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I. Het Project in het kort

➢ Project ‘Place Favresse’ : Afbraak van twee gebouwen en
bouw van pand met 12 appartementen en 20
binnenparkeerplaatsen

➢ Eigendom aangekocht door SA Home-Concept

➢ Home-Concept SA zal afzien van het recht van toetreding
voor de bouwwerken ten gunste van I.C.M. SRL

➢ De ingezamelde fondsen zullen exclusief dienen voor de
financiering van het project ‘Place Favresse’

Doel van de financiering

De ligging

➢ Vastgoedcomplex gelegen in La Hulpe (Terhulpen) in de
provincie Waals Brabant

➢ Heel gunstig gelegen in de kalme en aangename gemengde
buurt

➢ In de nabijheid van de grote hoofdwegen (E411 en
Westring) en de grote steden (Brussel en Waver)

De vastgoedsite

➢ Bouw van een vastgoedcomplex met 12 appartementen
met netto woonoppervlakte van 1.233m² et inclusief 20
overdekte parkieerplaatsen

➢ Verdiepen -1 en -2 : 20 Parkings en kelders
➢ Gelijkvloers : 2 appartementen 2 kamers en 1

appartement 1 kamer
➢ Verdieping +1 : 2 appartementen 2 kamers en 2

appartementen 1 kamer
➢ Verdieping +2 : 3 appartementen 2 kamers
➢ Verdieping +3 : 2 appartementen 2 kamers

De kerncijfers

De obligatiefinanciering via BeeBonds 
zal worden ondergebracht in de SRL 
I.C.M.

➢ Verkopen : 5 m€
➢ Kosten aankoop : 1 m€
➢ Kosten werken en ontwikkeling: 2,8 m€
➢ Financiële kosten 0,2 m€
➢ ROI : 23%

De kalender

Het verkrijgen van de vergunning zonder beroep

Aankoop, begin van de werken en aanvang verkopen

Beëindiging van de ruwbouw en einde van de verkopen

Voltooiing van de afwerkzaamheden

Terugbetaling van de obligatielening

T2 2021

Q3 2021

Q1 2022

Q4 2022

Q4 2023

Q2 2024

➢ Max. bedrag van de lening : 600 k€
➢ Rentevoet : 8,00% / jaar
➢ Looptijd : 2,5 jaar
➢ Min. bedrag van de lening : 500 k€
➢ Zekerheden : Persoonlijke borgstelling van de 

bestuurders van de SRL I.C.M.



Onderneming die de 
gebouwen van het "Place

Favresse"-project zal 
verwerven en het 

grondgedeelte van het 
project zal verkopen
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II. De juridische structuur

Organigram (*)

Home-Concept SA

Onderneming, aankoper van de gebouwen van het Project :

• Naam en rechtsvorm : Home-Concept SA (hierna ‘Home-Concept’)

• Ondernemingsnummer : BE 0871.949.727

• Adres : Congolaan 7, 1000 Brussel

• Bestuurders : M. Alain Dissy en M. Victor Gama

• Activiteit : Onderneming die het gebouw van het project zal verwerven en ten gunste
van I.C.M. SRL afstand zal doen van het recht van opstal voor de constructies. Home-
Concept SA zal het grondgedeelte van de verkochte flats verkopen

Home-Concept SA

Onderneming die het project Place Favresse (hierna het "project") zal ontwikkelen en de
obligaties zal uitgeven:

• Naam en rechtsvorm : I.C.M. SRL (hierna ‘I.C.M.’)

• Ondernemingsnummer : BE 0403.017.578

• Adres : Congolaan 7, 1000 Brussel

• Bestuurders : M. Alain Dissy en M. Victor Gama

• Activiteit : Onderneming die actief is als vastgoedhandelaar en waarin de bouwwerken
van het project "Place Favresse" van deze nota zullen worden uitgevoerd. I.C.M. zal het
bouwgedeelte van de verkochte flats verkopen

I.C.M. SRL

M. Victor
Gama

Bron : Management

1

1

2

M. Alain
Dissy

I.C.M. SRL

Onderneming waarin de 
bouw van het project "Place

Favresse" zal worden 
uitgevoerd en die het 
bouwgedeelte van het 
project zal verkopen

2

Obligatiefinanciering

* De heren Alain Dissy en Victor Gama bezitten eveneens andere ondernemingen waarin Home-Concept SA en I.C.M.
SRL voorschotten hebben betaald. In het bovenstaande organisatieschema is alleen rekening gehouden met de
ondernemingen die betrokken zijn bij het project "Place Favresse" (met uitzondering van Find Immo SRL, dat als
"handelsagent" bij het project zal optreden). In dit organigram is evenmin rekening gehouden met de in 2022
geplande kapitaalverhoging van Home-Concept SA door incorporatie van de rekening-courantschulden van I.C.M.
SRL. Na deze operatie zal het aandeelhouderschap van Home-Concept SA als volgt zijn samengesteld: 48% I.C.M.
SRL, 26% Alain Dissy en 26% Victor Gama.

