese
Gemeenschap.

Maximum tien ten honderd (10%) van de activa mogen belegd worden in onroerende goederen
die niet beantwoorden aan hogergenoemde criteria.

De beleggingen in roerende waarden, andere dan de hierboven vermelde onroerende goederen,
worden uitgevoerd en berekend in overeenstemming met artikel 56 en 57  van het Koninklijk
Besluit van vier maart negentienhonderd een en negentig met betrekking tot bepaalde
Instellingen voor Collectieve Belegging.
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1.4 Duur

Artikel 5

De vennootschap is van onbeperkte duur.

1.5 Kapitaal

Artikel 6

1. Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljard tweehonderd veertien miljoen
honderddrieëndertigduizend honderd en twee (1.214.133.102) Belgische frank.
Het is vertegenwoordigd door twee miljoen tweehonderd drieëntachtigduizend honderd
tweeënveertig (2.283.142) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk
deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig gestort.

2. Toegestaan kapitaal

Het is de Raad van Bestuur uitdrukkelijk toegestaan het maatschappelijk kapitaal te verhogen in
een of meerdere keren met een bedrag van maximum achthonderdtweeëndertig miljoen
vierhonderdnegentigduizend zesentwintig (832.490.026) Belgische frank.

Deze machtiging is toegekend aan de Raad van Bestuur voor een termijn van vijf jaar te rekenen
vanaf de publicatie van de statutenwijziging, beslist door Buitengewone Algemene Vergadering
van negen maart negentienhonderd acht en negentig in de bijlage tot het Belgische Staatsblad.
Zij kan één of meerdere malen worden hernieuwd, telkens voor een maximumtermijn van vijf
jaar.

Binnen de hierboven gestelde grenzen en zonder afbreuk te doen aan de dwingende bepalingen
van de vennootschapswet, kan de Raad van Bestuur beslissen het kapitaal te verhogen, hetzij
door inbrengen in geld, hetzij door inbrengen in natura, hetzij door omzetting van reserves of
uitgiftepremies met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

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 dit onder voorbehoud van incorporatie in het
kapitaal, enkel mag verminderd of afgeschaft worden bij beslissing van de Algemene
Vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden bepaald in artikel 72 van de
Vennootschapswet.
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3. Verkrijging van eigen aandelen

De vennootschap kan haar eigen aandelen verwerven krachtens de beslissing van de Algemene
Vergadering genomen met inachtneming van de in artikel 70bis van de Vennootschapswet
bepaalde aanwezigheids- en meerderheidsvoorschriften. De verwerving gebeurt steeds in ruil
voor contanten en gebeurt overeenkomstig de bepalingen van artikel 52bis van de
Vennootschapswet.

De Algemene Vergadering vermeldt in het bijzonder het maximum aantal aandelen dat de
vennootschap kan verwerven alsook de minimum- en maximumwaarde van de vergoeding.

De Raad van Bestuur is eveneens gemachtigd voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de
publicatie in de statutenwijziging beslist door de buitengewone Algemene Vergadering van negen
maart negentienhonderd achtennegentig in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, te beslissen tot
de verkrijging of vervreemding door de vennootschap van eigen aandelen in ruil voor geld, in
geval zulke verwerving noodzakelijk is om voor de vennootschap ernstige en dreigende schade te
vermijden.

Deze machtiging van de Raad van Bestuur kan door de Algemene Vergadering voor dezelfde
termijn verlengd worden met inachtneming van de in artikel 70bis van de Vennootschapswet,
bepaalde voorwaarden.

4. Kapitaalverhoging

Het kapitaal van de vennootschap kan verhoogd worden door beslissing van de Algemene
Vergadering, beraadslagend overeenkomstig het artikel 70 en, in voorkomend geval, artikel 71
van de Vennootschapswet, of door beslissing van de Raad van Bestuur binnen het kader van het
toegestaan kapitaal. Het is de vennootschap evenwel verboden rechtstreeks of onrechtstreeks in
te tekenen op haar eigen kapitaal.

