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“NSI will be the leading specialist in the Dutch office market, with a strong and efficient platform that will drive 
returns through pro-active asset management, value-add initiatives and active capital recycling. NSI will be the 

partner of choice for investors looking to team up with a best-in-class operator”

• NSI zet een nieuwe ambitieuze koers uit, gericht op kantoren en HNK

• Direct resultaat 2016 van €0.34 per aandeel, boven eerdere richtlijn van €0,31-0,33

• EPRA NAV eind 2016 €4,33 (-9.6% vs eind 2015)

• EPRA leegstand gereduceerd tot 21,4% eind 2016 (-2,9% vs eind 2015)

• Nettohuur ontwikkeling vlak in 2016 (-0,2%)

• Nederlandse economie trekt aan; kantoren markt in herstel

• Daniel van Dongen, CFO, zal na de AvA op 21 april 2017 aftreden

(Dit Nederlandstalig rapport is een vertaling van de oorspronkelijke Engelse versie. In geval van afwijkingen prevaleert de Engelse versie.)
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DEFINITIES  

EPRA
European Public Real Estate Association - Zie definities op www.epra.com/bpr 

ERV
De estimated rental value (ERV) ofwel de markthuur zoals geschat door de taxateur waarvoor een object in huidige staat  
redelijkerwijs verhuurd kan worden, gegeven zijn karakteristieken, conditie, voorzieningen, locatie en lokale markt condities

Theoretische huur
De contractuele huur voor verhuurde units plus de ERV voor leegstaande units.

G4
Met G4 worden de locaties Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht aangeduid.

ICR 
NSI berekent haar “interest coverage ratio” voor een gegeven periode door de netto huur weer te geven als percentage van de 
netto financieringskosten.

Netto LTV
De uitstaande lange en korte termijn schulden, netto van liquide middelen, als percentage van de totale vastgoed  
beleggingsportefeuille, inclusief beleggingen gehouden voor verkoop.

FINANCIËLE KALENDER
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Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 april 2017
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NSI KERNCIJFERS
 
BELANGRIJKSTE FINANCIËLE KERNCIJFERS1

€k 1 Jan - 31 dec 16 1 Jan - 31 dec 15 1 Jan - 31 dec 16 1 Jan - 31 dec 15 Verschil (%)

Direct en indirect beleggingsresultaat Aanvullende rapportage2 IFRS3  

Bruto huuropbrengsten 94.589 90.813 63.126 57.046 4,2%

Netto huuropbrengsten 74.262 68.456 48.214 38.372 8,5%

   

Direct resultaat 48.829 50.575 -3,5%

Indirect resultaat -66.662 13.215  

IFRS resultaat -17.833 63.790  

   

Beleggingsresultaat per aandeel  (€) -0,12 0,44  

Direct resultaat per aandeel (€) 0,34 0,35 -3,7%

Dividend (€)4 0,27 0,27 0,0%

 

EPRA earnings per aandeel (€)   0,33 0,34 -2,6%

EPRA cost ratio A (%)5 32% 33% -1,6pp

EPRA cost ratio B (%)6   28% 28% +0,0pp

31 dec 16  31 dec 15 Verschil ((%)

Balans  

Vastgoedbeleggingen 770.434 1.134.617

Vastgoedbeleggingen bestemd voor verkoop 389.923 68.848  

Netto schulden aan kredietinstellingen -512.266 -542.332 -5,5%

Eigen vermogen 604.254 660.720 -8,5%

 

IFRS Eigen vermogen per aandeel (€) 4,22 4,61 -8,5%

EPRA NAV per aandeel (€) 4,33 4,79 -9,6%

EPRA NNNAV per aandeel (€) 4,20 4,59 -8,5%

 

Netto LTV (%)7 44,1% 43,2% +0,9pp

 

Aantal uitstaande aandelen 8 143.201.841 143.201.841  

Gewogen aantal uitstaande aandelen 143.201.841 143.201.841  

BELANGRIJKSTE PORTEFEUILLE KERNCIJFERS 9

   31 dec 16   31 dec 15

Kantoren HNK Winkels Overige10 Totaal Totaal

Aantal objecten 108 13 41 3 165 194

Marktwaarde (€m) 617 149 382 12 1,160 1,203

Jaarlijkse bruto contractuele  
huur (€m)11 53 12 31 1 98 101

ERV (€m) 61 20 34 1 116 123

Verhuurbaar vloeroppervlak (m2) 457 125 273 15 870 974

EPRA leegstand 21,3% 37,1% 12,5% 16,5% 21,4% 24,3%

Gem. resterende looptijd van 
huurcontacten (jaren)

