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Institutioneel beleggen in Nederlands vastgoed

Institutioneel
beleggen in

Nederlands
vastgoed

Altera Vastgoed is een Nederlands, niet-beursgenoteerd vastgoedfonds
voor institutionele beleggers, dat opereert onder een AIFM vergunning.
Het belegd vermogen bedraagt € 2,2 miljard. Het fonds biedt institutionele
beleggers de mogelijkheid om op een professionele, flexibele wijze, tegen lage
managementkosten, met een laag (core) risicoprofiel in verschillende Nederlandse
vastgoedsectoren te beleggen. Er wordt geen gebruik gemaakt van leverage en
binnen de portefeuille worden geen risico’s van projectontwikkeling opgenomen.
Altera onderscheidt zich door focus op strategie en transparante uitvoering
daarvan.
• Het woningfonds heeft focus op de Randstad. Er worden veel nieuwbouw
woningen in het vrije sector middensegment aan de portefeuille toegevoegd.
• Het winkelfonds richt zich op gemakswinkelen; de plek waar diverse
consumenten doelgroepen hun dagelijkse en wekelijkse boodschappen doen.
• Het bedrijfsruimtefonds concentreert zich op de G5 metropoolregio’s en het
bedrijfsruimtefonds direct rondom de stad en voor bedrijfsverzamelgebouwen
binnen de stad.
• Duurzaamheid staat centraal bij alle sectoren. De waarde van duurzaamheid
wordt aantoonbaar gemaakt; niet alleen via benchmarks (GRESB) en
certificeringen, maar ook lagere energiekosten en de toekomstbestendigheid
van het vastgoed.
• Altera staat voor helder, efficiënt en professioneel.
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Resultaten eerste halfjaar 2018

Resultaten

eerste
halfjaar 2018
Met een blik op de ‘CBS conjunctuurklok’ is
duidelijk dat de positieve ontwikkelingen binnen de
Nederlandse economie zich in de eerste helft van
2018 hebben doorgezet; Nederland onderscheidt
zich hiermee ook in positieve zin binnen de EU.
Zowel het producentenvertrouwen als het
consumentenvertrouwen zijn positief en dat geldt ook
voor andere factoren, zoals BBP, export, investeringen,
staatsschuld en het lage aantal faillissementen.
De werkgelegenheid neemt toe en mede als gevolg
daarvan neemt ook de werkloosheid weer iets verder
af. Tegelijkertijd neemt de druk op de arbeidsmarkt
toe; het wordt lastiger om vacatures te vervullen en
dat kan een remmende factor vormen.
Gedurende de eerste helft van 2018 hebben de
renteniveaus wel wat bewogen, maar bevinden zich
nu nog steeds op een laag niveau. De hoeveelheid
beschikbaar kapitaal is nog onverkort groot.
Alle vastgoedsectoren profiteren van deze
ontwikkelingen; de woningbeleggingen springen
daarbij het meest in het oog, maar ook winkels en
bedrijfsruimten weten aantrekkelijke rendementen te
realiseren.
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Woningen

Woningen

In de woningsector is de schaarste in de grote steden en de
stedelijke agglomeraties nog verder toegenomen, ook door de
trek naar de steden en de groei van het aantal huishoudens, met
name alleenstaanden (jong en oud). Dit leidt al vier jaar op rij
tot grote prijsstijgingen in zowel de koopwoningenmarkt als de
huurwoningenmarkt.
Het aanbod van woningen op de markt is in de afgelopen periode
nog verder gedaald. Het toevoegen van nieuwe voorraad via
nieuwbouw of transformatie kan de vraag niet bijbenen. Ook
hierdoor zal de stijging van de verkoopprijzen vooralsnog
aanhouden. De huurprijzen stijgen al jaren sterker dan de inflatie,
maar houden geen gelijke tred met de verkoopprijzen.
Het verwerven van nieuwbouw is duurder geworden en ook het
gemiddelde bruto aanvangsrendement van de Altera portefeuille
is in het eerste halfjaar verder gedaald (van 4,8% naar 4,5%).
De belangstelling van huurders bij oplevering is zeer groot; alle
objecten zijn bij oplevering volledig verhuurd. De exploitatie
van de portefeuille verloopt met een bezettingsgraad van 99%
voorspoedig.
Gelet op de resultaten over het eerste halfjaar komt naar
verwachting het fondsrendement over geheel 2018 – evenals in de
voorgaande drie jaar – weer ruim boven de 10% uit.
De groei van het Altera woningfonds heeft doorgezet. De
exploitatieportefeuille is toegenomen naar ruim € 1,1 miljard
en inclusief de zekere pijplijn van 1.045 woningen is de omvang
gegroeid naar € 1,4 miljard. In het eerste halfjaar van 2018
zijn 275 woningen opgeleverd. Aan de zekere pijplijn zijn 238
appartementen toegevoegd: 124 aan de Burgemeester Rijnderslaan
in Amstelveen (het KPMG gebouw) en 114 in het Hogekwartier
in Amersfoort. Over diverse nieuwe projecten worden in de 2e
helft van 2018 de onderhandelingen afgerond, waardoor de
portefeuilleomvang zal toenemen richting € 1,8 miljard.
In het eerste halfjaar is in de sector Woningen voor € 69,2 miljoen
toegetreden door aandeelhouders.
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Woningen