De kapitaalverhoging die geschiedt bij openbare inschrijving in de loop van de twee jaren die
volgen op de datum van inschrijving van de vennootschap op de lijst bedoeld in artikel 120, §1,
3de lid van de Wet van vier december negentienhonderd negentig met betrekking tot de
Financiële Transacties en Financiële Markten, komt echter niet tot stand en het
inschrijvingsbedrag alsook, in voorkomend geval, de betaalde provisies en makelaarslonen,
worden aan de inschrijvers terugbetaald, indien het bedrag van het reeds geplaatste kapitaal
vermeerderd met het totaalbedrag van de inschrijvingen na de afsluiting van de
inschrijvingsperiode, lager ligt dan het minimum belgeggingsbudget voorzien in artikel 4, §1, 6°
van het Koninklijk Besluit van tien april negentienhonderd vijf en negentig met betrekking tot
Vastgoedbevaks.

Het voorgaande lid wordt opgenomen bij de uitgiftevoorwaarden van de kapitaalverhogingen
uitgevoerd bij middel van openbare inschrijvingen binnen de twee jaar die volgen op de
bovenvermelde datum van inschrijving.
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De Algemene Vergadering kan beslissen tot uitgifte van aandelen zonder vermelding van
nominale waarde beneden de fractiewaarde van oude aandelen. De oproeping tot de Algemene
Vergadering moet zulks uitdrukkelijk vermelden.

In geval van kapitaalverhoging met creatie van uitgiftepremies, moet het bedrag van deze premie
volledig volgestort worden bij de inschrijving.

5. Voorkeurrecht

Overeenkomstig artikel 11, §1 van het Koninklijk Besluit van tien april negentienhonderd vijf en
negentig betreffende de vastgoedbevaks kan bij een kapitaalverhoging door uitgifte van aandelen
tegen een inbreng in geld, niet afgeweken worden van het voorkeurrecht van de aandeelhouders.

6. Kapitaalverhoging door inbreng in natura

In geval van een uitgifte van aandelen tegen inbreng in natura dienen de volgende voorwaarden
te worden nageleefd:

- de identiteit van de inbrenger moet worden vermeld in het verslag bedoeld in artikel 34, §2, 3de

lid van de Vennootschapswet, alsook in de oproeping tot de Algemene Vergadering die voor de
kapitaalverhoging bijeengeroepen wordt;

- de uitgifteprijs mag niet minder bedragen dan de gemiddelde beurskoers gedurende de dertig
dagen voorafgaand aan de inbreng;

- het in 1° bedoelde verslag moet tevens de weerslag vermelden van de voorgestelde inbreng op
de toestand van de vroegere aandeelhouders, in het bijzonder wat hun aandeel in de winst en in
het kapitaal betreft.

1.6 Aard van de aandelen – aandelenoverdrachten

Artikel 7

De aandelen zijn aan toonder of op naam naar keuze van de aandeelhouder. Ze zijn allen
volgestort en zonder aanduiding van nominale waarde.

De vennootschap zal gedematerialiseerde aandelen kunnen uitgeven hetzij door
kapitaalverhoging, hetzij door inruiling van bestaande aandelen op naam of aan toonder. Elke
aandeelhouder zal op zijn kosten de inruiling kunnen vragen hetzij in aandelen op naam, hetzij in
aandelen aan toonder, hetzij in gedematerialiseerde aandelen. Overeenkomstig artikel 109, §1, 3°
van de Wet van vier december negentienhonderd negentig, betreffende de Financiële Transacties
en Financiële Markten, kunnen verschillende categorieën van aandelen worden ingericht.

De aandelen aan toonder worden ondertekend door twee bestuurders. De handtekeningen
kunnen door naamstempels vervangen worden. Zij kunnen uitgegeven worden als enkelvoudige
aandelen of als verzamelaandelen. De verzamelaandelen vertegenwoordigen meerdere
enkelvoudige aandelen volgens de vorm door de Raad van Bestuur te bepalen. Zij kunnen door
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de enkele beslissing van de Raad van Bestuur gesplitst worden in onderaandelen die in voldoende
aantal verenigd, zelfs zonder concordantie van de nummers, dezelfde rechten geven als het
enkelvoudig aandeel. Elke houder van enkelvoudige aandelen kan van de vennootschap de
omruiling van zijn aandelen bekomen tegen één of meerdere verzamelaandelen aan toonder die
enkelvoudige effecten vertegenwoordigen en dit volgens zijn keuze; elke houder van een
verzamelaandeel kan van de vennootschap de inruiling bekomen van deze effecten tegen het
aantal enkelvoudige aandelen die zij vertegenwoordigen. Deze inruiling gebeurt op kosten van de
houder.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het aandelenregister dat wordt bijgehouden op de
maatschappelijke zetel van de vennootschap. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit
de inschrijving in het aandelenregister. Elke aandelenoverdracht zal slechts uitwerking hebben na
de inschrijving in het aandelenregister van de verklaring van overdracht, gedateerd en
ondertekend door de overdrager en de overnemer of hun lasthebbers, of na het vervullen van de
formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen. Er zullen
inschrijvingscertificaten op naam aan de aandeelhouders afgeleverd worden.