5,3 3,1 4,3 2,4 4,7 4,7

Gemiddelde huur per m2 (€/p.j.) 156 167 137 98 149 144

EPRA net initial yield 6,0% 4,3% 6,4% 10,9% 6,0% 5,7%

1 Gebaseerd op voorlopige 2016 cijfers waarop nog geen accountantscontrole is toegepast
2 Cijfers met alleen IOW als beëindigde activiteit (verkocht), winkels en Belgisch direct gehouden vastgoed zoals historisch gerapporteerd
3 Winkels, België direct en Intervest (IOW) verwerkt als beëindigd onder toepassing IFRS  
4 Dividend voorstel voor 2016, waarvan €0,13 uitgekeerd als interim dividend in august 2016
5 EPRA Cost ratio (A) inclusief leegstandskosten, 2015 exclusief IOW
6 EPRA Cost ratio (B) exclusief leegstandskosten, 2015 exclusief IOW
7 In 2015 LTV berekend inclusief belang in IOW (€51,4m)
8 Exclusief 140,837 treasury aandelen (uitgesloten van dividend en stemrecht) 
9 Exclusief grond, inclusief vastgoed bestemd voor verkoop in Heerlen in respectievelijk Kantoren en Winkels
10 Inclusief twee logistieke objecten en een kantoorobject t in België
11 Voor huurvrij en andere huur incentives
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Herinvestering kapitaal
De grotere liquiditeit in de Nederlandse vastgoedmarkt zorgt voor 
robuustere waarderingen. Naarmate we in 2017 meer gaan verkopen 
en aankopen, zal het voor iedereen duidelijk worden of onze externe 
waarderingen van het vierde kwartaal ook standhouden in de markt.

De beleningsgraad (LTV) blijft met 44,1% aan het einde van het 
jaar binnen onze nieuwe bandbreedte van 40-45%. Evengoed 
zullen nieuwe aankopen van vastgoed moeten worden gefinan-
cierd door verkopen, of door uitgifte van nieuwe aandelen als de 
aandelenkoers het toelaat. 

Onze desinvesteringsplannen voorzien op dit moment in de verkoop 
van de winkelportefeuille, één object in België en enkele kleinere 
kantoorobjecten buiten de G4, die beter passen bij lokale specialisten. 

Terugblik 2016; Vooruitzichten voor 2017
NSI wist in 2016 de belangrijkste operationele prestatie-indica-
toren te verbeteren. Het EPRA-leegstandspercentage daalde tot 
21,4%, en kwam daarmee 1,9% lager uit dan het voorgaande 
jaar, de netto huurontwikkelling is  vlak met -0.2% en de operati-
onele marge verbeterde met 3,1% tot 78,5%. We verwachten dat 
deze parameters verder zullen verbeteren in 2017, gecorrigeerd 
voor de potentiële gevolgen van de verkoop van de winkelactivi-
teiten, als we afgaan op de positieve start van 2017.

NSI eindigde het jaar met 70 werknemers (65 FTE) in dienst, een 
daling ten opzichte van 77 per jaareinde 2015. Eind januari waren 
65 werknemers (60.1 FTE) in dienst. Het beëindigen van de winkel-
activiteiten zal leiden tot een verdere daling van het aantal werkne-
mers in 2017. We werken hard om de EPRA cost ratio te verlagen 
naar een niveau dat in lijn is met andere partijen in de sector.  

Het is nog te vroeg om uitspraken te doen over verwachte winst 
per aandeel en dividend voor 2017. Lagere rentelasten, kosten-
besparingen en operationele verbeteringen zullen naar verwach-
ting een positieve invloed hebben op de winst per aandeel in 
2017, maar verkopen gaan waarschijnlijk vooraf aan acquisities, 
wat een negatieve invloed kan hebben op de winst per aandeel. 
Ook het aanhouden van meer ruimte binnen onze LTV band-
breedte kan ten koste van de winst per aandeel gaan. 

In de AVA die wordt gehouden op 21 april zullen we een slotdivi-
dend van EUR 0,14 per aandeel voorstellen voor 2016. We zullen 
ook een aantal agendapunten ter goedkeuring voor leggen aan 
de aandeelhouders, waaronder 1) een voorstel om de jaarreke-
ning uitsluitend in het Engels te publiceren, en 2) het mandaat om 
aandeelhouders een keuzedividend te bieden.

Daniel van Dongen heeft aangegeven dat hij na acht jaar als CFO van 
NSI zijn carrière buiten NSI wilt voortzetten en zich om deze reden niet 
herbenoembaar zal stellen tijdens de komende AvA. Hij zal zijn taken 
tot en met 30 juni 2017 blijven vervullen om een soepele overgang te 
waarborgen. Wij willen hem bedanken voor zijn inzet en bijdrage aan 
NSI en wensen hem veel succes in zijn verdere loopbaan.

Tot slot bestaat NSI in augustus 2017 25 jaar. Het zijn bijzondere 
jaren geweest. U kunt erop vertrouwen dat we er alles aan doen 
om ervoor te zorgen dat zowel NSI als u, onze aandeelhouders, met 
vertrouwen uit kunnen kijken naar de volgende 25 jaar.

