
 

 

 

 

 

Eindhoven, 22 oktober 2010 

 

 

 

 

Betreft:   Winkelvastgoedfonds Duitsland 2 NV 

 

 

 

Het doet ons genoegen u het eerste kwartaalbericht van Winkelvastgoedfonds 

Duitsland 2 NV (het Fonds) aan te bieden. Dit bericht heeft betrekking op de periode 

vanaf start van het Fonds op 15 juli tot en met 30 september 2010. 

 

 

Algemene informatie 

 

Op 15 juli 2010 heeft Holland Immo Group in samenwerking met Homburg Capital 

Winkelvastgoedfonds Duitsland 2 NV opgericht. De vastgoedportefeuille van het Fonds 

bestaat uit negen winkels en een geldautomaat, verspreid over vier locaties in  

Bad Münder, Münster-Dieburg, Emden en Schwalmtal. Het huurderbestand van deze 

winkelportefeuille bestaat voor ruim 98% uit grote Duitse winkelketens, waaronder 

discountformules zoals Edeka, REWE, Penny, Rossmann en dm-drogeriemarkt voor de 

dagelijkse en primaire boodschappen. De totale fondsinvestering bedraagt 

€ 19.850.000. Hiervan is ca. 60% hypothecair gefinancierd, zijnde € 12.000.000.  

 

 

Exploitatie van de vastgoedportefeuille over het derde kwartaal 2010 

 

Gedurende deze verslagperiode verliep de exploitatie volgens de verwachtingen. Alle 

objecten exploiteerden conform prognose. Er zijn geen bijzonderheden te vermelden. 

De opleveringen van de winkelunits voor Takko en Rossmann in het object te  

Bad Münder staan nu gepland op 10 november 2010, hetgeen sneller is dan gepland 

(1 december 2010).  

 

Hierna volgt een analyse van de totstandkoming van het exploitatierendement over 

het derde kwartaal 2010. 

 



 

 

Het exploitatieoverzicht sluit met een resultaat van € 149.050. Het hieruit resulterende 

kwartaalrendement ligt met 9,1% in lijn met de prognose (9,1%).  

 

Interim dividenduitkering derde kwartaal 2010 

 

Over de periode vanaf 15 juli tot en met 30 september 2010 is een interim 

dividenduitkering beschikbaar gesteld van € 84,79 per certificaat van € 5.000. Dit 

komt neer op een dividendrendement van 8% op jaarbasis (naar tijdsevenredigheid) 

en is in overeenstemming met de prognose. Het bedrag van de u toekomende netto 

dividenduitkering (na inhouding van 15% dividendbelasting) ad € «Netto_dividend» zal 

omstreeks 25 oktober aanstaande aan u worden overgemaakt op rekeningnummer: 

«Banknummer1». 

 

Op deze dividenduitkering is conform de Wet op de dividendbelasting  

15% dividendbelasting ingehouden. Deze dividendbelasting komt in aanmerking voor 

volledige teruggave/verrekening met uw «Soort_belasting» over 2010. Hiervoor 

ontvangt u bijgaand een dividendnota met een specificatie van het ontvangen dividend 

en de daarop ingehouden dividendbelasting. Tevens is daarin vermeld de u 

toekomende netto dividenduitkering. Na afloop van ieder jaar zal een ‘jaaropgaaf’ 

worden verstrekt van de ontvangen dividenden en van de hierop ingehouden 

dividendbelasting. Deze jaaropgaaf is van belang voor uw aangifte «Soort_belasting» 

over 2010.  

 

Indien u nadere toelichting wenst en/of vragen hebt ten aanzien van het 

bovenstaande, kunt u te allen tijde contact opnemen met ondergetekende. 

 

Met vriendelijke groet, 

Holland Immo Group Beheer BV 

 

 

mr. Thomas Kühl 

Analyse exploitatierendement 3
e
 kwartaal 2010 

*)
prognose

gerealiseerd ex prospectus

Inkomsten € €

Huurinkomsten 294.461 292.864

Rentebaten en overige opbrengsten 450 457

Totaal inkomsten 294.911 293.321

Kosten

Hypotheekrente 98.405 99.625

Onderhoudskosten en overige eigenaarslasten 8.653 6.297

Verzekeringen 2.980 2.929

Gemeentelijke heffingen (Grundsteuer) 6.967 6.848

Vergoeding extern vastgoedbeheer 2.945 2.929

Reservering taxatiekosten 1.767 1.523

Vergoeding Beheerder 5.889 5.857

Algemene fondskosten en Duitse vennootschapsbelasting 18.257 18.770

Totaal kosten 145.861 144.776

Exploitatieresultaat 149.050 148.545

Rendement uit exploitatie 9,1% 9,1%

*)   Alle bedragen zijn afgerond op euro's. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.


