
gestart: 20 april 2010

Realisatie - Budget - IM

Eigen Vermogen in Informatiememo 2.900.000€          

Gerealiseerd Eigen Vermogen 2.900.000€          

Huuropbrengst

Overige opbrengsten

Totale Opbrengsten

Kosten

Beheervergoeding

Onderhoud

Eigenaarslasten

Adviseurs

Kosten toezicht AFM, DNB, compliance

Overig

Afschrijving geactiveerde financieringskn.

Rente - hypotheek

Rente - verh.opslagen (na 20.04.10)

Rente - overig

Totale exploitatiekosten

Exploitatieresultaat

Exploitatierendement

Aflossing op FGH leningen

Aflossing op Lemkes Beheer lening

Afschrijving geactiveerde financ.kn.

Nog voor uitk. beschikb.voorg. jaren

Uitkering uit liquiditeitsreserve

Voor uitkering beschikbaar

Uitkeringen boekjaar

Nog voor uitkering beschikbaar

Uitkeringsrendement

Realisatie minus Budget

Huuropbrengst

Overige opbrengsten

Totale Opbrengsten

Kosten

Beheervergoeding

Onderhoud

Eigenaarslasten

Adviseurs

Kosten toezicht AFM, DNB, compliance

Overig

Afschrijving geactiveerde financieringskn.

Rente - hypotheek, IRS, liq.-opslag

Rente - verh.opslagen (na 20.04.10)

Rente - overig

Totale exploitatiekosten

Exploitatieresultaat

Merwestede Vastgoed CV

REALISATIE JANUARI - DECEMBER 2014

2014

jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec

Realisatie Budget Real - Budget

 Real - Budg als % 

van Budget 

 Informatiememo-

randum (IM) Budget - IM

 Budget - IM als 

% van IM 

627.465€       613.036€       14.429€         2,4% 526.842€       86.194€         16,4%

-€               -€               -€               -€               -€               

627.465€       613.036€       14.429€         2,4% 526.842€       86.194€         16,4%

32.314-€         31.571-€         743-€              2,4% 21.074-€         10.498-€         49,8%

25.074-€         25.074-€         -€               21.074-€         4.000-€           19,0%

38.194-€         19.000-€         19.194-€         101,0% 15.805-€         3.195-€           20,2%

9.750-€           8.000-€           1.750-€           21,9% 8.070-€           70€                -0,9%

8.693-€           -€               8.693-€           -100,0% -€               -€               

7.435-€           6.000-€           1.435-€           23,9% 6.456-€           456€              -7,1%

22.475-€         -€               22.475-€         -€               -€               

233.740-€       245.498-€       11.758€         -4,8% 247.800-€       2.302€           -0,9%

-€               -€               -€               -€               -€               

1.178€           -€               1.178€           100,0% -€               -€               

376.497-€       335.143-€       41.354-€         12,3% 320.279-€       14.865-€         4,6%

250.968€       277.893€       26.925-€         -9,7% 206.563€       71.330€         34,5%

8,7% 9,6% -0,9% -9,7% 7,1% 2,5% 34,5%

98.550-€         98.540-€         10-€                0,0% -€               98.540-€         

192.500-€       192.500-€       -€               -€               192.500-€       

22.475€         -€               22.475€         -€               -€               

13.956€         13.956€         -€               -€               13.956€         

-€               -€               -€               -€               -€               

3.651-€           809€              4.460-€           -551,5% 206.563€       205.754-€       -99,6%

1.000-€           -€               1.000-€           206.563-€       206.563€       -100,0%

4.651-€           809€              5.460-€           -€               -€               

0,0% 0,0% 7,1% -7,1% -100,0%

14.429€         

-€               

14.429€         

743-€              

-€               

19.194-€         

1.750-€           

8.693-€           

1.435-€           

22.475-€         

11.758€         

-€               

1.178€           

41.354-€         

26.925-€         

Inclusief een verlengingsprovisie lening; effect -€2.150.

Kosten overbruggingskrediet en bereidstellingsprovisie niet gerealiseerd, effect €6.000. Lening 

van €100.000 niet getrokken; effect €3.730. Rente over lening van €750.000 berekent met 

4,51%, het werkelijke percentage is 4,2%; effect €1.923. Totaal effect €11.653.

Inclusief €3.000 kosten taxatie Cushman & Wakefield.

Fonds is op grond van Europese regelgeving (AIFMD) onder toezicht geplaatst van de AFM, 

de DNB en een AIFMD Depositary. Daarnaast zijn op grond van deze regelgeving aan de 

beheerder wettelijke compliance taken opgelegd. 

Kosten toezicht 2014: doorbelaste kosten AFM €1.500 en DNB €568, kosten aanstelling van 

AIFMD Depositary (Vistra) €6.125 (€3.500 setup fee en uitvoeringsfee €3.125). De Depositary 

(ofwel bewaarder) is wettelijk belast met de bewaking van het belang van de belegger. Taken: 

(1) toezicht houden op alle relevante kasstromen, (2) controleren van de eigendomstitels 

betreffende gedane investeringen van de vennootschap, (3) toezicht houden op het beheer van 

de vennootschap conform alle afspraken met de beleggers. 

Kosten compliance 2014: €0 (deze kosten starten per 2015).