50% 50%

R.D.A.
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III. De promotor

I.C.M. SRL

Alain Dissy

Alain Dissy is als makelaar ingeschreven bij het I.I.S. onder nr. 501997 en is sinds 1991 actief in de vastgoedbemiddeling en -ontwikkeling.
In 1996 richt hij het immobiliënkantoor "Immo Partners" op om de hoofdstad en haar voorsteden te bestrijken. Zijn team wijdt zich volledig aan de
verkoop en de ontwikkeling van onroerend goed: van de expertise tot de verkoopovereenkomst, het begeleiden van de koper tot de ondertekening
van de verkoopakte, en dit, voor alles wat betrekking heeft op de residentiële sector.

Bron : Management

Victor Gama

Victor Gama is een in het IPI geregistreerd makelaar (nr. 103774) en is sinds 1991 actief in de ontwikkeling en bouw van nieuwe huizen en
appartementsgebouwen.

Van 1995 tot 2005 werkte hij voor BIK-Immo, waar hij ongeveer 300 huizen ontwierp en bouwde, met inbegrip van het opstellen van plannen en
afmetingen, klantenbeheer, verkoop, kostenberekening, marketing en communicatie.

Sterktepunten van hun samenwerking

Partners sinds 2005, worden al hun ontwikkelingsprojecten voor 100% uitgevoerd en gecontroleerd door hun structuur: aankoop van terreinen of af te breken gebouwen; ontwerp van
projecten van A tot Z; coördinatie van bouwwerven, betrokkenheid van verschillende aannemers die erkend en gescand zijn door de banken; verkoop van projecten via hun bedrijf Find Immo
SRL.
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IV. De groep – Track record ‘Promotion’ (niet exhaustief)

Bron : Management

Project ‘Les Terrasses de Grez’4

Voltooid

Project ‘La Villa’3

Voltooid

Project ‘Résidence Eleonore’1

Regio Brussel-Hoofdstad

Verkoopsprijs :4.5 m€
Marge van > 15%

Voltooid

Project ‘Les Jardins de Jodoigne’2

Voltooid

19 appartementen

Provincie Waals Brabant

Verkoopsprijs : 3.9 m€
Marge van > 15%

10 appartementen

Provincie Waals Brabant

Verkoopsprijs : 9.2 m€
Nulmarge

18 appartementen
15 eensgezinswoningen

Provincie Waals Brabant

Verkoopsprijs : 5.5 m€
Marge van > 20%

12 luxe appartementen

Bebouwde oppervlakte * 
de 5.862m² + création 
voiries

Bebouwde oppervlakte *  
2.784m²

Bebouwde oppervlakte*  
3.242m²

Bebouwde oppervlakte * 
de 2.138m²

* De bebouwde oppervlakte omvat gemeenschappelijke ruimten, kelders, zolders, terrassen, parkeerplaatsen, enz.

Afgerond in 2017 Afgerond in 2021

Afgerond in 2020Afgerond in 2021



Bron : Management 7

IV. De groep – Track record ‘Promotion’ (Lopende Projecten)

Project ‘Manoir’2Project ‘Paturage’1

Regio Brussel-Hoofdstad

1.700m² te bouwen

in afwachting  
vergunning

14 appartementen

Provincie Waals Brabant 

9.700m² te bouwen
oppervlakte

24 zeer high end appartementen
2 villas

in afwachting 
van vergunning

Er is een stuk grond aangekocht in een groepsmaatschappij en de 
projectbouw zou kunnen worden uitgevoerd in Home-Concept of 
in I.C.M.
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V. Beschrijving van het project

Het Project ‘Place Favresse’ vandaag…

Bron : Management



V. Beschrijving van het project

Gevestigd Place Favresse 44-46 te 1310 La Hulpe (Terhulpen)

Afbraak en wederopbouw van appartementsgebouw in 12 appartementen, 20
binnenparkings waarvan 1 voor PBM en 12 privatieve kelders verdeeld over 2
ondergrondse niveaus