Bernd Stahli

BERICHT VAN DE CEO
 
De afgelopen zes maanden hebben we de activiteiten van NSI 
en de vooruitzichten onder de loep genomen. We hebben een 
nieuwe, heldere en meer gefocuste strategie bepaald. We leggen 
de lat aanzienlijk hoger. Onze ambitie is om uit te groeien tot dé 
vastgoedinvesteerder en manager in de Nederlandse kantoren-
markt, en maximaal rendement voor de aandeelhouders na te 
streven middels een proactief asset management beleid, gerichte 
‘asset rotatie’ en prudent balans beheer.

We nemen alle stappen die noodzakelijk zijn om dit te bereiken. 
Belangrijk is dat NSI de omvang, de focus, de portefeuille, de 
organisatiestructuur en de bedrijfscultuur heeft die nodig zijn om 
onze ambitie te verwezenlijken. De afgelopen maanden hebben 
we hard gewerkt om hiervoor het fundament te leggen. Er is 
een niet aflatende focus op kosten en verantwoording op alle 
niveaus. We investeren in het aantrekken van nieuwe talenten en 
het versterken van onze interne rapportage en processen.

Kijkend naar 2017 werken de economische vooruitzichten en 
huidige vastgoedmarkt in ons voordeel. Onze beursnotering 
stelt ons in een sterke positie om onze ambities waar te maken. 
We hebben wel de tijd nodig om alle plannen uit te voeren en 
verwachten dat zowel 2017 en 2018 wat dit betreft overgangs-
jaren zullen zijn.

We hebben de transparantie van de managementinformatie 
aanzienlijk opgevoerd om zodoende meer inzicht te geven in 
onze inspanningen tijdens de implementatie van de nieuwe 
strategie. We hebben ook een nieuw bedrijfslogo, een nieuwe 
huisstijl en een nieuwe website gelanceerd, dit alles om te bena-
drukken dat NSI een nieuwe koers heeft uitgezet.

Een nieuwe strategie – Kantoren & HNK
De meest recente recessie heeft de professionalisering van de 
Nederlandse vastgoedsector versneld. Kapitaal is nu internationaal 
en daarmee zijn ook de industrie-standaarden naar een interna-
tionaal niveau getild. In een markt die steeds concurrerender is 
geworden, is passief beleggen in vastgoed niet langer een optie 
- actief management en focus zijn onontbeerlijk voor succes.

We zijn tot de conclusie gekomen dat NSI moet specialiseren om 
succesvol te kunnen zijn. Gezien het competitieve landschap, de 
huidige omvang van de beleggingsportefeuille, het track record 
van het team, en onze doelstelling om de kostenbasis te verlagen, 
zal onze focus voor de toekomst op kantoren en HNK liggen.

We willen heel duidelijk zijn over wat dit betekent. Ja, we 
willen onze winkelbeleggingen nu gaan verkopen, maar alleen 
als zich een goede gelegenheid voordoet – en op een moment 
en voor een prijs die gunstig zijn voor onze aandeelhouders. 
 
Nu het besluit om onze winkelactiviteiten af te stoten is genomen, 
en alle noodzakelijke interne voorbereidingen zijn afgerond en 
adviseurs zijn benoemd, zijn we volgens IFRS verplicht onze 
winkelportefeuille in de verslaglegging op te nemen als beëindigde 
bedrijfsactiviteiten. Deze verandering in verslaglegging legt geen 
extra druk op ons om de activiteiten sneller af te stoten.
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STRATEGISCHE 
HERORIËNTATIE
Na de strategische evaluatie hebben we een duidelijke koers 
uitgezet oor NSI. De transitie werd al ingezet in 2013. De defini-
tieve terugtrekking uit Zwitserland in oktober 2013 werd gevolgd 
door een kapitaalverhoging van EUR 300 miljoen in november 
van dat jaar. Sindsdien heeft NSI de schulden geherfinancierd, 
het belang in IOW12 verkocht en de LTV verlaagd tot onder 45%. 
NSI is minder afhankelijk geworden van gedekte financiering en is 
begonnen met de verbetering van de portefeuille door middel van 
asset rotatie.

Al deze stappen waren noodzakelijk om met vertrouwen de nieuwe 
koers te bepalen. NSI wil uitgroeien tot dé vastgoedinvesteerder 
in de Nederlandse kantorenmarkt, gericht op het genereren van 
bovengemiddeld rendement door actief asset management en 
gerichte ‘asset rotatie’, met prudent kapitaalmanagement.

In het verleden richtte NSI zich meer op diversificatie, met 
beleggingen in uiteenlopende sectoren en landen om een 
stabiel dividend te waarborgen. Inmiddels heeft NSI bijna al het 
buitenlandse vastgoed verkocht, maar zijn we tot de conclusie 
gekomen dat een nog gerichtere focus nodig is. 

Track record, omvang en kosten zijn de belangrijkste overwe-
gingen geweest bij onze beslissing om ons volledig op kantoren 
te richten. De winkelportefeuille van NSI is divers van aard, en 
hoewel herstructureren tot een gefocuste winkelportefeuille 
mogelijk zou zijn, dan zou het nog steeds een klein en koste-
ninefficiënt platform zijn in de huidige markt.