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect. Indien
meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van
de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar
van het effect ten opzichte van de vennootschap.

Artikel 8

Overeenkomstig de voorschriften van de Wet van twee maart negentienhonderd negenentachtig
is elke natuurlijke of rechtspersoon die aandelen of andere stemrechten verlenende financiële
instrumenten van de vennootschap, die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, verwerft  of
afstaat, verplicht zowel de vennootschap als de Commissie voor het Bank- en Financiewezen
kennis te geven van het aantal financiële instrumenten dat hij bezit, telkens wanneer de
stemrechten verbonden aan deze financiële instrumenten ofwel drie procent (3%) ofwel vijf
procent (5%) of een veelvoud van vijf procent bereiken van het totale aantal stemrechten op dat
ogenblik of op het ogenblik dat zich omstandigheden voordoen op grond waarvan zulke
kennisgeving verplicht wordt.

De aangifte is eveneens verplicht in geval van overdracht van aandelen wanneer ingevolge deze
overdracht het aantal stemrechten stijgt boven of daalt onder de drempels bepaald in de eerste
of tweede alinea.

1.7 Raad van Bestuur

Artikel 9

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders, die voor maximum zes jaar worden benoemd door de Algemene Vergadering
van de aandeelhouders, en te allen tijde door deze laatste kunnen worden herroepen.
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Ingeval één of meer plaatsen van bestuurder openvallen, hebben de overblijvende bestuurders
het recht voorlopig in de vacature te voorzien tot aan de volgende Algemene Vergadering, die
tot de definitieve benoeming zal overgaan.
In geval een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is de rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon aan te duiden die de rechtspersoon zal vertegenwoordigen bij de uitoefening
van haar bestuurdersmandaat.
Alle bestuurders en hun vertegenwoordigers moeten de vereiste professionele betrouwbaarheid
en de voor die functie passende ervaring bezitten en kunnen instaan voor het autonoom beheer
van de vennootschap.

Artikel 10: Delegatie van bevoegdheden

De Raad van Bestuur mag onder zijn leden een voorzitter benoemen.
De Raad mag een Directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of
buiten de Raad.  De Raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.
De Raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren
van haar activiteiten of de uitvoering van de besluiten van de Raad delegeren aan één of meer
bestuurders, directeurs of gemachtigden.
Het dagelijks bestuur wordt op een dergelijke wijze georganiseerd dat in de schoot van de Raad
van bestuur minstens twee bestuurders op een collegiale wijze het dagelijks bestuur  waarnemen
of het toezicht hierop uitoefenen. De Raad, evenals de gemachtigden voor het dagelijks  bestuur
binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer
personen van hun keuze toekennen.
De Raad kan de vergoeding vaststellen van elke mandataris aan wie speciale bevoegdheden
werden toegekend dit alles conform de Wet van vier december negentienhonderd negentig met
betrekking tot de Financiële Transacties en Financiële Markten, en haar uitvoeringsbesluiten.

1.8 Bevoegdheden

Artikel 11

De Raad van Bestuur is bevoegd alle daden te stellen die nodig of nuttig zijn voor het bereiken
van het doel van de vennootschap, en alles te doen  wat niet door de wet of door deze statuten
aan de Algemene Vergadering is voorbehouden.  De vennootschap wordt bestuurd in het
uitsluitend belang van de aandeelhouders.
De Raad van Bestuur stelt het halfjaarlijks verslag op alsook het ontwerp van het jaarverslag en
van de prospectussen waarvan sprake in artikel 129 van de Wet van vier december
negentienhonderd negentig met betrekking tot de Financiële Transacties en Financiële Markten.
De Raad stelt de deskundige aan in overeenstemming met het artikel 7 van het K.B. van tien
april negentienhonderd vijf en negentig op Vastgoedbevaks en stelt desgevallend elke wijziging
voor aan de lijst van de deskundigen opgenomen in het dossier dat bij de aanvraag om
erkenning als vastgoedbevak is gevoegd.
De Raad van Bestuur kiest eveneens een bewaarder en legt deze keuze voor aan de Commissie
voor het Bank- en Financiewezen. Desgevallend stelt de Raad aan de Commissie voor  het
Bank- en Financiewezen  de wijziging voor van de bewaarder en dit overeenkomstig het artikel
12, §2 van het K.B. van tien april negentienhonderd vijf en negentig met betrekking tot de
Vastgoedbevaks.
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De Raad van Bestuur stelt de bewaarder op de hoogte van elke vastgoedverrichting van de
vennootschap overeenkomstig het artikel 13, §2 van het K.B. van tien april negentienhonderd
vijf en negentig op Vastgoedbevaks.