Portefeuillekenmerken

Portefeuille ontwikkelingen

Medio 2018

Ultimo 2017

Medio 2017

€ 1.132 mln
€ 300 mln
€ 51,5 mln
4,5%
91%
€ 938
101
4.440
99%

€ 1.008 mln
€ 275 mln
€ 48,7 mln
4,8%
91%
€ 940
96
4.183
98%

€ 939 mln
€ 172 mln
€ 47,6 mln
5,1%
89%
€ 919
96
4.155
98%

1e halfjaar 2018

2017

1e halfjaar 2017

1,5%
5,8%
7,4%
7,3%

3,6%
13,5%
17,6%
16,9%

1,8%
6,2%
8,1%
7,7%

Resultaten (€ x 1.000)
Direct beleggingsresultaat
Indirect beleggingsresultaat
Totaal beleggingsresultaat

16.587
70.102
86.689

31.953
130.381
162.334

15.940
57.970
73.910

Overig
Gemiddelde bezettingsgraad
Netto/bruto huuropbrengsten
Organisatiekosten als % beheerd vermogen
Totaal beleggingsresultaat per aandeel (€ x1)
Net asset value per aandeel, ultimo (€ x 1)

99%
74%
0,18%
0,110
1,625

98%
78%
0,38%
0,225
1,536

98%
80%
0,19%
0,104
1,437

Portefeuille in exploitatie
Zekere pijplijn
Theoretische jaarhuur
Bruto aanvangsrendement k.k.
Leegwaarderatio
Gemiddelde maandhuur
Aantal complexen
Aantal verhuurbare eenheden
Bezettingsgraad ultimo

Rendementen
Direct portefeuillerendement
Indirect portefeuillerendement
Totaal portefeuillerendement
Fondsrendement

• De portefeuille in exploitatie is in het eerste halfjaar 2018 met 12,3% gegroeid naar
€ 1,13 miljard en van 4.183 woningen naar 4.440 (+6,1%)
• De zekere pijplijn omvat 1.045 appartementen op 10 locaties voor totaal € 299,7
miljoen
• Inclusief de zekere pijplijn (1.045 woningen) bedraagt de portefeuilleomvang € 1,43
miljard (+11,6%) en wordt de grens van 5.000 woningen ruim gepasseerd
• In het eerste halfjaar zijn zes nieuwe complexen opgeleverd in Gouda, Hilversum,
Hoofddorp, Ridderkerk, Utrecht en Waalwijk: 211 appartementen en 65
eengezinswoningen
• In het eerste halfjaar is voor € 69,2 miljoen toegetreden

Resultaten
• Fondsrendement van 7,3% in het eerste halfjaar, mede door indirect rendement van
5,8%
• Gemiddelde bezettingsgraad verder toegenomen naar 99%
• Huurverhoging per 1 juli met 2,2% bij een inflatie over 2017 van 1,4%
• Prognose fondsrendement voor geheel 2018 van 12%, uitgaande van 9% opwaardering
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Winkels

