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Persbericht

Tussentijdse verklaring van  
de raad van bestuur over  
het eerste kwartaal 2013

Gereglementeerde informatie -  
embargo tot 07/05/2013, 8.00 uur

Naamswijziging Intervest Retail in Vastned Retail Belgium
Stijging van het operationeel uitkeerbaar resultaat met 5 %1

Lichte toename van de reële waarde van de vastgoedportefeuille 
Lage schuldgraad: 32 %

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2013

Naamswijziging

Vastgoedbevak Intervest Retail heeft op 24 april 2013 haar 
naam gewijzigd in Vastned Retail Belgium. Deze naamswij-
ziging geeft aan dat inzake het vastgoedinvesteringsbeleid 
de bevak zich aansluit op de strategie van haar Nederlandse 
grootaandeelhouder Vastned. Ook op operationeel vlak wordt 
een versterkte synergie tussen de landen waar Vastned actief 
is, nagestreefd door middel van regelmatig overleg inzake 
diverse operationele aangelegenheden. 

Vastned, het beursgenoteerde Europese vastgoedfonds met 
focus op “venues for premium shopping”, is actief in Nederland, 
Frankrijk, België, Spanje en Turkije (Istanbul) met een belegd 
vermogen van circa € 2,0 miljard. Vastned is sinds 1999 
grootaandeelhouder van Intervest Retail en daarvoor reeds 
betrokken bij haar rechtsvoorganger en heeft momenteel een 
aandelenbelang van 65,5 %. 

In de aangescherpte strategie richt Vastned zich op het beste 
winkelvastgoed in de populairste winkelstraten in grotere 
steden (“high streets”). Nieuwe acquisities zullen plaatsvinden 
in binnensteden met sterke winkelgebieden die een authen-
tieke winkelbeleving mogelijk maken. Vastned Retail Belgium 
sluit zich aan bij deze strategie en wenst hiermee optimaal in 
te spelen op het wijzigend retaillandschap. 

Het directe rendement van dergelijke investeringen op top-
locaties in de binnenstad is op kortetermijn lager dan het 
rendement van baanwinkels. Vastned Retail Belgium streeft 
ernaar om het aandeel high street shops op toplocaties te 
doen groeien van 50 % (op jaareinde 2012) van de totale por-
tefeuille tot minimaal 65 % van de portefeuille met het oog op 
het bekomen van een lager risicoprofiel. 

Verhuuractiviteit

Vastned Retail Belgium heeft in het eerste kwartaal 2013  
8 huurovereenkomsten hernieuwd voor een huurvolume van 
circa 595.000 €/jaar. Ten opzichte van het thans geldende 
huurprijsniveau zal het huurprijsniveau vanaf de eerstko-
mende vervaldag met 18 % toenemen hetgeen in de huidige 
economische omstandigheden een goede prestatie is. Het 
consumentenvertrouwen staat nog steeds op een erg laag peil, 
hetgeen retailers aanzet tot een kritischere houding ten aan-
zien van het huren van nieuwe winkellocaties. Dit fenomeen is 
meer uitgesproken buiten de absolute toplocaties.

Verder heeft Vastned Retail Belgium een nieuwe stap gezet in 
de herpositionering van het winkelcomplex Jardin d’Harscamp 
in Namen. Door samenvoeging met een andere winkelunit 
breidt Club zijn winkel uit van 317 m² naar 478 m². Het huur-
prijsniveau zal stijgen met 46 % ten opzichte van de eerder 
geldende huurvoorwaarden voor de betreffende opper-
vlakte. Club zal de winkel aanpassen aan haar vernieuwde 
winkelformule.

1  Ten opzichte van het operationeel resultaat van het eerste kwartaal 2012.

Antwerpen, 7 mei 2013
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2. Financiële resultaten

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

in duizenden € 31.3.2013 31.3.2012

Huurinkomsten 5.466 5.489

Met verhuur verbonden kosten -39 -48

Met beheer verbonden kosten en opbrengsten 3 0

Vastgoedresultaat 5.430 5.441

Vastgoedkosten -566 -638

Algemene kosten en andere operationele kosten en opbrengsten -260 -288

operationeel resultaat Vóór het resultaat op de portefeuille 4.604 4.515

Resultaat op verkopen van vastgoedbeleggingen -35 1

Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 888 3.278

Ander portefeuilleresultaat -3 39

operationeel resultaat 5.454 7.833

Financieel resultaat (excl. variaties in reële waarde - IAS 39) -1.248 -1.314

Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva (niet-effectieve hedges - IAS 39) 528 -472