1.9 Vertegenwoordiging van de vennootschap

Artikel 12

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd, in en buiten rechte, met inbegrip van de
akten voor  dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, hetzij
door twee bestuurders samen optredend, hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door
een gemachtigde tot dit bestuur. Voor elke daad van beschikking met betrekking tot een
vastgoed dienen overeenkomstig artikel 18 van het K.B. van tien april negentienhonderd vijf en
negentig op Vastgoedbevaks steeds twee bestuurders gezamenlijk op te treden.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun opdracht, geldig verbonden door
bijzondere lasthebbers.

De vennootschap kan in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de Raad van Bestuur.
Afschriften of uittreksels van de notulen van de Algemene Vergaderingen van aandeelhouders
en van de vergaderingen van de Raad van Bestuur, daarin begrepen de uittreksels bestemd door
bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, worden geldig ondertekend, hetzij door
een bestuurder, hetzij door een persoon die belast is met het dagelijks bestuur of een
uitdrukkelijke volmacht van de Raad heeft ontvangen.

1.10 Vergaderingen van de Raad en wijze van beraadslaging

Artikel 13

De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, twee bestuurders of de
afgevaardigd bestuurder tenminste drie dagen voor de datum voorzien  voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, luchtpost, telegram, telex of telecopie.  Elke
telefonische oproep is eveneens geldig.
Elke bestuurder die een vergadering van de Raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.  Een bestuurder  kan er eveneens aan verzaken
zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na
de vergadering waarop hij niet aanwezig was.

Artikel 14
De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op
de plaats aangeduid in de oproeping.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter  of, indien deze afwezig is, door een
bestuurder aangeduid door zijn collega’s. De persoon  die de vergadering voorzit  mag een
secretaris, al dan niet bestuurder, aanduiden.
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Artikel 15

Iedere bestuurder kan; hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex of telecopie, volmacht geven
aan een ander lid van de Raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen.
Een bestuurder mag één collega vertegenwoordigen.

Artikel 16

Behalve in geval van overmacht, kan de Raad van Bestuur slechts geldig beraadslagen en
besluiten indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.  Indien
deze voorwaarde niet is ingevuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig
zal beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda van de vorige vergadering
voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Artikel 17

Beraadslaging en stemming betreffen in principe enkel punten die in de dagorde zijn
opgenomen, tenzij in uitzonderlijke gevallen.
Elk besluit van de Raad wordt opgenomen met absolute meerderheid der stemmen van de
tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van een of meer onder
hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
In uitzonderlijke gevallen, overeenkomstig artikel 67 van de gecoördineerde wetten op de
handelsvennootschappen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen
bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden
gevolgd voor de vaststelling van  de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 18

De besluiten van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden
door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze
notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen
van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

1.11 Bezoldiging van de bestuurders

Artikel 19

De bestuurders zullen worden vergoed voor de normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten,
die zij kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun opdracht.

De vergoeding zal rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met de door de
vennootschap verwezenlijkte verrichtingen en zal niet worden toegekend ten laste van de
vennootschap, tenzij met de voorafgaande toestemming van de Commissie voor het Bank- en
Financiewezen en voor zover dit in het jaarverslag wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel



- 92 -

20, §2 van het K.B. van tien april negentienhonderd vijf en negentig met betrekking tot de
Vastgoedbevaks.