De opbrengsten van de verkoop van ons winkelvastgoed kunnen 
we aanwenden voor uitbreiding van onze kantorenportefeuille. 
Een groter, meer gefocust platform is efficiënter en biedt moge-
lijkheden om grotere transacties te doen, meer gecontroleerd 
risico te nemen en transacties te doen waar anderen mogelijk 
niet voor open staan.

Kantoren – een G4 focus en initiatiefrijk
NSI heeft de afgelopen 18 maanden belangrijke stappen gezet 
in de kantorenmarkt. Assetrotatie heeft al gezorgd voor een 
sterkere kantorenportefeuille (wat betreft kwaliteit en locatie) 
met betere vooruitzichten. 

We streven ernaar onze kantorenactiviteiten in 2017 verder te 
versterken. We gaan op zoek naar nieuwe investeringen en 
zullen daarnaast proberen onze – veelal kleinere – provinciale 
vastgoedobjecten te gelde te maken. Deze kleinere objecten 
kunnen op zichzelf interessant zijn, maar blijken als collectief 
voor NSI niet kostenefficiënt te beheren. We hebben ook een 
aantal mogelijke kansen voor transformaties geïdentificeerd.

Het behalen van een bovengemiddeld rendement in de Neder-
landse kantorenmarkt vraagt om actief management van de 
portefeuille. De omvang, de huurdersmarkt en de liquiditeit in 
de beleggingsmarkt die nodig zijn om dit mogelijk te maken, 
zijn voornamelijk te vinden in de G4-markten. NSI zal zich 
steeds meer richten op deze markten.

HNK – geleidelijke, winstgevende, groei  
We blijven een sterk groeipotentieel zien voor ons HNK-concept. 
De ervaring die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd 
in de 13 HNK’s die momenteel operationeel zijn, werkt in ons 
voordeel. We beschikken over een schat aan informatie over 
markttrends, die we gebruiken om ons productaanbod te 
verbeteren en af te stemmen op onze klanten – zowel in HNK’s 
als in onze reguliere kantoren.

Het HNK-concept begon ooit als een defensieve strategie, als 
een innovatieve manier om langdurige leegstand in delen van 
de kantorenportefeuille aan te pakken. Maar inmiddels vormt dit 
concept het fundament voor onze visie op hoe we de  huurder 
van de toekomst optimaal van dienst kunnen zijn.

De moderne gebruiker van een werkplek of kantoorruimte wil een 
levendige locatie, uitstekende bereikbaarheid, flexibiliteit, efficiëntie 
en toegang tot faciliteiten. Wij geloven dat er capaciteit in de markt 
is voor ten minste nog 10 HNK’s en we zullen deze kenmerken 
meenemen in de verdere uitrol van onze HNK activiteiten.

Bandbreedte LTV van 40-45%
Hoewel onze formele convenanten op 60-65% staan, heeft 
NSI zich in de afgelopen jaren gecommitteerd aan een LTV van 
onder de 45%. We hebben deze limiet geëvalueerd als onder-
deel van de strategische heroriëntatie en bewegen nu naar een 
bandbreedte om meer flexibiliteit te hebben.

Transformatie van een gediversifieerde portefeuille naar een 
meer gefocuste kantorenportefeuille zou normaal gesproken 
een hoger risicoprofiel impliceren. We erkennen ook dat actief 
asset management en actieve assetrotatie (wat betekent dat we 
ons meer richten op ‘total return’ dan puur op dividend), effectief 
ook een hoger risicoprofiel met zich meebrengt.

Tegelijkertijd blijft NSI werken aan de verdere verbetering van de 
portefeuille, zowel wat betreft de kwaliteit als de locatie, waar-
door de risico’s worden verlaagd. Bovendien, als we kijken waar 
we nu staan in de Nederlandse vastgoedcyclus, dan is het nu 
waarschijnlijk nog te vroeg om met een conservatievere balans 
te opereren.

Rekening houdend met alle bovenstaande argumenten zijn we van 
mening dat een bandbreedte van 40-45% voor de LTV passend is. 
We zullen dit regelmatig evalueren. Bij deze evaluatie zal ook HNK 
worden meegewogen, aangezien we onze financiële risico’s in 
samenhang met onze operationele risico’s middels HNK moeten 
beschouwen.

12 Intervest Offices & Warehouses
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Dit betekent dat met een LTV van 44,1% in het vierde kwartaal 
van 2016, nieuwe beleggingen vrijwel geheel gefinancierd zullen 
moeten worden uit desinvesteringen.