• Verlening van de vergunning zonder beroep

• Aankoop van het gebouw gelegen Place Favresse 44-46 te 1310 La
Hulpe door de onderneming Home-Concept SA

• Begin der afbraakwerken, ruwbouw, voltooiing en afwerkingen

• Begin van de commercialisering onder de wet Breyne

• Einde van de afbraakwerken en van de ruwbouw

• Einde van de commercialisering (100% verkocht)

• Einde van de voltooiingswerken en afwerkingen

Het Project ‘Place Favresse’ morgen…

Gelegen op de genummerde parcelen 578/A, 579/A en 580/A op een totale
grondoppervlakte van 705m²

2 appartementen zijn verkocht aan vennoten van de groep en 2 andere
appartementen szullen door de gemeente verkocht worden tegen een
voorkeurstarief

Q3 2021

Q4 2023

Q1 2022

Q4 2022

9Bron : Management
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VI. De oppervlakten

Opmerking : De netto-oppervlakten zijn exclusief de balkons en terrassen

1

Netto oppervlakte
107m²

2 kamers

1 terras van 15m² 

Appartement 1 Appartement 2 Appartement 3 Appartement 4 

Netto oppervlakte
81m²

1 kamer

1 terras van 23m² 

Netto oppervlakte
97m²

2 kamers

1 terras van 22m² 

Netto oppervlakte
96m²

2 kamers

1 terras van 13m² 

Netto oppervlakte
62m²

1 kamer

1 terras van 9m² 

Appartement 5 Appartement 6 Appartement 7 Appartement 8 

Netto oppervlakte
62m²

1 kamer

1 terras van 9m² 

Netto oppervlakte
109m²

2 kamers

1 terras van 14m² 

Netto oppervlakte
96m²

2 kamers

1 terras van 14m² 

Netto oppervlakte
95m²

2 kamers

1 terras van 28m² 

Appartement 9 Appartement 10 Appartement 11 Appartement 12

Netto oppervlakte
109m²

2 kamers

1 terras van 14m² 

Netto oppervlakte
105m²

2 kamers

1 terras van 11m² 

Netto oppervlakte
124m²

2 kamers

1 terras van 12m² 

2 3

4 5 6 7

8
9 10

11 12
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VII. De ligging

Het vastgoedcomplex bevindt zich in een kalme en aangename gemengde wijk. Hij bevindt zich in
de directe nabijheid van het handelscentrum van Terhulpen:

De vastgoedsite

Ideaal gelegen in de nabijheid van Brussel, Louvain-La-Neuve, Leuven, Namen, 
Waterloo en Waver

De ligging

Wavre

La Hulpe

E40

E411

Toegang tot de autosnelwegen (E40 en E411) en tot de Westring op minder
dan 5 km van de site (via E411)

Het medisch centrum « Centre Médical Spécialisé (CMS) » van La Hulpe ligt op 
5min met de wagen

Namur et Liège

Charleroi

Bruxelles

Station van La Hulpe in de onmiddellijke nabijheid (op 50 m)

Het kasteel van Terhulpen is gelegen op 8 km (bossen en wandelingen)

Charleroi en Luik liggen op 60 min met de wagen

Leuven

« Le Grand Etang de La Hulpe » ligt op 300 m

Talrijke lagere en middelbare scholen in de nabije omgeving

Ring

Bron : Management en Google Maps
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VIII. Het uitvoeringsplan

Timeline : het Project start in Q1/2022 en zou moeten eindigen in Q4/2023

➢ Het eigendom zal aangekocht worden in Q1/2022 door SA ‘Home-Concept’ ;

➢ De vergunning werd toegekend op 15 september 2021 ;

➢ Deze vergunning betreft de afbraak van twee bestaande gebouwen (nr. 44 en nr. 46), de wijziging van begane grond nr. 52 en de bouw van een gebouw met 12 woningen en 20 overdekte
parkeerplaatsen. In deze nota wordt geen rekening gehouden met de wijziging van de benedenverdieping nr. 52;

➢ De werken zouden moeten starten in Q1/2022 en eindigen in Q4/2023 ;

➢ Het Project zal uitgevoerd worden in het kader van de Breyne-wet ;

➢ De commercialisering is begonnen in Q1/2022 en de inkomsten uit de eerste verkopen worden verwacht in Q2/2022.