1.12  Voorkoming van belangenconflicten

De bestuurders, de personen die belast zijn met het dagelijks bestuur en de lasthebbers van de
vennootschap kunnen niet optreden als tegenpartij in verrichtingen met de vennootschap of met
een vennootschap die zij controleert, noch enig voordeel halen uit verrichtingen met voormelde
vennootschappen, behalve wanneer de verrichting gesteld wordt in het belang van de
vennootschap, binnen het geplande beleggingsbeleid en overeenkomstig de normale
marktvoorwaarden.
In voorkomend geval dient de vennootschap voorafgaandelijk de Commissie voor het Bank-en
Financiewezen hierover in te lichten.
De verrichtingen vermeld in het eerste lid alsook de gegevens in de voorafgaande mededeling
worden onmiddellijk openbaar gemaakt en worden in het jaarverslag en, in voorkomend geval,
in het halfjaarverslag toegelicht.
De voorafgaande bepaling geldt niet voor de verrichtingen zoals vermeld in artikel 25 van het
K.B. van tien april negentienhonderd vijf en negentig met betrekking tot Vastgoedbevaks.
Artikel 60 en 60bis van de Vennootschapswet blijven onverkort van toepassing.

1.13 Commissaris

Artikel 20

De controle op de verrichtingen van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer
commissarissen, benoemd door de Algemene Vergadering onder de leden van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren voor een vernieuwbare termijn van drie jaar. De bezoldiging van de
commissaris wordt op het ogenblik van zijn benoeming door de Algemene Vergadering
vastgesteld.

De commissaris(sen) controleert (controleren) en certificeert (certificeren) eveneens de
boekhoudkundige gegevens opgenomen in de jaarrekening van de vennootschap. Op vraag van
de Commissie voor het Bank- en Financiewezen bevestigt hij (zij) eveneens de juistheid van de
gegevens die de vennootschap in toepassing van artikel 133 van de Wet van vier december
negentienhonderd negentig betreffende de Financiële Transacties en de Financiële Markten aan
de voormelde Commissie heeft overgedragen.

1.14 Algemene Vergaderingen van aandeelhouders

Artikel 21

Ieder jaar wordt een Algemene Vergadering gehouden, “jaarvergadering” genoemd, de eerste
vrijdag van de maand juni om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de
jaarvergadering de volgende werkdag plaats om hetzelfde uur.
Een Buitengewone Algemene Vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang
van de vennootschap zulks vereist.



- 93 -

Deze Algemene Vergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de Raad van Bestuur of de
commissaris(sen) en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één
vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Wanneer de vennootschap er niet in slaagt haar beleggingen na afloop van een periode voor 2
jaar vanaf de datum van inschrijving op de lijst als bedoeld in artikel 120,  §1, tweede lid in de
Wet van vier december negentienhonderd negentig met betrekking tot de Financiële Transacties
en de Financiële Markten te diversifiëren overeenkomstig de statuten en reglementaire
bepalingen terzake, moet de Algemene Vergadering bijeenkomen om te beraadslagen en te
besluiten over de eventuele ontbinding van de vennootschap en desgevallend over andere in de
agenda aangekondigde maatregelen, tenzij de Commissie voor het Bank- en Financiewezen een
afwijking heeft toegestaan overeenkomstig artikel 42, §3, tweede lid in het K.B. van tien april
negentienhonderd vijf en negentig op Vastgoedbevaks.
De Algemene Vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

1.15 Bijeenroeping en wijze van beraadslaging

Artikel 22

De oproeping tot zowel de Algemene Vergadering als de Buitengewone Algemene Vergadering
gebeurt via een aankondiging die éénmaal ten minste acht dagen voor de vergadering plaatsvindt
in het Belgisch Staatsblad, alsook tweemaal, met een tussentijd van ten minste acht dagen en de
tweede maal ten minste acht dagen voor de vergadering, in een landelijk verspreid blad en in een
blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft.

De oproeping vermeldt de agenda van de vergadering en de voorstellen tot besluit. Aan de
aandeelhouders op naam wordt acht dagen voor de vergadering een oproeping per aangetekende
brief gezonden.
De aandeelhouder die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder kan er tevens, voor of na de
bijeenkomst  van de Algemene Vergadering die hij niet bijwoonde, aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.
Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder
uiterlijk vijf werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen
deponeren op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de
oproeping.
Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers
kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te
richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist
worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 23

Elke aandeelhouder mag zich op een Algemene Vergadering doen vertegenwoordigen door een
gemachtigde, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk per telegram, telex of
telecopie gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
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De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en de naakte eigenaars, de pandhoudende schuldeisers
en pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten
vertegenwoordigen.