Belastingen -9 -10

nettoresultaat 4.725 6.037

Toelichting:

Operationeel uitkeerbaar resultaat 3.333 3.182

Portefeuilleresultaat 850 3.318

Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva (niet-effectieve hedges - IAS 39) 
en andere niet-uitkeerbare elementen 542 -463

GEGEVENS PER AANDEEL 31.3.2013 31.3.2012

Aantal dividendgerechtigde aandelen 5.078.525 5.078.525

Nettoresultaat (€) 0,93 1,19

Operationeel uitkeerbaar resultaat (€) 0,66 0,63
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Analyse van de resultaten2

Ondanks de verkoop van circa 3 % van de vastgoedporte-
feuille in december 2012 (3 buitenstedelijke baanwinkelpan-
den gelegen in Hasselt, Beaumont en Mons en een retailpark 
in Andenne) zijn de huurinkomsten van Vastned Retail 
Belgium in het eerste kwartaal van 2013 stabiel gebleven op 
€ 5,5 miljoen (€ 5,5 miljoen). Dit is voornamelijk het gevolg 
van indexaties van bestaande huurovereenkomsten en gere-
aliseerde huurhernieuwingen.
De bezettingsgraad3 van de vastgoedportefeuille bedraagt 
op 31 maart 2013 96,3 % (97,3 % op 31 december 2012). De 
daling ten opzichte van 31 december 2012 is het gevolg van 
het beëindigen van een aantal tijdelijke verhuringen. 

De vastgoedkosten zijn licht gedaald door lagere commerciële 
kosten en bedragen € 0,6 miljoen voor het eerste kwartaal van 
2013 (€ 0,6 miljoen). De algemene kosten blijven op hetzelfde 
niveau als in het eerste kwartaal van vorig boekjaar. 

De positieve variaties in de reële waarde van de vast-
goedbeleggingen van het eerste kwartaal 2013 belo-
pen € 0,9 miljoen (€ 3,3 miljoen). Dit positieve effect komt 
voort uit indexaties en huurhernieuwingen in de bestaande 
vastgoedportefeuille. 

Het financiële resultaat (excl. variaties in reële waarde 
- ias 39) bedraagt - € 1,2 miljoen (- € 1,3 miljoen). De daling 
is het gevolg van de verkopen van vastgoedbeleggingen voor 
een bedrag van € 11 miljoen in december 2012. De gemid-
delde rentevoet van de bevak is voor het eerste kwartaal 
2013 4,3 % (4,2 %). Op 31 maart 2013 zijn 76 % van de kre-
dietlijnen langetermijnfinancieringen met een gemiddelde 
resterende looptijd van 3,3 jaar. 24 % van de kredietlijnen zijn 
kortetermijnfinancieringen bestaande uit financieringen met 
een onbeperkte looptijd telkens voortschrijdend voor 364 
of 30 dagen. In het eerste kwartaal van 2013 heeft Vastned 
Retail Belgium een financiering verlengd van een krediet dat 
op vervaldag is gekomen op 15 april 2013 voor een bedrag 
van € 10 miljoen. Het bestaande krediet is bij dezelfde bankier 
geherfinancierd met een looptijd van 4,5 jaar en aan markt-
conforme voorwaarden. Hiermee heeft de bevak al haar her-
financieringen voor boekjaar 2013 reeds afgerond.

2  Tussen haakjes vergelijkbare cijfers van het eerste kwartaal 2012.
3  De bezettingsgraad wordt berekend als de verhouding tussen de huurinkomsten 

en diezelfde huurinkomsten verhoogd met de geschatte huurwaarde van de niet-
 bezette verhuurlocaties.

Antwerpen - 721 m2
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De variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva (niet-effectieve hedges - ias 39) bevatten in het eerste 
kwartaal van 2013 de afname van de negatieve marktwaarde van de interest rate swaps die conform IAS 39 niet als cash flow 
hedging-instrument kunnen geklasseerd worden, voor een bedrag van € 0,5 miljoen (- € 0,5 miljoen).

