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Disclaimer: 

Dit document is een interne managementrapportage waarop geen accountantscontrole is toegepast. Alhoewel de in deze kwartaalrapportage 

opgenomen informatie door de verantwoordelijke asset manager met zorg is samengesteld, kunnen aan dit document geen rechten worden 

ontleend. De informatie in deze kwartaalrapportage is uitsluitend bedoeld voor participanten van Super Winkel Fonds NV en mag op geen 

enkele manier worden doorgestuurd, vermenigvuldigd, geopenbaard of anderszins worden gebruikt zonder nadrukkelijke toestemming van 

Annexum. Binnen de tellingen kunnen afrondingsverschillen optreden.  
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1. Verslag fondsbeheer 
 
1. Waarde belegging 

- De handelswaarde per certificaat bedraagt per 31 maart 2021 € 34,83 (€ 33,65 per 31 december 2020). 
- De waarde van de beleggingen is per 31 maart 2021 € 222,1 miljoen (ultimo 2020 € 221,5 miljoen).  
- De gevolgen van de COVID-19 pandemie zijn per economische sector, per asset class en per huurder erg 

verschillend. In eerste instantie lijken de supermarktketens immuun voor de gevolgen van de pandemie. 
Daarentegen kampen de retailhuurders (niet zijnde supermarkt) wel met de gevolgen van de COVID-19 
pandemie.  

 
2. Resultaat 

- In het eerste kwartaal van 2021 is een direct beleggingsresultaat gerealiseerd van € 2,3 miljoen (2,0%). 
- Het totaal beleggingsrendement bedraagt 2,0% over het eerste kwartaal. 

 
3. Financiering 

- De financiers zijn Postbank en Berlin Hyp in een gezamenlijke transactie met de volgende voorwaarden: 
o De financiering omvat in totaal € 112 miljoen inclusief een € 5 miljoen faciliteit voor toekomstige 

investeringen in de vastgoedobjecten. Op 31 maart is € 1,8 miljoen ontvangen uit deze faciliteit. 
o All-in rente 1,82%, looptijd en rentevast periode 7 jaar, Initiële aflossing is 2,25% per jaar  

- De Loan to Value bedraagt 51% per 31 maart 2021 (ultimo 2020: 48%). 

 
4. Portfolio 

- Winkelcentrum Parijsplein (Den Haag) huisvest naast twee supermarkten ook andere retailers. Voor deze 
retailers zijn de COVID-19 gevolgen groot. Met enkele daarvan hebben we betalingsregelingen afgesproken. 
Daarnaast is Winkelcentrum Parijsplein vanaf maart 2021 volledig verhuurd. De laatste retail unit is verhuurd 
aan de reeds in het winkelcentrum gevestigde bloemenwinkel.  

- Met New York Pizza is een vijfjarige huurovereenkomst gesloten voor de ruimte gelegen te Carboonplein 1, 
Kerkrade. Daarmee is het volledige winkelcentrum verhuurd. 

- In het eerste kwartaal is het nieuw aangekochte object in Harmelen in beheer genomen. Het gaat om een 
Coop supermarkt en zeven bovengelegen woningen. De nog te betalen investering is in maart 2021 voldaan. 

- In ’s-Gravendeel heeft huurder Zeeman de huurovereenkomst beëindigd. Het is niet gelukt om met huurder 
overeenstemming te bereiken voor een contractverlenging. De ruimte staat per 1 april 2021 leeg en er wordt 
actief naar een nieuwe invulling van de ruimte gezocht.  

 
5. Huuropbrengsten en operationele kosten 

- De huuropbrengsten zijn circa € 0,2 miljoen beter dan begroot. In de begroting is voorzichtigheidshalve 
rekening gehouden met een huurderving van € 1,2 miljoen op jaarbasis in verband met Covid-19. Vooralsnog 
zijn (nog) geen significante huurkortingen of huuraanpassingen verstrekt.  

- De bezettingsgraad is per maart 2021 99,6% (31 december 2020 99,6%). 
 

6. Kerncijfers 

 

Kerncijfers Q1 Q2 Q3 Q4 2021

Handelswaarde per certificaat € 34,83 € 34,83

Aantal certificaten van aandelen 3.442.565  3.442.565   

Direct beleggingsrendement 2,0% 2,0%

Indirect beleggingsrendement 0,0% 0,0%

Totaal beleggingsrendement 2,0% 2,0%

Bruto dividend per certificaat € 0,00 € 0,00

Contant rendement 0,0% 0,0%

Gem. looptijd contracten (in jaren) 4,6               4,6               

Expiratie < 12 maanden (m2) 1% 1%

Bezettingsgraad (m2) 99,6% 99,6%

Loan to Value 51% 51%
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2. Financiële rapportage: 1e kwartaal 2021  

 

  