Winkels

De winkelsector profiteert van het hoge consumentenvertrouwen en
de aantrekkende koopkracht. De groei van werkgelegenheid en ook
de groei van inkomens zullen in de komende tijd hierin een positieve
factor zijn. De omzet voor winkels in food & convenience is in het
eerste half jaar van 2018 gestegen met 3,5% ten opzichte van het
eerste half jaar van 2017. Voor non-food bedraagt de stijging 2,2%.
In het eerste halfjaar van 2018 is voor € 3,8 miljoen (jaarhuur) aan
huurcontracten afgesloten, waarvan € 1,6 miljoen uit leegstand.
In het derde kwartaal van 2018 zullen naar verwachting enkele
disposities worden geëffectueerd, waardoor de beoogde focus op
gemakswinkelen verbetert van 47% naar 56% van de portefeuille.
Op jaarbasis kan naar verwachting een rendement van 7% worden
behaald. Daarbij ligt het direct rendement op 6% en het indirect
rendement is licht positief.
In het eerste halfjaar van 2018 is voor € 13,0 miljoen toegetreden.
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Winkels

Portefeuillekenmerken

Portefeuille ontwikkelingen

Medio 2018

Ultimo 2017

Medio 2017

€ 756 mln
€ 56,3 mln
7,5%
49
630
+2%
4,3 jaar
€ 188
93%

€ 750 mln
€ 56,4 mln
7,5%
50
611
+3%
4,4 jaar
€ 189
93%

€ 728 mln
€ 56,2 mln
7,7%
49
588
+5%
4,4 jaar
€ 189
93%

1e halfjaar 2018

2017

1e halfjaar 2017

3,0%
0,3%
3,4%
3,3%

6,2%
0,4%
6,6%
6,3%

3,0%
-0,2%
2,8%
2,7%

Resultaten (€ x 1.000)
Direct beleggingsresultaat
Indirect beleggingsresultaat
Totaal beleggingsresultaat

21.015
2.651
23.666

41.559
2.451
44.010

20.872
-1.916
18.956

Overig
Gemiddelde bezettingsgraad
Netto/bruto huuropbrengsten
Organisatiekosten als % beheerd vermogen
Totaal beleggingsresultaat per aandeel (€ x1)
Net asset value per aandeel, ultimo (€ x 1)

94%
85%
0,18%
0,035
1,067

93%
85%
0,37%
0,064
1,063

93%
85%
0,18%
0,028
1,057

Portefeuille in exploitatie
Theoretische jaarhuur
Bruto aanvangsrendement k.k.
Aantal complexen
Aantal huurcontracten
Contracthuur t.o.v. herzieningshuur
Gemiddelde resterende looptijd
Gemiddelde huur per m2
Bezettingsgraad ultimo

Rendementen
Direct portefeuillerendement
Indirect portefeuillerendement
Totaal portefeuillerendement
Fondsrendement

• In het eerste halfjaar zijn huurcontracten afgesloten met een jaarhuur van € 3,8 miljoen,
waarvan € 1,6 miljoen vanuit leegstand
• In het derde kwartaal staat de effectuering gepland van twee disposities, leidend tot een
verdere focus op gemakswinkelen van 47% naar 56%
• Toetreding van een aandeelhouder met € 13,0 miljoen en voor eenzelfde bedrag zijn
aandelen ingekocht

Resultaten
• Fondsrendement van 3,3% in het eerste halfjaar met een indirect rendement van 0,3%
• Gemiddelde bezettingsgraad van 94%
• Prognose fondsrendement voor geheel 2018 van 7%, uitgaande van 1% opwaardering
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Bedrijfsruimten

Bedrijfsruimten

In de sector Bedrijfsruimten konden diverse nieuwe contracten worden afgesloten, onder
andere in een logistiek complex in Venray dat voor ruim vijf jaar is verhuurd en in een
bedrijfsverzamelcomplex in Best.
Voor geheel 2018 kan een fondsrendement van 9% en mogelijk iets hoger worden behaald.
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Bedrijfsruimten

Portefeuillekenmerken

Portefeuille ontwikkelingen
• Huurcontracten afgesloten met een jaarhuur van € 1,1 miljoen, waarvan € 0,8 miljoen
voor het logistieke complex in Venray voor een periode van ruim 5 jaar