Kostenstrategie – Naar een lagere basis 
We hebben in de tweede helft van 2016 al verschillende stappen 
genomen om tot een structureel lagere kostenbasis te komen. 
Als onderdeel van de strategische heroriëntatie hebben we 
besloten over te gaan op een kostenbasis die beter aansluit op 
de huidige beleggingsportefeuille – flexibel, schaalbaar en met 
oog voor aandeelhoudersbelangen.
NSI heeft van oudsher een management intensieve, gediversi-
fieerde beleggingsportefeuille. De laatste jaren is de portefeuille 
kleiner geworden; zowel in totale waarde, het aantal objecten als 
het aantal locaties, en deze trend zal zich voortzetten. Alleen de 
organisatie was hier niet op aangepast.

Om tot een effectievere, efficiëntere organisatie te komen zal 
NSI waar mogelijk kosten blijven besparen, maar tegelijkertijd 
ook blijven investeren in het aantrekken en vasthouden van 
talent, in ICT-systemen en in digitalisering.
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De deconsolidatie van IOW had een negatief effect op de opera-
tionele marge, maar dit effect wordt gemitigeerd doordat de 
opbrengsten van de verkoop van IOW zijn geherinvesteerd in 
nieuw efficiënt vastgoed. De operationele marge verbeterde tot 
78,5%, een 3,1% stijging ten opzichte van 2015 (75,4%). 

In het vierde kwartaal van 2016 was de reservering voor de voor-
ziening dubieuze debiteuren lager dan ooit met 0,2% van de 
jaaropbrengsten.

Administratieve kosten
De administratieve kosten in 2016 zijn € 9,9 miljoen, een stij-
ging van € 1,8 miljoen ten opzichte van 2015. De kosten hebben 
een eenmalig karakter, waaronder kosten verbonden aan het 
aantrekken van een nieuwe CEO, herstructureringskosten, tijde-
lijke werknemers, consultants en het afschrijven van de Easy 
Shopping activiteiten.

Er zijn verschillende initiatieven om de kostenbasis te verlagen in 
de toekomst. Van sommige zullen we in 2017 de effecten al zien, 
maar aangezien we verdere herstructureringskosten verwachten 
zal de grootste daling in de kostenbasis zichtbaar worden vanaf 
2018.

Netto financieringslasten
De financieringskosten namen in 2016 verder af, NSI profiteerde 
van lagere marges en lagere swaprentes. De netto financierings-
lasten daalden met € 2 miljoen (-10%) vergeleken met 2015, 
ondanks een hogere netto uitstaande schuld gedurende het jaar. 
Herfinanciering van de doorlopende kredietfaciliteiten, de FGH-
lening en overeenstemming over de nieuwe Berlin Hyp-faciliteit, 
in combinatie met de afkoop van swaps, resulteerden in lagere 
marges en lagere hedgingkosten.

De gemiddelde rentekosten bedroegen 2,8% eind 2016, verge-
leken met 3,7% aan het eind van 2015. Deze daling is ondanks 
een stijging van 15  basispunten in de marge op € 200 miljoen 
financiering als gevolg van de vrijgave van het  onderpand.

Herwaardering van beleggingen
Ultimo 2016 is al het vastgoed extern getaxeerd. De totale herwaar-
dering voor het jaar bedraagt -€ 54,8 miljoen. Het grootste deel 
van de waardedaling heeft betrekking op de winkelportefeuille, die 
met € 50 miljoen is afgewaardeerd (-11,5%) en is hoofdzakelijk te 
wijten aan lagere geschatte huurwaardes (-8,7%) en hogere yields.  
Met name Rijswijk, Heerlen en Zuidplein zijn sterk afgewaardeerd.

Verkoopresultaat vastgoedbeleggingen
Het resultaat op de verkoop van vastgoedbeleggingen bedroeg  
- € 4,4 miljoen voor 2016. Een negatief resultaat in Nederland (-€ 6,5 
miljoen), grotendeels voortvloeiend uit de verkoop van de bedrijfsge-
bouwenportefeuille, wordt deels gecompenseerd door een positief 
resultaat op de verkoop van grond in België (€ 1,5 miljoen) en een 
eenmalige bate in Zwitserland (€ 0,5 miljoen).

Herwaardering van derivaten
De derivatenportefeuille laat in 2016 een positieve herwaardering 
zien van € 1,8 miljoen, dankzij een positieve herwaardering van 
€ 4,8 miljoen in het vierde kwartaal als gevolg van een kortere 
looptijd van de historische swaps en een kleine verandering in de 
rentecurve.

OPBRENGSTEN, KOSTEN 
EN RESULTATEN
Om de continuïteit en duidelijkheid van onze verslaglegging te 
waarborgen is hieronder de winkelportefeuille meegenomen alsof 
deze bedrijfsactiviteiten worden voortgezet. In de toelichting op de 
IFRS-jaarrekening verderop in dit verslag worden zowel de winkel- 
als de Belgische activiteiten als niet-voortgezette bedrijfsactivi-
teiten beschouwd, conform de IFRS-regels.

Inleiding
Het direct resultaat per aandeel over boekjaar 2016 bedraagt 
EUR 0,34, waarmee het resultaat hoger uitkomt dan de verwachte 
EUR 0,31-0,33. Het resultaat werd beïnvloed door verschillende 
eenmalige, zowel positieve als negatieve, posten. De EPRA EPS 
over boekjaar 2016 bedraagt EUR 0,33, dat is 0,9 cent lager dan 
over 2015.

