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Algemene informatie Winkelvastgoedfonds Duitsland 2 NV 

De vastgoedportefeuille van het Fonds bestaat uit negen winkels en een geldautomaat 

verspreid over vier locaties in Bad Münder, Emden, Münster-Dieburg en Schwalmtal.  

Het huurdersbestand 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.  

 

Exploitatie van de vastgoedportefeuille over het vierde kwartaal 2011 

Gedurende deze verslagperiode verliep de exploitatie volgens de verwachtingen. Alle 

objecten exploiteerden conform prognose. In het object Münster-Dieburg is een extra 

voetpad aangelegd vanaf het trottoir naar het parkeerterrein. De kosten daarvan 

bedroegen ca. € 4.500, welke voor 75% konden worden doorbelast aan de huurders. 

Verder zijn er geen bijzonderheden te vermelden.  

 

Hierna volgt een analyse van de totstandkoming van het exploitatierendement over het 

vierde kwartaal 2011. 

 

Het exploitatieoverzicht sluit met een exploitatieresultaat van € 193.570, resulterende in 

een kwartaalrendement van 9,9% en ligt daarmee boven de prognose (9,8%). 

 

Interim dividenduitkering vierde kwartaal 2011 

Over het vierde kwartaal 2011 is een interim dividenduitkering beschikbaar gesteld van 

€ 100 per certificaat van € 5.000. Dit komt neer op een dividendrendement van 8% op 

jaarbasis en derhalve conform prognose uit het Prospectus.  

 

Holland Immo Group Beheer BV 

Analyse exploitatierendement 4
e
 kwartaal 2011 prognose

gerealiseerd ex Prospectus

Inkomsten € €

Huurinkomsten 351.073 351.437

Rentebaten en overige opbrengsten 2.378 468

Totaal inkomsten 353.451 351.905

Kosten

Hypotheekrente 114.125 119.000

Onderhoudskosten en overige eigenaarslasten 10.669 7.556

Verzekeringen 3.304 3.547

Gemeentelijke heffingen (Grundsteuer) 8.261 8.292

Vergoeding extern vastgoedbeheer 3.511 3.514

Reservering taxatiekosten 2.106 1.844

Vergoeding Beheerder 7.021 7.029

Algemene fondskosten (incl. Duitse vennootschapsbelasting) 10.883 9.682

Totaal kosten 159.881 160.464

Exploitatieresultaat 193.570 191.442

Rendement uit exploitatie 9,9% 9,8%

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