Het nettoresultaat van vastgoedbevak Vastned Retail Belgium voor het eerste kwartaal van 2013 bedraagt € 4,7 miljoen (€ 6,0 
miljoen) en kan opgedeeld worden in: 

 ୭ het operationeel uitkeerbaar resultaat van € 3,3 miljoen (€ 3,2 miljoen) of een stijging met circa 5 %
 ୭ het resultaat op de portefeuille van € 0,9 miljoen (€ 3,3 miljoen)
 ୭ de variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva (niet-effectieve hedges - IAS 39) en andere niet-uitkeerbare 

elementen, voor een bedrag van € 0,5 miljoen (- € 0,5 miljoen).

Het operationeel uitkeerbaar resultaat per aandeel stijgt met 5 % en bedraagt voor het eerste kwartaal van 2013 € 0,66  
(€ 0,63). 

BALANSGEGEVENS PER AANDEEL 31.3.2013 31.12.2012

Aantal dividendgerechtigde aandelen 5.078.525 5.078.525

Nettoactiefwaarde (reële waarde) (€) 47,30 46,29

Nettoactiefwaarde (investeringswaarde) (€) 49,08 48,07

Nettoactiefwaarde EPRA (€) 48,43 47,61

Beurskoers op afsluitingsdatum (€) 51,50 47,60

Premie t.o.v. reële nettoactiefwaarde (%) 9 % 3 %

Op 31 maart 2013 bedraagt de nettoactiefwaarde (reële waarde) € 47,30 per aandeel (€ 46,29 op 31 december 2012). Daar de 
beurskoers per 31 maart 2013 € 51,50 is, noteert het aandeel Vastned Retail Belgium (VASTB, voorheen INTV) met een premie 
van 9 % ten opzichte van deze nettoactiefwaarde (reële waarde). 

De schuldgraad van de vastgoedbevak is 1 % gedaald in het eerste kwartaal van 2013 en bedraagt 32 % op 31 maart 2013 (33 % 
op 31 december 2012).

Op 31 maart 2013 bedraagt de reële waarde van de vastgoedportefeuille van Vastned Retail Belgium € 359 miljoen en is daar-
mee quasi ongewijzigd gebleven ten opzichte van jaareinde 2012 (€ 359 miljoen op 31 december 2012).
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3. Algemene vergadering en  
 dividenduitkering

De algemene vergadering van aandeelhouders van 24 april 
2013 heeft de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen van 
Vastned Retail Belgium (toen Intervest Retail) afgesloten op 31 
december 2012, met inbegrip van de resultaatsbestemming, 
goedgekeurd.  Voor boekjaar 2012 wordt een brutodividend van 
€ 2,62 per aandeel uitgekeerd. Na inhouding van de roerende 
voorheffing van 25 % bedraagt het nettodividend van boekjaar 
2012 aldus € 1,97 per aandeel.  

Het dividend is betaalbaar vanaf 3 mei 2013 op basis van het 
aandeelhouderschap op 2 mei 2013.
  
Voor de aandelen aan toonder is de betaling tegen afgifte van 
coupon nummer 13 gebeurd bij Bank Degroof (hoofdbetaala-
gent) of een andere financiële instelling naar keuze.  
 
Voor de gedematerialiseerde aandelen is de uitkering gebeurd 
aan de houders door de financiële instellingen bij wie de aan-
delen op een effectenrekening ingeschreven staan.  

Het dividend voor de nominatieve aandelen is automatisch 
door de onderneming via overschrijving aan de aandeelhou-
ders overgemaakt.

4. Vooruitzichten

Vastned Retail Belgium heeft, als enige Belgische vastgoed-
bevak, een kwalitatief sterke positie op de allerbeste stadslo-
caties uitgebouwd. Dit maakt Vastned Retail Belgium als 
belegging uniek en de bevak wenst haar positie op deze bin-
nenstedelijke locaties nog te versterken, met een duidelijke 
focus op kwaliteitslocaties in grotere steden. De portefeuille 
bestaat voor 50 % uit baanwinkels en 50 % uit binnenstadslo-
caties waaronder een aantal toplocaties in de grotere steden. 
Gezien de beperkte schuldgraad van 32 % heeft de bevak een 
zeer comfortabele positie om vlot in te spelen op kansen die 
zich voordoen.

noot aan de redactie: voor meer informatie gelieve contact op te nemen met: 
Vastned Retail Belgium NV, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht,
Jean-Paul Sols - CEO of Inge Tas - CFO, tel: + 32 3 287 67 87, www.vastnedretailbelgium.be
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FinAnciële stAten