In 2016 rapporteerde NSI eenmalige herstructureringskosten van 
€ 2,1 miljoen. Deze werden volledig gecompenseerd door een 
eenmalige bate van € 2,3 miljoen als gevolg van het vrijvallen van 
een voorziening voor Belgische bronbelasting voor voorgaande 
jaren, met betrekking tot IOW.

Het indirect resultaat over boekjaar 2016 bedraagt -€ 0,47 per 
aandeel. Dit werd negatief beïnvloed door -€ 54,8 miljoen afwaar-
dering van activa, een gering negatief resultaat van -€ 4,4 miljoen 
op desinvesteringen en € 8,2 miljoen afboeking op goodwill. Gedu-
rende het jaar heeft NSI een gering positief non-cash resultaat 
behaald op zijn derivaten.

Huuropbrengsten
De  bruto huuropbrengsten voor boekjaar 2016 zijn 4.2% (€ 3,8 
miljoen) hoger, door de acquisitie van de Cobra portefeuille in 
oktober 2015 en Glass House in juli 2016. Deze acquisities zijn 
voor een groot gedeelte gefinancierd met de opbrengsten van 
de verkoop van de industriele portefeuille en het belang in IOW.

Autonoom (like for like) daalden de bruto huuropbrengsten met 
€ 0,9 miljoen (-1,5%), door de waardering van de huren van 
beëindigde contracten tegen reële waarde (-€ 1,5 miljoen) en 
een stijging van de bezettingsgraad (€ 0,6 miljoen). Dankzij een 
verbetering van de operationele marge daalden de like-for-like 
netto huuropbrengsten slechts met € 0,1 miljoen (-0,2%).

Servicekosten
Niet doorberekende servicekosten daalden in 2016 met € 1,7 
miljoen tot € 4,1 miljoen (vergeleken met € 5,8 miljoen in 2015). 
Deze daling is hoofdzakelijk toe te schrijven aan kostenbespa-
ringen en kwaliteitsverbetering in de portefeuille door assetro-
tatie. Het effect van lagere leegstand op de bestaande portefeuille 
was relatief beperkt in 2016.

Operationele kosten
De operationele kosten waren in 2016 5,2% lager (€ 0,9 miljoen) 
dan in 2015. Gecorrigeerd voor kosten gemaakt voor de interna-
tionale onderdelen, die worden geliquideerd, komen de kosten voor 
de Nederlandse activiteiten circa € 2,5 miljoen lager uit dan in 2015.
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Beëindigde activiteiten
IOW is voor het eerst opgenomen als beëindigde activiteit in 
de eerste helft van 2016. De winkelportefeuille en het laatste  
Belgische vastgoedobject zijn in het vierde kwartaal van 2016 
voor het eerst opgenomen als beëindigde activiteiten.

De herindeling van de vastgoed portefeuille van NSI in 2016, van 
een geografische focus naar een focus op sectoren, en de daarop 
volgende voorgenomen verkoop van de winkel activiteiten hebben 
tot een volledige afwaardering van de in de boeken opgenomen 
goodwill van € 8,2 miljoen geleid.

Het resterende belang in IOW werd in het 1e kwartaal van 2016 
verkocht met een winst van €1,6 miljoen.

Gebeurtenissen na balansdatum
Op 13 februari zijn een kantoorobject en een daaraan gerela-
teerd winkelobject in Heerlen verkocht en overgedragen aan de 
gemeente. 

Jaarrekening 2016 & deconsolidatie
In de jaarrekening 2016 is een aanzienlijk deel van de activiteiten 
opgenomen als beëindigde activiteiten, conform de IFRS-regels. 
Het gaat om onze winkelportefeuille, ons enige resterende vast-
goedobject in België en ons belang in IOW. De cijfers voor 2015 
zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden en vindt u verderop 
in dit verslag.

De verandering in verslaglegging maakt de jaarrekening complexer. 
We proberen de financiële gegevens inzichtelijk te maken middels 
het vereenvoudigde brug-overzicht zoals hieronder weergegeven. 
In het eerste kwartaal van 2016 verkocht NSI zijn resterende belang 
van 15,2% in IOW. Als gevolg daarvan werd IOW als beëindigde 
activiteit opgenomen in de halfjaarcijfers van 2016, met een resul-
taat van € 1,6 miljoen. Dit resultaat is afzonderlijk weergegeven als 
onderdeel van de beëindigde activiteiten in België.

In het onderstaande overzicht omvat de categorie ‘Overige’ alle 
holding kosten, inclusief rentekosten en administratieve kosten.

De kolom met de totaalsom van de voortgezette en niet-voortge-
zette activiteiten, zoals hieronder weergegeven, is aanvullende 
informatie die vergelijking en aansluiting met de halfjaarcijfers en 
het resultaat over het derde kwartaal van 2016 mogelijk maakt.