Bron : management

Planning Projet "Place Favresse" < T1/2022 T1/2022 T2/2022 T3/2022 T4/2022 T1/2023 T2/2023 T3/2023 T4/2023 T1/2024 T2/2024

Acquisition du bien

Délivrance permis

Démolition et gros oeuvres

Parachèvement et finitions

Commercialisation des appartements



Ventes - En EUR

Prix de vente total # m² ou unités Prix de vente / m² ou unités

Appartement 0.1 RDC - 2 chambres 425.000 €                          115 3.707 €                                     

Appartement 0.2 RDC - 1 chambre 235.000 €                          92 2.554 €                                     

Appartement 0.3 RDC - 2 chambres 280.000 €                          108 2.590 €                                     

Appartement 1.1 étage 1 - 2 chambres 399.000 €                          103 3.883 €                                     

Appartement 1.2 étage 1 - 1 chambre 265.000 €                          66 4.009 €                                     

Appartement 1.3 étage 1 - 1 chambre 235.000 €                          66 3.561 €                                     

Appartement 1.4 étage 1 - 2 chambres 435.000 €                          116 3.758 €                                     

Appartement 2.1 étage 2 - 2 chambres 399.000 €                          102 3.896 €                                     

Appartement 2.2 étage 2 - 2 chambres 325.000 €                          109 2.984 €                                     

Appartement 2.3 étage 2 - 2 chambres 440.000 €                          116 3.801 €                                     

Appartement 3.1 étage 2 - 2 chambres 445.000 €                          110 4.034 €                                     

Appartement 3.2 étage 2 - 2 chambres 495.000 €                          130 3.814 €                                     

Emplacements simples parkings intérieurs 540.000 €                          18 30.000 €                                  

Emplacements 6 et 7 parkings intérieurs 40.000 €                             2 20.000 €                                  

Caves 30.000 €                             10 3.000 €                                     

Caves 8 et 9 10.000 €                             2 5.000 €                                     

Total Ventes appartements 4.378.000 €                      1.233 3.552 €                                    

Total Ventes inclus parkings et caves 4.998.000 €                       

Coûts d'acquisition - En EUR

% / coûts totaux (hors acq) Coûts totaux # m² Coûts / m²

Acquisition (asset deal) + frais 36% 1.020.000 €                       705 1.447 €                                     

Coûts de construction et de développement - En EUR

% / coûts totaux (hors acq) Coûts totaux # m² Coûts / m²

Coûts de construction 78% 2.181.320 €                       1.648 1.324 €                                     

Honoraires de développement 22% 627.935 €                          1.648 381 €                                        

Total coûts de construction 100% 2.809.255 €                       1.648 1.705 €                                     

Frais financiers et impôts - En EUR

Intérêts émission obligataire 120.000 €                          

Intérêts et frais de financement 56.337 €                             

Frais Loi Breyne 28.907 €                             

Total frais financiers 205.244 €                          

Impôts estimés 246.875 €                          
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IX. De verwachte rentabiliteit

➢ De verkoopsprijzen per m² komen overeen met de gemiddelde marktprijs voor nieuwbouw in
Terhulpen;

➢ De appartementen 0.2 en 0.3 zijn verkocht aan voorkeursprijzen (door de gemeente) ;

➢ Het Project is uitgevoerd in het kader van de ontheffing van het toetredingsrecht (R.D.A. -
Renonciation au Droit d’Accession) en is bedoeld voor verkoop per eenheid « sleutel op de
deur ». Het Project zal worden ontwikkled in het kader van de Breyne-wet ;

➢ De gronden zullen verkocht worden door de onderneming Home-Concept SA en in het kader van
de registratierechten ;

➢ De appartementen, de kelders en de parkings zullen verkocht worden door I.C.M. SRL onder de
BTW-regeling;

➢ De bouwkosten per m² liggen iets onder de huidige marktprijzen. Dit is te wijten aan het feit dat
de ontwikkelaar in verschillende bouwsectoren werkt. Zij omvatten een onvoorziene uitgave van
5% van de bouwkosten;

➢ De appartementen 1.2, 1.3 en 2.2 alsook 3 kelders, 3 parkingplaatsen werden al verkocht;

➢ De financiële kosten zijn samengesteld uit :

✓ Bankkosten in verband met de lening en kosten in verband met de obligatielening;
✓ Interesten op de banklening(en) ;
✓ Interesten betreffende de obligatie-uitgifte gebaseerd op de fondsenwerving van EUR

600k à 8% gedurende 2,5 jaar ;
✓ Financiële kosten in het kader van de Breyne-wet ;

➢ De verwachte ROI* van het project is 23,88% ligt lichtjes boven de standaard marktprijzen (tussen
15% en 20%).