Artikel 24

Alle aandeelhouders of hun gemachtigden zijn verplicht, alvorens aan de vergadering deel te
nemen, de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 25

De Algemene Vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur
of, in  geval van afwezigheid van deze laatste, door een bestuurder aangeduid door zijn collega’s
of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de
vergadering duidt de secretaris aan.
Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering twee stemopnemers aan
op voorstel van de voorzitter.
De notulen van de Algemene Vergaderingen worden ondertekend door de voorzitter van de
vergadering, de secretaris, de stemopnemers, de aanwezige bestuurders en commissaris(sen) en
de aandeelhouders die zulks wensen.
Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. De volmachten worden gehecht aan
de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

Artikel 26

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders
met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten.
De commissaris(sen) geeft (geven) antwoord op de vragen die hem (hen) worden gesteld door
de aandeelhouders met betrekking tot zijn (hun) controleverslag.

Artikel 27

Elk aandeel geeft recht op één stem. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Artikel 28

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda werden
opgenomen, behalve indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en eenparig hun instemming
verlenen om te beraadslagen over de nieuwe punten.
Behalve in de bij het volgende artikel bepaalde gevallen, kan de Algemene Vergadering geldig
beraadslagen, welke ook het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen mogen zijn, en
worden de besluiten genomen bij meerderheid der stemmen waarmede aan de stembeurt wordt
deelgenomen.
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Artikel 29

Wanneer de Algemene Vergadering moet beraadslagen over :

• een wijziging aan de statuten,
• een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal,
• de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde,
• de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten,
• de ontbinding van de vennootschap,

moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de
vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een
nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze zal besluiten, ongeacht het
aantal der vertegenwoordigde aandelen.
De besluiten over hogergenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een
meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere regels van aanwezigheid en meerderheid
voorzien door de vennootschapswet, onder andere met betrekking tot de wijziging van het
maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door
de vennootschappen, de ontbinding van de vennootschap in geval haar netto-actief tengevolge
van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal en de
omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm.
Overeenkomstig artikel 9 van het K.B. van tien april negentienhonderd vijf en negentig op
Vastgoedbevaks, dient bovendien elk ontwerp tot wijziging van de statuten vooraf aan de
Commissie voor het Bank- en Financiewezen worden voorgelegd.

1.16 Boekjaar – Jaarrekening – Dividenden

Artikel 30

Het boekjaar begint op één april en eindigt op één en dertig maart van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de Raad van Bestuur een inventaris op, alsmede de
jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.
Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld. De Raad van Bestuur maakt
tevens een inventaris op bij de uitgifte van aandelen of bij de wederinkoop van deze anders dan
op de beurs.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun bekendmaking geldig ondertekend, hetzij door
een bestuurder, hetzij door een persoon belast met het dagelijks bestuur of hiertoe uitdrukkelijk
gemachtigd door de Raad van Bestuur.

Artikel 31

Overeenkomstig artikel 119, §4 van de Wet van vier december negentienhonderd negentig
betreffende de Financiële Transacties en de Financiële Markten, is de vennootschap niet
verplicht een wettelijke reserve aan te leggen. Anderzijds is de vennootschap verplicht tachtig
ten honderd (80%) van de netto-opbrengst zoals bepaald in het artikel 62 van het K.B. van tien
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april negentienhonderd vijf en negentig op Vastgoedbevaks, uit te keren als vergoeding van het
kapitaal.
De netto-opbrengst is gelijk aan de winst van het boekjaar verminderd met de in de
resultatenrekening opgenomen waardeverminderingen, de terugnemingen op
waardeverminderingen en de meerwaarden bij de realisatie van vaste activa. Deze meerwaarden
worden slechts uitgesloten in de mate dat zij herbelegd worden binnen een termijn van 4 jaar
vanaf de eerste dag van het boekjaar waarin de meerwaarden zijn gerealiseerd. Het deel van de
verwezenlijkte meerwaarden dat voor de periode van 4 jaar niet is herbelegd wordt gevoegd bij
de netto-opbrengst van het boekjaar dat volgt op die periode.
De jaarvergadering besluit op voorstel van de Raad van Bestuur over de bestemming van de
overige twintig ten honderd ( 20%) van de nettowinst.

Artikel 32

De betaling van de dividenden waarvan de uitkering door de jaarvergadering werd besloten,
geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de Raad van Bestuur.

Artikel 33

De Raad van Bestuur mag besluiten over te gaan tot uitkering van interimdividenden en de
betalingsdatum ervan vaststellen.