Vervolgens zijn de benodigde ‘beëindigde aanpassingen’ weer-
gegeven om de stap te maken van de totaalsom naar de IFRS-
verslaglegging voor 2016.

EPRA EPS
De EPRA EPS voor 2016 is 33,0 eurocent. Vanaf 2017 rekent NSI 
beheerkosten niet langer toe aan het indirecte resultaat, zodat – 
behoudens eventuele noodzakelijke aanpassingen – EPRA EPS 
en direct resultaat per aandeel gelijk zullen zijn.
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EPRA Earnings, segment splitsing en brug naar IFRS beëindigde activiteiten 2016 (€k)

 Voortgezette activiteiten Beëindigde activiteiten    

 Kantoor HNK Overig België Winkels
Aanvullend 

Totaal13

Beëndigd 
Aangepast IFRS Totaal

   

Brutohuuropbrengsten 48.906 11.827 2.393 66 31.397 94.589 -31.462 63.126

Niet doorberekende servicekosten -1.682 -1.852 -84 39 -569 -4.147 529 -3.618

Exploitatiekosten -7.572 -3.441 -281 -48 -4.837 -16.179 4.886 -11.294

Nettohuuropbrengsten 39.652 6.534 2.028 57 25.991 74.262 -26.048 48.214

Administratieve kosten -420 -787 -6.963 -25 -179 -8.375 204 -8.170

Nettofinancieringskosten 0 4 -20.006 63 8 -19.931 -71 -20.001

Direct resultaat voor belasting 39.233 5.751 -24.941 95 25.819 45.957 -25.914 20.043

Winstbelastingen 0 0 54 2.253 0 2.308 -2.253 54

Direct resultaat na belasting 39.233 5.751 -24.887 2.348 25.819 48.264 -28.167 20.097

Beëindigde bedrijfsactiviteiten 0 0 0 565 0 565 28.167 28.732

Direct beleggingsresultaat  39.233 5.751 -24.887 2.913 25.819 48.829 0 48.829

   

Vastgoedbeleggingen 2.771 -5.844 -1.742 0 -49.987 -54.802 49.987 -4.815

Eliminatie huurincentives -430 -19 0 16 -94 -527 77 -449

Overige opbrengsten -12 0 9 0 0 -3 0 -3

Nettoverkoopresultaat  
vastgoedbeleggingen -482 -67 -5.394 1.513 0 -4.430 -1.513 -5.943

Waardemutaties afgeleide   
financiële instrumenten 0 0 1.751 0 0 1.751 0 1.751

Valutakoersverschillen 0 0 7 0 0 7 0 7

Toegerekende beheerkosten 0 0 -1.504 0 0 -1.504 0 -1.504

Goodwill impairment -4.022 -855 -419 0 -2.909 -8.205 2.909 -5.296

Indirect resultaat voor  
belastingen -2.175 -6.785 -7.292 1.529 -52.990 -67.712 51.461 -16.252

Winstbelasting 0 0 0 0 0 0  

Indirect resultaat na belasting -2.175 -6.785 -7.292 1.529 -52.990 -67.712 51.461 -16.252

Beëindigde bedrijfsactiviteiten 1.050 0 1.050 -51.461 -50.411

Indirect beleggingsresultaat -2.175 -6.785 -7.292 2.579 -52.990 -66.662 0 -66.662

   

Totaal beleggingsresultaat 37.057 -1.033 -32.179 5.493 -27.171 -17.833 0 -17.833

   

   

Direct resultaat 39.233 5.751 -24.887 2.913 25.819 48.829  48.829

Aanpassingen 0 0 -1.504 0 0 -1.504  -1.504

EPRA Earnings 39.233 5.751 -26.391 2.913 25.819 47.325  47.325

         

EPRA Earnings per aandeel      0,33  0,33

13 In lijn met de rapportage over halfjaarcijfers 2016
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OVERZICHT  
NEDERLANDSE  
VASTGOEDMARKT 14

Kantoren 
De leegstand in Nederlandse kantorenmarkt bereikte zijn hoog-
tepunt in de tweede helft van 2014. Eind 2016 stond circa 6,9 
miljoen m2 van de 49,5 miljoen m2 kantorenvoorraad leeg, (13,9%). 
Het aanbod van gunstig gelegen, moderne ruimte van goede 
kwaliteit is veel kleiner. 

De 1,9% daling van de leegstand in 2016 (ten opzichte van 
15,8% in het vierde kwartaal van 2015) kwam voor ongeveer 1,6% 
(800.000 m2) door conversies en ruimte die aan de markt werd 
onttrokken en circa 0,3% door netto-opname.

DNB verwacht een economische groei van 2,3% in 2017. De 
huurdersmarkt trekt merkbaar aan, in overeenstemming met de 
verbeterende vooruitzichten voor de economie. Zodoende zal de 
dalende trend in leegstand in 2017 voortzetten. Deze positieve 
vooruitzichten worden ondersteund door de huizenmarkt, doordat 
in 2017 meer kantorenvoorraad zal worden geconverteerd of 
onttrokken aan de markt. In totaal is sinds 2009 al circa 3 miljoen 
m2 aan de kantorenvoorraad onttrokken.