Bron : management

*(Verkopen – (Projectkosten + Financiële kosten)) / (Projectkosten + Financiële kosten).

Verwachte 
ROI 23,88%
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X. Financieringaanvraag

Kostenstructuur % totale kosten

Aankoop 25%

Ontwikkeling 16%

Bouw 54%

Financiële kosten 5%

Financieringstructuur % totale kosten

Bankfinanciering 63%

Obligatie-uitgifte 15%

Voorverkopen 15%

Eigen inzet 10%

Buffer -3%

Kostenstructuur Financieringstructuur

en
 m

ill
ie

rs
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XI. Lopende financieringen

➢ Bankfinanciering :

• Krediet : ING

• Toekenningsdatum: 18/02/2022

• Soort krediet : - Straightloan van 640.000,00 EUR voor financiering van de grond in Home-Concept SA
- Straightloan van 1.779.000,00 EUR voor financiering van de bouw in I.C.M. SRL
- Kaskrediet van 125.000,00 EUR in I.C.M. SRL

• Vervaldatum : 28/02/2025

• Bedrag : 2.544.000,00 EUR

• Doel : Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van de gebouwen aan het Favresseplein 44-46 in Terhulpen 1310 en van de financiering van het project "Place
Favresse

• Rente : 1,80% voor de straightloans en 9,90% voor het kaskrediet

• Zekerheden : - Een hypotheek in eerste rang voor een hoofdsom van 25.000,00 EUR op het volgende onroerend goed: de grond en de gebouwen gelegen aan de Place
Favresse 44-46 in 1310 La Hulpe;

- Een hypothecair mandaat voor een bedrag van 3.388.000,00 EUR op de grond (met uitzondering van de aandelen die aan Even More toebehoren), het
opstalrecht en de daarop opgerichte of op te richten gebouwen gelegen te Place Favresse 44-46 in 1310 La Hulpe;

- Verpanding van de vorderingen van Home-Concept SA en I.C.M. SRL op de huidige en toekomstige kopers van het onroerend goed dat deel uitmaakt van het
gefinancierde project;
- Verpanding van de activa van Home-Concept SA en I.C.M. SRL
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XII. De toekomstige financieringen

➢ Obligatiefinanciering :

• Minimum en maximum bedrag van de lening : 500.000 € en 600.000 € ;

• Obligatie-uitgifte onderworpen aan Belgisch recht ;

• 2,5 jaar vanaf de betaling van de fondsen op de rekening van I.C.M. SRL;

• Jaarlijkse bruto-interesten van 8,00% jaarlijks betaald;

• Geleend kapitaal volledig afgelost op de eindvervaldag van de investering ;

• Achtergesteld aan de bankfinancieringen ;

• Het doel van de fondsenwerving zal beperkt blijven tot de gedeeltelijke terugbetaling van de kosten van het bovengenoemde project "Place Favresse" van I.C.M. SRL en de financiering ervan;

• Mogelijkheid tot vervroegde aflossing met een vergoeding van 2,00% op het in het eerste jaar afgeloste hoofdbedrag en een vergoeding van 1,00% op het in het tweede jaar afgeloste hoofdbedrag
voor I.C.M. SRL;

• Betalingen van coupons verzekerd door de cash flows van het project ;

• Driemaandelijks rapport opgestuurd naar BeeBonds ;

• Zekerheden : Persoonlijke borgstelling van de bestuurders van I.C.M. SRL

• Volgens de door de directie verstrekte informatie zullen alle niet-interco lopende rekeningen bij I.C.M. SRL en Home-Concept SA worden achtergesteld bij de terugbetaling van de bankleningen en
de obligatielening van deze nota;

• Evenzo kunnen de fondsen niet worden gebruikt voor de financiering of herfinanciering van andere projecten buiten het "Place Favresse"-project (bij voorbeeld het "Manoir"-project).



