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Rapportage

Project Wohntrio Verw. uit te keren rendement p.j. 4.6 %

ISIN DE000BC00580 WKN BC0058

Huidige ontwikkeling

Voor de periode van 01.04.2020 tot 30.06.2020 bedraagt het uitkeringsrendement 1,45 %, wat hoger is dan het voor
de periode voorspelde uitkeringsrendement van 1,02 %.

De hogere huurinkomsten zijn het gevolg van de afwikkeling van het pand door de verkoper in Berlijn, omdat de
vorige eigenaar nog niet alle huurbetalingen aan ons had overgemaakt. De hogere bedrijfskosten zijn ook een
gevolg van de bovengenoemde, aangezien deze diverse verrekenbare eindfacturen en kosten voor de verrekening
van de bedrijfskosten in 2019 omvatte. Tegen deze achtergrond hebben we ook de onderhoudsreserve met een
extra € 30.000 verhoogd, aangezien er uit voorzorg rekening is gehouden met eventuele extra bedrijfskosten. Indien
deze bedragen niet volledig nodig zijn, zullen de reserves te zijner tijd aan de beleggers worden uitgekeerd.

De hogere onderhoudskosten zijn het gevolg van noodzakelijke reparaties en revisies in Berlijn (externe luiken,
deurreparaties, elektrische werkzaamheden). De post vastgoedbeheer is in dit kwartaal hoger, omdat hierin ook de
verhuuropdrachten voor nieuwe verhuringen in panden in de stad Hannover zijn opgenomen. Berlijn: Een
residentiële huurder (zelfstandige) heeft een huurachterstand opgebouwd door het verlies van de verkoop tijdens
de pandemie.

De terugbetaling moet echter dit jaar in zijn geheel plaatsvinden. De waterschade aan het appartement op de
begane grond is nog niet opgelost, omdat de bouwverzekeraar een deskundige heeft ingeschakeld. Inspecties en
monsternemingen hebben al plaatsgevonden, maar de definitieve aanbiedingen voor de renovatie zijn nog in
behandeling. De marketing van het appartement zal onmiddellijk beginnen zodra de aanbiedingen voor renovatie in
gebruik zijn genomen.

Vahrenwalder Straße in Hannover: De huurder van de bedrijfsruimte op de begane grond werd door de officiële
sluitingen getroffen, zodat ook hier een huurachterstand is ontstaan. Tegelijkertijd heeft de huurder een
appartement in het gebouw gehuurd. De achterstand voor de commerciële eenheid is echter al ingelopen en er
wordt momenteel onderhandeld over een terugbetalingsovereenkomst voor het appartement. Helaas is de
renovatie van het pand - als gevolg van de pandemie - met een kleine vertraging begonnen in mei 2020. Over het
geheel genomen kan het bouwproces echter worden beschreven als op schema en goed. De maatregelen omvatten
de installatie van nieuwe ramen, de bevestiging van een warmte-isolerende composietgevel, de isolatie van de
zolder en de vervanging van de thermale baden in de appartementen.

Niedersachenring en de witzendorffstrasse in Hannover: Het pand heeft geen financiële gevolgen van de pandemie
en blijft zich positief ontwikkelen op het gebied van verhuur. Hoewel mogelijke kijkdata voor een beperkte periode
van april tot mei moesten worden uitgesteld, bleef de vraag hoog, zodat er op dit moment geen vacatures zijn.
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Kwartaaloverschot

Inkomsten/Uitgaven

Huurinkomsten

Huurderving

Exploitatiekosten

Huisbeheerder

Administratieve kosten

Onderhoudskosten

Rentebetalingen

Resultaat onroerend(e)
goed(eren)

Aflossingsbetalingen

Onderhoudsreserve

Uitkering in €

Uitkering in %

Investeerderskapitaal

Q1 2020

126.006,24 €

0,00 €

-20.961,37 €

-6.985,25 €

-9.068,04 €

-3.640,92 €

-17.515,02 €

67.835,64 €

-17.747,49 €

-4.750,00 €

45.338,14 €

1.38%

3.281.000,00 €

Q2 2020

192.945,72 €

0,00 €

-27.998,87 €

-8.791,35 €

-11.186,34 €

-7.050,10 €

-18.944,69 €

118.974,37 €

-16.317,82 €

-34.858,50 €

67.798,05 €

1.45%

4.660.000,00 €
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