De financieringskosten bestaan uit de aan FGH Bank, bij het aangaan van de hypothecaire 

leningen betaalde afsluitcommissies van in totaal EUR 26.375. Deze kosten worden 

afgeschreven over de (oorspronkelijke) looptijd van deze hypothecaire leningen. 

Gerealiseerde onderhoudskosten €3.470, restant €21.604, naar onderhoudsvoorziening 

(onderhoudsvoorziening per 31 december €111.037).

Inclusief een bijdrage aan de inrichtingskosten van huurder Aldi; effect -€19.554.

Effect van hogere gerealiseerde huren: 5,15% van €14.429 = €743.

Het budget gaat uit van facturatie van de nieuwe huren per 1 april, in werkelijkheid zijn de 

nieuwe huren met ingang van 1 maart gefactureerd; effect €9.666. Het restant is het effect van 

een hogere indexering van de huur Super de Boer over de maanden januari en februari dan 

gebudgetteerd (gerealiseerd 2,4%, gebudgetteerd 1%) en van de niet gebudgetteerde  

indexering van de huur van Opnieuw & Co.
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gestart: 20 april 2010

Realisatie - Budget - IM

Realisatie minus Budget

Aflossing op FGH leningen

Aflossing op Lemkes Beheer lening

Afschrijving geactiveerde financ.kn.

Nog voor uitk. beschikb.voorg. jaren

Uitkering uit liquiditeitsreserve

Voor uitkering beschikbaar

Uitkeringen boekjaar

Budget minus IM

Huuropbrengst

Overige opbrengsten

Totale Opbrengsten

Kosten

Beheervergoeding

Onderhoud

Eigenaarslasten

Adviseurs

Kosten toezicht AFM, DNB, compliance

Overig

Afschrijving geactiveerde financieringskn.

Rente - hypotheek

Rente - verh.opslagen (na 20.04.10)

Rente - overig

Totale exploitatiekosten

Exploitatieresultaat

Aflossing op FGH leningen

Aflossing op Lemkes Beheer lening

Afschrijving geactiveerde financ.kn.

Nog voor uitk. beschikb.voorg. jaren

Uitkering uit liquiditeitsreserve

Voor uitkering beschikbaar

Uitkeringen boekjaar

Merwestede Vastgoed CV

REALISATIE JANUARI - DECEMBER 2014
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-€               
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-€               

-€               
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1.000-€           

86.194€         

-€               

86.194€         

10.498-€         
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-€               
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2.302€           
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71.330€         
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13.956€         
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Zie onderhoudsprognose 2014

Uitkering over het boekjaar aan de beherend vennoot; effect -€1.000.

Te laag geprognosticeerd in het IM

Effect van een hoger gerealiseerd exploitatieresultaat.

Overeengekomen gewijzigde beheerverg. 5,15%; beheerverg. in IM 4,00%, effect -€6.059 + 

resultaat hogere huurinkomsten, effect -€4.439. 

Na oplevering van het uitgebreide parkeerterrein (planning 31 maart 2014) nieuwe 10-jarige 

contracten Jumbo en Aldi, effect €71.747 en een verlenging met 6 jaar van het contract met 

Opnieuw & Co, effect €17.361. Totaal €89.108. Overig effect is het resultaat van gemiddeld 

lagere indexeringen in voorgaande jaren. Het IM  hanteert voor 2014 een indexering van 2%, 

het budget 1%.

Gerealiseerde rente op (vroegtijdig verlengde) lening FGH 4,51%; rente gehanteerd in IM 

5,25%. Effect: ((€4.300.000 x (0,0525 - 0,0451)) / 360 dagen) x 360 dagen = €31.820. Extra 

financiering van €850.000 t.b.v. de uitbreiding parkeerterrein á 4,51% (vanaf 1 maart 2014), 

effect -€31.706. Kosten overbruggingskrediet (financiering terug te vorderen btw) en 

bereidstellingsprovisie -€6.000. Effect aflossing leningen FGH €1.779.

Gerealiseerde rente op lening Lemkes Beheer 4,54%; rente gehanteerd in IM 5,25%. Effect 

((€420.000 x (0,0525 - 0,0454))/ 360 dagen) x 360 dagen = €2.982. Effect aflossing lening 

Lemkes Beheer €3.166. Totaal effect €2.041.

Na aflossing van €192.500 resteert nog een saldo van €227.500.

De afschrijving veroorzaakt geen uitgaande geldstroom. Bedrag is uitkeerbaar.

Gecombineerd effect van een hoger gebudgetteerd exploitatieresultaat, aflossing op leningen 

en het saldo nog voor uitkering beschikbaar voorgaande jaren.

Na verlenging en verhoging (parkeerplaatsproject) van de financiering bedraagt de aflossing op 

de leningen miv. januari 2014 €7.170 per maand en miv maart 2014 €8.590. 

€18.145(2010)+€28.183(2011)+€14.771(2012)+€52.857(2013)=€113.956 - €100.000 (bijdrage 

aan/ financiering van parkeerplaatsproject) = €13.956.

Door vennoten is besloten om het voor uitkering beschikbare saldo, na aflossing op FGH 

leningen voor aflossing op de lening van Lemkes Beheer te bestemmen.
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