Cash planning - en kEUR T1/2022 T2/2022 T3/2022 T4/2022 T1/2023 T2/2023 T3/2023 T4/2023 T1/2024 T2/2024 T3/2024 Total

Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget

Cash début de période - 112 117 124 290 1.614 1.650 1.688 1.326 1.341 1.341 -

Projet

Ventes - Partie constructions 54 323 715 1.167 310 310 310 310 - - - 3.499

Ventes - Partie terrains 277 319 425 478 - - - - - - - 1.499

Acquisitions (1.020) - - - - - - - - - - (1.020)

Coûts de construction (182) (409) (409) (409) (193) (193) (193) (193) - - - (2.181)

Coûts de développement et de commercialisation (78) (78) (78) (78) (78) (78) (78) (78) - - - (628)

Coûts Loi Breyne (9) (7) (5) (3) (2) (2) (1) - - - - (29)

Impôts - - - - - - - - (247) - - (247)

Financement

Cash investisseurs - Actionnaires 400 - - - - - - (400) - - - -

Mise de fonds émission obligataire - Levée de fonds 600 - - - - - - - - - (600) -

Crédit bancaire 443 176 (136) (484) - - - - - - - -

-

Frais financiers

Intérêts émission obligataire - Levée de fonds - - - - (48) - - - (48) - (24) (120)

Intérêts et frais de financement (42) (7) (7) - - - - - - - - (56)

Créances sur ventes (331) (311) (499) (505) 1.336 - - - 310 - - (0)

Cash fin de période 112 117 124 290 1.614 1.650 1.688 1.326 1.341 1.341 717 717
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XIII. Hat cashflowplan

➢ De fondsenwerving zal exclusief dienen voor de financiering van het Project ‘Place Favresse’ ;

➢ De terugbetaling van de obligatie-financiering is voorzien voor Q3/2024 ;

➢ Het Project zal worden uitgevoerd volgens de Breyne-wet ;

➢ Op 10/02/2022, werden de appartementen 1.2, 1.3 en 2.2 verkocht, alsook 3 kelders en 3 parkingplaatsen ;

➢ 65% van de bouwkosten werd in het eerste jaar lineair toegerekend, terwijl 35% van de bouwkosten in het tweede jaar werd toegerekend;

➢ De ontwikkelings- en marketingkosten zijn lineair toegerekend van Q1/2022 tot Q4/2023;

➢ Bij de inning van de verkopen werd een klantenvertraging van een kwartaal in aanmerking genomen;

➢ Er is geen rekening gehouden met BTW, gezien de BTW-regeling die op het project van toepassing is. Deloitte heeft niet geverifieerd welke BTW-regeling bij deze promotie zal worden toegepast (6% - 21%
terugvorderbaar of niet).

Bron : management



2019 2020

3.630.648 2.003.329 1.095.130

861.206 832.145 805.240

I. Frais d'établissement 0 0 0

II. Immobilisations incorporelles 0 0 0

III. Immobilisations corporelles 860.606 831.545 804.640

IV. Immobilisations financières 600 600 600

2.769.442 1.171.184 289.890

V. Créances à plus d'un an 10.000 37.948 161.633

VI. Stocks et commandes en cours d'exécution 735.627 493.727 45.140

VII. Créances à un an au plus 1.686.162 520.167 70.027

A. Créances commerciales 1.646.300 489.049 32.282

B. Créances diverses 39.862 31.118 37.745

VIII. Placements de trésorerie 0 0 0

IX. Valeurs disponibles 337.653 119.342 13.090

X. Comptes de régularisation 0 0 0

3.630.648 2.003.329 1.095.130

-729.821 -1.116.071 -1.346.965

I. Capital 279.600 279.600 279.600

II. Primes d'émission 0 0

III. Plus-values de réévaluation 0 0

IV. Réserves 0 0 0

V. Résultat reporté -1.009.421 -1.395.671 -1.626.565

VI. Subsides en capital 0 0 0

0 0 0

VII. A. Provisions pour risques et charges 0 0 0

       B. Impôts différés 0 0 0

4.360.469 3.119.400 2.442.095

VIII. Dettes à plus d'un an 2.165.142 2.096.662 2.354.660

A. Dettes financières 416.762 401.573 370.732

B. Dettes commerciales 0 0 0

C. Acomptes reçus sur commandes en cours d'exécution 0 0 0

D. Dettes diverses 1.748.380 1.695.089 1.983.928

IX. Dettes à un an au plus 2.195.132 1.022.738 87.435

A. Dettes à un an au plus échéant dans l'année 35.305 30.226 26.107

B. Dettes financières 0 0 0

C. Dettes commerciales 1.970.023 670.782 348

D. Acomptes reçus sur commandes 0 29.000 0

E. Dettes fiscales, salariales et sociales 189.804 292.730 60.980

F. Dettes diverses 0 0 0

X. Comptes de régularisation 195 0 0

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFERES

DETTES

Home-Concept SA

Bilan 2021

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISES

ACTIFS CIRCULANTS
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XIV. De jaarrekeningen van Home-Concept SA – in EUR 