Bedragen hieronder zijn weergegeven zijn in € '000

Resultaat Q1 Q2 Q3 Q4 Actual Begroting

Huuropbrengsten 3.839          3.839           3.602              

Exploitatie-uitgaven -700            -700             -680                

Beheer- en performancevergoeding -270            -270             -299                

Overige kosten -79               -79               -87                  

Operationele kosten -1.049         -1.049         -1.066            

Bedrijfsresultaat 2.790          2.790           2.536              

Rentelasten -494            -494             -524                

Direct beleggingsresultaat 2.296          2.296           2.012              

Indirect beleggingsresultaat -               -               -                  

Totaal beleggingsresultaat 2.296          2.296           2.012              

Balans (op handelswaarde) Q1 Q2 Q3 Q4

Vastgoedbeleggingen 212.151      

Geactiveerde bijkomende kosten 2.295          

Converteerbare obligatie 10.000        

Immateriële vaste activa 1.259          

Vorderingen 880              

Liquide middelen 3.245          

Totaal Activa 229.830      

Eigen vermogen 119.894      

Financiering 107.596      

Geactiveerde financieringskosten -937            

Overige schulden 3.277          

Totaal Passiva 229.830      

Kasstroom Q1 Q2 Q3 Q4 2021

Operationele kasstroom 2.801          2.801           

Investerings kasstroom -4.631         -4.631         

Financierings kasstroom 1.198          1.198           

Totale kasstroom -632            -632             

Liquide middelen begin periode 3.877          3.877           

Totale kasstroom -632            -632             

Liquide middelen einde periode 3.245          3.245           

Vastgoedbeleggingen Q1 Q2 Q3 Q4 2021

Vastgoedwaarde begin periode 211.450      211.450      

Investeringen in vastgoed 31                31                

Herwaarderingen 670              670              

Vastgoedwaarde einde periode 212.151      212.151      

Financiering Q1 Q2 Q3 Q4 2021

Financiering begin periode 106.398      106.398      

Aflossing op financiering -602            -602             

Opgenomen financiering 1.800          1.800           

Financiering einde periode 107.596      107.596      
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3. Verklarende begrippen en definities 
 

Contant rendement  
Contante uitkering per certificaat over een bepaalde periode, gedeeld door de handelswaarde per certificaat aan het begin van 
de periode. 

Direct beleggingsrendement  
Directe beleggingsresultaat per certificaat over een bepaalde periode, gedeeld door de handelswaarde per certificaat aan het 
begin van de periode. 

Direct beleggingsresultaat  

De huuropbrengsten van het vastgoed minus de operationele kosten en de rentekosten, exclusief afschrijvingen, herwaardering 

en amortisatie. 

Exploitatie-uitgaven  

De uitgaven direct verbonden met -en toewijsbaar aan de verkrijging van de huuropbrengsten uit het vastgoed, zoals: 

gemeentelijke belastingen, verzekeringskosten, onderhoudskosten, property management vergoeding, kosten voor jaarlijkse 

herwaardering van het vastgoed, overige exploitatiekosten, servicekosten voor rekening eigenaar (exclusief beheervergoeding 

en overige kosten, toerekenbaar aan het vastgoedfonds). 

Financieringskasstroom  

Kasstroom met betrekking tot de financiering van de activiteiten van het fonds, bestaande uit de inkomsten en uitgaven 

betreffende het verschaffen en aflossen van vermogen, zoals onder andere: rentelasten, aflossingen, dividenduitkeringen, 

uitgifte of terugbetaling kapitaal. 

Gemiddelde looptijd contracten  

Looptijd huurcontracten op basis van het gewogen gemiddelde huurbedrag berekend vanaf einde rapportagedatum. 

Handelswaarde 

De handelswaarde van een certificaat zoals vastgesteld en gepubliceerd door de beheerder op elke waarderingsdatum.  

Huuropbrengsten  

De gefactureerde huuropbrengsten inclusief eventuele gefactureerde huurkortingen. 

Huurvervalkalender  

Percentage Huuropbrengsten dat in het gegeven jaar expireert, berekend vanaf einde rapportagedatum. 

Indirect beleggingsresultaat  

De herwaardering en afschrijvingen op de bijkomende kosten van het vastgoed alsmede uit afschrijvingen op immateriële vaste 

activa en geamortiseerde financieringskosten. 

Intrinsieke waarde  

Het verschil tussen de activa en de schulden van het vastgoedfonds, berekend volgens de in het Prospectus vermelde 

waarderingsgrondslagen. 

Investeringskasstroom  

Kasstroom als sommatie van investeringen (negatief) in het vastgoed en desinvesteringen (positief) in het vastgoed. 

Loan to value  

Totale financiering afgezet tegen de marktwaarde van het vastgoed.  

Operationele kasstroom 

Kasstroom die voortvloeit uit de bedrijfsvoering, te weten het totaal beleggingsresultaat minus mutaties in het 

omzetafhankelijke netto werkkapitaal. 

Operationele kosten 

Alle uitgaven met betrekking tot de exploitatie van het vastgoedfonds en het vastgoed die niet uitdrukkelijk voor rekening 

komen van de beheerder, doch exclusief rentekosten en aflossingen verband houdende met de financiering. De voornaamste 

operationele kosten zijn: de exploitatie-uitgaven, de vergoedingen aan de beheerder en de overige (fonds)kosten. 