Medio 2018

Ultimo 2017

Medio 2017

€ 142 mln
€ 12,6 mln
8,8%
11
55
+8%
2,9 jaar
€ 53 per m2
€ 97 per m2
96%

€ 137 mln
€ 12,5 mln
9,1%
11
47
+6%
3,0 jaar
€ 52
€ 96
92%

€ 133 mln
€ 12,5 mln
9,4%
11
41
+6%
3,3 jaar
€ 52
€ 95
89%

1e halfjaar 2018

2017

1e halfjaar 2017

Rendementen
Direct portefeuillerendement
Indirect portefeuillerendement
Totaal portefeuillerendement
Fondsrendement

2,9%
3,7%
6,6%
6,1%

6,4%
3,3%
9,9%
9,0%

3,2%
0,2%
3,4%
3,0%

Resultaten (€ x 1.000)
Direct beleggingsresultaat
Indirect beleggingsresultaat
Totaal beleggingsresultaat

3.731
4.981
8.712

7.677
4.522
12.199

3.889
266
4.155

90%
73%
0,18%
0,053
0,915

88%
78%
0,37%
0,073
0,886

87%
79%
0,19%
0,026
0,859

Portefeuille in exploitatie
Theoretische jaarhuur
Bruto aanvangsrendement k.k.
Aantal complexen
Aantal huurcontracten
Contracthuur t.o.v. herzieningshuur
Gemiddelde resterende looptijd
Gemiddelde huur per m2 bedrijfsruimtemeters
Gemiddelde huur per m2 kantoormeters
Bezettingsgraad ultimo

Overig
Gemiddelde bezettingsgraad
Netto/bruto huuropbrengsten
Organisatiekosten als % beheerd vermogen
Totaal beleggingsresultaat per aandeel (€ x1)
Net asset value per aandeel, ultimo (€ x 1)

Resultaten
• Fondsrendement van 6,1% in het eerste halfjaar bij een indirect rendement van 3,7%
• Gemiddelde bezettingsgraad van 90%, waarbij door verhuringen de bezettingsgraad is
opgelopen naar 96% medio 2018 en zich op dit niveau kan handhaven voor de tweede
helft van 2018
• Prognose fondsrendement voor geheel 2018 van 9%, uitgaande van 4% opwaardering
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Overig

Overig

De organisatiekosten bedragen op jaarbasis 36 basispunten van het
beheerd vermogen.
Vooruitlopend op de mogelijke afschaffing van het regime van fiscale
beleggingsinstellingen treffen wij inmiddels voorbereidingen voor een
aanpassing van de formele structuur.
In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 18 april
2018 is de heer H.A.T. (Heino) Vink toegetreden tot de Raad van
Commissarissen als vervanger van de heer H.C.A. de Vos tot Nederveen
Cappel.
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Duurzaamheid & ESG

Duurzaamheid
& ESG

In de eerste helft van 2018 is de overheid naar voren gekomen met
voornemens en maatregelen met betrekking tot duurzaamheid.
Het meest in het oog springend is het besluit dat vanaf 1 juli 2018
alle nieuwbouwwoningen ‘gasloos’ moeten zijn. Altera had vorig
jaar hierop al geanticipeerd door te besluiten om met ingang van
2018 alle nieuwe woningacquisities ‘gasloos’ te laten bouwen.
De efficiency voordelen daarvan komen voor zoveel mogelijk ten
gunste van zowel de belegger als de huurder.
De strategie van Altera inzake duurzaamheid & ESG richt zich
op maatschappelijk verantwoord beleggen en het creëren van
impact voor de belegger én de huurder. Om die reden wordt hierbij
rekening gehouden met de voor vastgoed relevante Sustainable
Development Goals van de Verenigde Naties (UN SDG). Voor de
nieuwbouw van woningen wordt dit verwerkt in het Programma van
Eisen (PvE).
Bij technische duurzaamheid gaat het vooral om het reduceren
van de energie en uitstoot. Door het gebruik van energie te
verminderen, door meer groene energie te gebruiken en ook energie
op te wekken (o.a. via zonnepanelen) wordt aantoonbaar bespaard
op energie en uitstoot.
We verwachten dit jaar de acquisitie van enkele voorbeeld
projecten te kunnen afronden, o.a. met Nul op de Meter woningen.
Ook bij winkels en bedrijfsruimten wordt ingezet op reductie van
energie en uitstoot.
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