Bronnen :
(1) Nationale Bank van België (2019 en 2020) ;
(2) Pro forma interne rekeningen (2021) ;
(3) Management
Nota: LT  : Long terme = lange termijn

Opmerking :
• De lopende rekeningen aan derden zullen worden achtergesteld bij de terugbetaling van de bankleningen en de

obligatielening;
• Een kapitaalverhoging van 1.210 k€ is gepland in 2022 in Home-Concept SA via de incorporatie van de LT I.C.M. SRL

voorschotten en de LT bestuurdersvoorschotten;
• Het negatieve eigen vermogen vloeit voort uit de verliezen die zijn gegenereerd door het project "Les Jardins de Jodoigne"

2018 2019 2020

2019 2020

-101.982 -386.250 -230.894

155.450 -240.663 -119.272

I. Marge brute d'exploitation 307.224 -207.733 -86.727

II. Rémunérations, charges sociales et pension 0 0 0

III. Amortissements et réductions de valeur 32.006 29.062 26.905

IV. Provisions pour risques et charges 0 0 0

V. Autres charges d'exploitation 119.768 3.868 5.640

VI. Charges d'exploitation non récurrentes 0 0 0

117 0 1.545

VII. Produits financiers récurrents 117 0 1.545

VIII. Produits financiers non récurrents 0 0 0

257.549 145.587 113.167

IX. Charges financières récurrentes 257.549 145.587 113.167

X. Charges financières non récurrentes 0 0 0

-210.825 -386.250 -230.894

XI. Impôts sur le résultat 108.843 0 0

Charges financières

Bénéfice de l'exercice à affecter

Home-Concept SA

Compte de résultats 2021

Bénéfice de l'exercice avant impôts

Produits et charges d'exploitation

Produits financiers

Avances  LT - Tiers 760                       

Avances  LT - Adminis trateurs 499                       

Avances  LT - I .C.M. SRL 725                       

Total 1.984                    

Structure dettes diverses - HomeConcept SA

en kEUR



2019 2020

5.066.381 5.337.348 5.629.537

1.199.878 1.181.000 1.164.500

I. Frais d'établissement 0 0 0

II. Immobilisations incorporelles 0 0 0

III. Immobilisations corporelles 1.199.878 1.181.000 1.164.500

IV. Immobilisations financières 0 0 0

3.866.503 4.156.348 4.465.037

V. Créances à plus d'un an 380.690 569.290 964.343

VI. Stocks et commandes en cours d'exécution 3.476.364 3.482.655 3.482.655

VII. Créances à un an au plus 1.988 14.560 6.981

A. Créances commerciales 1.988 2.072 1.500

B. Créances diverses 0 12.488 5.481

VIII. Placements de trésorerie 0 0 0

IX. Valeurs disponibles 7.461 70.643 11.058

X. Comptes de régularisation 0 19.200 0

5.066.381 5.337.348 5.629.537

463.175 322.090 136.244

I. Capital 37.200 37.200 37.200

II. Primes d'émission 0 0

III. Plus-values de réévaluation 725.000 725.000 725.000

IV. Réserves 275.219 267.775 267.775

V. Résultat reporté -574.244 -707.885 -893.731

VI. Subsides en capital 0 0 0

68.981 65.147 65.147

VII. A. Provisions pour risques et charges 0 0 0

       B. Impôts différés 68.981 65.147 65.147

4.534.225 4.950.111 5.428.146

VIII. Dettes à plus d'un an 1.816.900 2.215.974 2.713.036

A. Dettes financières 341.900 322.008 281.178

B. Dettes commerciales 0 0 0

C. Acomptes reçus sur commandes en cours d'exécution 0 0 0

D. Dettes diverses 1.475.000 1.893.966 2.431.858

IX. Dettes à un an au plus 2.717.325 2.734.137 2.715.312

A. Dettes à un an au plus échéant dans l'année 2.649.055 2.701.945 2.703.328

B. Dettes financières 21.751 1.647 9.800

C. Dettes commerciales 5.098 1.654 2.184

D. Acomptes reçus sur commandes 0 0 0

E. Dettes fiscales, salariales et sociales 41.421 28.891 0

F. Dettes diverses 0 0 0

X. Comptes de régularisation 0 0 -202

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFERES

DETTES

I.C.M. SRL

Bilan 2021

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISES

ACTIFS CIRCULANTS

2019 2020

-382.580 -144.919 -175.467

-340.300 -55.821 -49.354

I. Marge brute d'exploitation -28.505 -23.484 -28.628

II. Rémunérations, charges sociales et pension 19.023 9.272 0

III. Amortissements et réductions de valeur 18.878 18.878 16.500

IV. Provisions pour risques et charges 0 0 0

V. Autres charges d'exploitation 273.894 4.187 4.226

VI. Charges d'exploitation non récurrentes 0 0 0

0 0 0

VII. Produits financiers récurrents 0 0 0