Artikel 34

Elke uitkering van dividenden of interimdividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door
de aandeelhouder die deze heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap
bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften
was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn

1.17 Ontbinding en vereffening

Artikel 35

In geval van ontbinding van de vennootschap wat ook de oorzaak of het tijdstip mogen wezen,
zullen één of meerdere vereffenaars, benoemd door de Algemene Vergadering, of bij gebrek aan
zulke benoeming, de bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn en samen optredend, voor
de vereffening instaan.
Bij gebrek aan andere bepalingen in de akte van benoeming, beschikken de personen belast met
de vereffening te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden.
De aandeelhoudersvergadering bepaalt de wijze van vereffening.
Indien de vennootschap in de loop van de twee jaren die volgen op de inschrijving op de lijst als
bedoeld in artikel 120, §1, tweede lid in de Wet van vier december negentienhonderd negentig
met betrekking tot de Financiële Transacties en Financiële Markten wordt ontbonden en in
vereffening gesteld, zullen de promotoren de door de aandeelhouders betaalde vergoeding,
provisies en kosten bij de verwerving van aandelen van de vennootschap, verhoogd met de door
de vennootschap betaald vergoedingen voor dienstverlening door een vennootschap verbonden
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zijn, of waarmee de vennootschap of een promotor van de vennootschap een
deelnemingsverhouding hebben, terugbetalen.

Artikel 36

Behalve in het geval van fusie of splitsing, wordt het netto-actief van de vennootschap, na
delging van alle passiva, gelijkelijk verdeeld onder alle aandeelhouders van de vennootschap naar
verhouding van hun aandelenbezit.

1.18 1.18 Algemene bepalingen

Artikel 37: Keuze van woonplaats

Iedere bestuurder en vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland woonachtig is,
wordt tijdens de duur van zijn functie geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan op de
zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig
kunnen worden gedaan.
De clausules die strijdig zijn met enige dwingende bepalingen van de Wet van vier december
negentienhonderd negentig betreffende de Financiële Transacties en de Financiële Markten of
met haar uitvoeringsbesluiten en meer in het bijzonder het K.B. van tien april negentienhonderd
vijf en negentig op de Vastgoedbevaks, worden als niet-geschreven geacht.
Overeenkomstig artikel 119, §4 van de Wet van vier december negentienhonderd negentig
betreffende de Financiële Transacties en de Financiële Markten zijn de artikelen 29, §1,2 en 5; 29
ter, 46; 1ste en 2de lid, 64, §2, 70bis, 77, 6de lid van de Vennootschapswet niet van toepassing op
de vennootschap.
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2. Handelsregister en BTW-nummer

Retail Estates nv is ingeschreven in het Handelsregister te Brussel onder het nummer 550.780.
Het BTW-nummer is BE 434.797.847.

3. Inzage in officiële stukken

De niet geconsolideerde en de geconsolideerde jaarrekeningen, statuten, jaarverslagen en andere
informatie (zoals beoogd in de KB’s van 3 juli 1996 op verplichtingen inzake occasionele en
periodieke informatie) die ten behoeve van de aandeelhouders publiek worden gemaakt, kunnen
kosteloos op de zetel van de vennootschap verkregen worden.

De niet geconsolideerde en de geconsolideerde jaarrekeningen en de bijkomende verslagen
worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De statuten kunnen worden verkregen bij de griffie van de rechtbank van Koophandel te
Brussel.

De jaarverslagen van de vennootschap worden verzonden naar de houders van aandelen op
naam, de andere effectenhouders die de fomaliteiten voorgeschreven door het Wetboek van
Vennootschappen hebben vervuld, en naar de personen die erom vragen. Zij kunnen eveneens
op de zetel van de vennootschap bekomen worden.

4. Evolutie van het maatschappelijk kapitaal

Datum
van de
akte

Aard verrichting Datum
publicatie in

Belgisch
Staatsblad

Aantal
aandelen

na de
verrichting

Bedrag kapitaal
na de

verrichting
(in EUR)