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

in duizenden € 31.3.2013 31.3.2012

Huurinkomsten 5.466 5.489

Met verhuur verbonden kosten -39 -48

nettohuurresultaat 5.427 5.441

Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen 53 20

Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen -53 -20

Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven 3 0

Vastgoedresultaat 5.430 5.441

Technische kosten -123 -125

Commerciële kosten -47 -95

Kosten en taksen van niet-verhuurde gebouwen -40 -56

Beheerskosten van het vastgoed -318 -325

Andere vastgoedkosten -38 -37

VastgoedKosten -566 -638

operationeel Vastgoedresultaat 4.864 4.803

Algemene kosten -268 -311

Andere operationele opbrengsten en kosten 8 23

operationeel resultaat Vóór resultaat op portefeuille 4.604 4.515

Resultaat op verkopen van vastgoedbeleggingen -35 1

Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 888 3.278

Ander portefeuilleresultaat -3 39

operationeel resultaat 5.454 7.833

Financiële opbrengsten 0 1

Netto interestkosten -1.244 -1.305

Andere financiële kosten -4 -10

Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva (niet-effectieve hedges - IAS 39) 528 -472

finanCieel resultaat -720 -1.786

resultaat Vóór Belastingen 4.734 6.047

Belastingen -9 -10

nettoresultaat 4.725 6.037

Bijlagen
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening (vervolg)

in duizenden € 31.3.2013 31.3.2012

nettoresultaat 4.725 6.037

toelichting:

Operationeel uitkeerbaar resultaat 3.333 3.182

Portefeuilleresultaat 850 3.318

Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva (niet-effectieve hedges - IAS 39)  
en andere niet-uitkeerbare elementen 542 -463

toerekenbaar aan:

Aandeelhouders van de moedermaatschappij 4.725 6.037

Minderheidsbelangen 0 0

Geconsolideerd globaalresultaat

in duizenden € 31.3.2013 31.3.2012

nettoresultaat 4.725 6.037

Variaties in het effectieve deel van de reële waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten  
voor kasstroomafdekkingen 404 30

gloBaalresultaat 5.129 6.067

toerekenbaar aan:

Aandeelhouders van de moedermaatschappij 5.129 6.067

Minderheidsbelangen 0 0
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Geconsolideerde balans

ACTIVA in duizenden € 31.3.2013 31.12.2012

Vaste activa 360.014 359.792

Immateriële vaste activa 3 4

Vastgoedbeleggingen 359.406 359.183

Andere materiële vaste activa 602 602

Handelsvorderingen en andere vaste activa 3 3

Vlottende activa 2.907 3.142

Activa bestemd voor verkoop 1.398 1.999

Handelsvorderingen 218 245

Belastingsvorderingen en andere vlottende activa 161 161

Kas en kasequivalenten 299 216

Overlopende rekeningen 831 521

totaal aCtiVa 362.921 362.934
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Geconsolideerde balans (vervolg)

EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN in duizenden € 31.3.2013 31.12.2012

eigen vermogen 240.208 235.080

eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij 240.208 235.080

Kapitaal 97.213 97.213

Uitgiftepremies 4.183 4.183

Reserves 115.423 115.020

Nettoresultaat van het boekjaar 2012 18.664 18.664

Nettoresultaat van het boekjaar - eerste kwartaal 2013 4.725 0

Minderheidsbelangen 0 0

Verplichtingen 122.713 127.854

langlopende verplichtingen 94.846 94.648

Langlopende financiële schulden 90.016 89.517

Kredietinstellingen 90.000 89.500

Financiële leasing 16 17

Andere langlopende financiële verplichtingen 4.621 4.998

Andere langlopende verplichtingen 176 118

Uitgestelde belastingen - verplichtingen 33 15

Kortlopende verplichtingen 27.867 33.206

Kortlopende financiële schulden 23.505 27.399

Kredietinstellingen 23.500 27.394

Financiële leasing 5 5

Andere kortlopende financiële verplichtingen 1.142 1.697

Handelsschulden en andere kortlopende schulden 1.977 2.971

Andere kortlopende verplichtingen 206 210

Overlopende rekeningen 1.037 929

totaal eigen VerMogen en VerpliChtingen 362.921 362.934