VIII. Produits financiers non récurrents 0 0 0

42.280 89.098 126.113

IX. Charges financières récurrentes 42.280 89.098 126.113

X. Charges financières non récurrentes 0 0 0

-371.304 -133.643 -185.846

XI. Impôts sur le résultat -11.276 -11.276 10.379

Charges financières

Bénéfice de l'exercice à affecter

Compte de résultats 2021

Bénéfice de l'exercice avant impôts

Produits et charges d'exploitation

Produits financiers
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XV. De jaarrekeningen van I.C.M. SRL – in EUR

Opmerkingen :
• De voorraden bestaan uit de terreinen van het "Manoir"-project,

waarvan de expertiseraming een hogere gedwongen verkoopprijs te
zien geeft dan de geboekte prijs;

• De verliezen van I.C.M. worden gedeeltelijk gecompenseerd door een
herwaarderingsmeerwaarde van EUR 725 duizend op het kantoor van
de hoofdzetel van de onderneming;

• De rekeningen-courant aan derden zullen worden achtergesteld bij de
terugbetaling van de bankleningen en de obligatielening.

Bronnen : 
(1) Nationale Bank van België (2019, 2020) ;
(2) Pro forma interne rekeningen (2021) ;
(3) Management.
Nota : LT = Long Terme = Lange termijn / CT = Court Terme = Korte termijn

Terra in Manoir 3.483                    

Total 3.483                    

Dettes  - Bureaux Waterloo 322                       

Dettes  - Terra in Manoir 2.663                    

Dettes  bancaires  CT 10                         

Total 2.995                    

Avances  LT - Actionnaires 16                         

Avances  LT - Tiers 2.410                    

Total 2.426                    

en kEUR

Structure dettes - I.C.M. SRL

en kEUR

Structure dettes diverses - I.C.M. SRL

en kEUR

Structure stocks - I.C.M. SRL
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XVI. Disclaimer Deloitte

Deze Beschrijvende Nota is opgesteld door Deloitte Accountancy BV (hierna te noemen "Deloitte" of "Deloitte Private") op basis van documenten en informatie met betrekking tot het toekomstige
vastgoedproject (het "Project") van S.R.L. I.C.M. (de "Vennootschap" of "Emittent"), die zijn verstrekt door de directie of het management van de Emittent. Het leidinggevend orgaan is
verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens, documenten, veronderstellingen (tijdschema's) of andere informatie.

De analyse van het Project door Deloitte Private en de opstelling van de Beschrijvende Nota houden geen beoordeling of aanbeveling in over de vraag of de emittent moet investeren in de door de
emittent uitgegeven obligaties of deze moet kopen.

Deloitte heeft zich uitsluitend gebaseerd op de door de emittent verstrekte informatie en is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of volledigheid van die informatie.

Het project brengt commerciële, financiële en bouwrisico's met zich mee waarvoor Deloitte geen verantwoordelijkheid aanvaardt.

Het is evenmin de verantwoordelijkheid van Deloitte om eventuele onnauwkeurigheden in de informatie waarvan Deloitte in de toekomst kennis zou kunnen krijgen, te corrigeren of aan
Investeerders mee te delen. Het feit dat de beschrijvende Nota door de Emittent of BeeBonds ter beschikking wordt gesteld van de Investeerders betekent niet dat Deloitte een klantenrelatie
aangaat met deze Investeerders of dat Deloitte enige verantwoordelijkheid op zich neemt ten aanzien van deze Investeerders. Bovendien behoort het niet tot de opdracht van Deloitte om de inhoud
van de andere dochterondernemingen van de groep te verifiëren.

Deloitte aanvaardt geen verantwoordelijkheid of zorgplicht voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven als gevolg van het gebruik van deze Beschrijvende Nota. Indien een belegger ervoor kiest zich
op dit document te baseren, doet hij dit op eigen risico en is hij verantwoordelijk voor het maken van zijn eigen onafhankelijke analyse.

Elke Investeerder die deze Beschrijvende Nota gebruikt, stemt ermee in geen vorderingen of stappen tegen Deloitte in te stellen of daarmee te dreigen als gevolg van of in verband met de
Documenten of het gebruik ervan.