Uitgifte-
premie

(in EUR)
12/07/88 Oprichting 29/07/88 3.000 74.368,06 - 0 -
09/03/98 Splitsing van aandelen 08/05/98 30.283 74.368,06 - 0 -
09/03/98 Inbrengen in natura 08/05/98 483.574 11.311.191,75 - 0 -
09/03/98 Fusie 08/05/98 830.212 14.566.245,40 - 0 -
09/03/98 Kapitaalverhoging door

storting in speciën
08/05/98 1.176.212 20.636.888,69 2.506.472,67

10/03/99 Kapitaalvermindering:
aanzuivering van
overgedragen verliezen

30/06/99 1.176.212 15.505.437,35 2.506.472,67

10/03/99 Fusie door overneming 30/06/99 1.459.794 16.890.885,97 2.506.472,67
10/03/99 Kapitaalvermindering:

aanzuivering van
overgedragen verliezen

30/06/99 1.459.794 14.624.290,99 2.506.472,67

10/03/99 Kapitaalvermindering:
voor verzienbaar verlies 30/06/99 1.459.794 14.450.765,52 2.506.472,67

10/03/99 Kapitaalverhoging door
incorporatie van
uitgiftepremie en
herwaarderingsmeerw.

30/06/99 1.459.794 19.243.762,53 - 0 -

10/03/99 Kapitaalverhoging door
storting in speciën

30/06/99 2.283.142 30.097.573,42 16.193.170,91
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5. Geschillen

In de loop van het afgelopen boekjaar heeft de vennootschap een controle ondergaan op de
diverse belastingsaangiften met betrekking tot de boekjaren 1998, 1999 en 2000. Naar aanleiding
van deze controles werden diverse berichten van wijziging betekend aan de vennootschap,
waarbij in hoofdzaak de berekeningsbasis van de zogenaamde ‘exittaks’ in vraag werd gesteld. In
de aangiften werd uitgegaan van een waardering op basis van de geschatte waarde van de
gebouwen, kosten koper, daar waar de belastingsadministratie uitgaat van een hogere waardering
die de waarde  vrij op naam benadert.
De vennootschap heeft bezwaar aangetekend tegen deze aanslagen, waarover de
belastingsadministratie zich nog niet heeft uitgesproken.
Het is onwaarschijnlijk dat de belastingsadministratie zich tijdig zal uitspreken, daar bij het
hoofdbestuur een afwachtende houding wordt aangenomen naar aanleiding van wat er in diverse
werkgroepen voorbereid en besloten zal worden aangaande de bevaks.

Overzicht van de ontvangen aanslagen en de respectievelijke aangelegde provisies voor deze
aanslagen:

(in EUR) Extra aanslagen Aangelegde provisie Reserve

1 ste fase 794.875 808.077 13.201
2 de fase 325.564 319.297 -6.266
Totaal 1.120.439 1.127.374 6.934

Op de totale provisies heeft de vennootschap momenteel een reserve van 6.934 EUR. Deze
provisie dekt alle extra aanslagen, alsook de verhoging wegens onvoldoende/niet tijdige
voorafbetaling.
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Goedkeuring als referentiedocument door de Commissie voor
het Bank- en Financiewezen

Op datum van 4 juni 2002 heeft de Commissie voor het Bank- en Financiewezen haar toelating
gegeven om onderhavig jaarverslag te gebruiken als referentiedocument voor elk openbaar beroep op
het spaarwezen die Retail Estates nv zou verrichten, tot publicatie van haar volgend jaarverslag, in
het kader van titel II van het Koninklijk Besluit nr. 185 van 1935, middels de procedure van
gescheiden informatieverstrekking. In het kader van deze procedure moet dit jaarverslag vergezeld
zijn van een document over de verrichting die dan samen het prospectus in de zin van artikel 29 van
datzelfde Koninklijk Besluit nr. 185 vormen.
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Nuttige inlichtingen

Retail Estates nv
Administratieve zetel  
Industrielaan 24
B - 1740 Ternat 
T. 02 583 19 50
F. 02 581 09 42

Maatschappelijke zetel
Bospleinlaan 5
1000 Brussel

HR Brussel: 550.780
BTW: BE 434 797 847 

Financiële dienst
KBC Bank - Bank Brussel Lambert

Bewaarhoudende bank
KBC Bank

Jaarverslag
Ce rapport annuel est également disponible en français. 

Beursnotering
Van de maatschappelijke aandelen wordt 100% genoteerd op de beurs Euronext (Brussel). 

Contactpersoon
Voor verdere informatie over Retail Estates nv kan u zich wenden tot:

Dirk Adriaenssen
Real Estate Manager
T. 02 583 19 54
F. 02 581 09 42
Email: dirk.adriaenssen@retailestates.com

Fabienne Duchateau
T. 02 583 19 59
F. 02 581 09 42
Email: fabienne.duchateau@retailestates.com
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