In de Amsterdamse kantorenmarkt was in 2016 een goede stij-
ging van het huurniveau te zien. De leegstand is gedaald naar 
9,8% en onder de 3% voor moderne hoogwaardige ruimte. 
Vanwege de schaarste aan kwalitatief goede voorraad wordt 
verwacht dat het huurniveau verder zal stijgen.  De vraag in 
nabijgelegen, meer betaalbare markten neemt daardoor toe. We 
verwachten een soortgelijke trend te zien in Utrecht, Rotterdam, 
Den Haag en Eindhoven.

In de Randstad als geheel (dat verantwoordelijk is voor meer 
dan 50% van het bbp van de Nederlandse economie) is een 
grotere vraag naar moderne kantoren op goede locaties waar 
te nemen. Hierdoor worden de incentives lager en is er selectief 
sprake van stijgende huurniveaus. 

Buiten de Randstad is het nog vaak de huurder die de prijzen 
bepaalt. Huurders kunnen het zich veroorloven veeleisend te 
zijn. Huren zijn doorgaans €110-130 per m2, met incentives van 
10-20%. De vooruitzichten voor verouderde kantoorpanden in 
randgebieden blijven onzeker, wat ook wordt gereflecteerd in de 
lage waarderingen.

Het tempo van ontwikkeling van nieuwe kantoren is traag. In 
Utrecht is er sprake van nieuwbouw, maar elders is dat beperkt. 
Zelfs in Amsterdam, waar de gemeente de planning resoluut 
tegenhoudt, wordt nu weinig ontwikkeld. 

HNK
De markt voor flexibele kantoorruimte ontwikkelt zich snel. Onge-
veer 5-7% van de Nederlandse kantoorvoorraad wordt momenteel 
gebruikt als flexkantoren. Er komen nog steeds nieuwe aanbieders 

op de markt, sommige met nieuwe, innovatieve concepten, andere 
met louter variaties op bestaande concepten. Er zijn op dit moment 
meer dan 30 aanbieders, waarvan slechts ongeveer acht aanbie-
ders opereren vanuit meer dan 3 locaties. 

De groei in flexkantoren zal uiteindelijk resulteren in verzadiging, 
maar op dit moment zijn de economische omstandigheden voor 
het openen van nieuw locaties nog gunstig. Huren voor flexkantoren 
kunnen het dubbele bedragen van die voor traditionele kantoren, mits 
ze worden aangeboden op een goede locatie, met goede diensten en 
met genoeg kritische massa om een aantrekkelijke sfeer tot stand te 
brengen. 

Een groot deel van het aanbod van flexkantoren is slechts een 
manier voor verhuurders om leegstand op te lossen. Het is 
onwaarschijnlijk dat dit marktsegment levensvatbaar is op de 
lange termijn. Aanbieders bij wie het ontbreekt aan een goed 
concept en innovatie zullen uiteindelijk verdwijnen.

Afgaande op de ruime ervaring in de hotelbranche, zullen op 
termijn grotere, professionele, kapitaalkrachtige aanbieders met 
een sterk (internationaal) platform de strijd winnen en zorgen 
voor consolidatie, waarbij diverse concepten naast elkaar 
worden ingezet. Er is echter wel ruimte voor lokale aanbieders 
met een nichepositionering.

Winkels
De Nederlandse winkelmarkt vond in de tweede helft van 2016 de 
weg naar boven. Het jaar eindigde met het laagste aantal winkel-
faillissementen in acht jaar tijd. In 2017 verbetert de Nederlandse 
economie verder. De huizenmarkt is sterk, de koopkracht stijgt en 
het consumentenvertrouwen neemt toe.

Het herstel in de Nederlandse winkelvastgoedmarkt zal echter 
bescheiden zijn in 2017. Het marktaandeel van online retailers 
groeit (nu circa 6,5% van verkopen en toenemend met circa 20% 
per jaar) en veel van de kleinere retailers die erin geslaagd zijn 
om de laagconjunctuur te overleven, hebben slechts beperkte 
mogelijkheden over om in hun onderneming te investeren om 
groei aan te jagen.

Grote (internationale) retailers lopen voorop als het gaat om de 
verschuivingen in de Nederlandse winkelmarkt. Zij richten zich 
op een klein aantal flagshipstores in de beste winkelgebieden, 
waarbij de meer perifere winkellocaties in toenemende mate 
worden bediend door een sterke, flexibele website. 

Lokale winkelcentra met een sterke supermarkt bleken in de afge-
lopen jaren behoorlijk veerkrachtig te zijn. Met name de winkelcentra 
met zowel een full-service supermarkt en een discount supermarkt 
zijn succesvol geweest in het vervullen van de dagelijkse behoeften 
van de consument. 

De markthuur (ERV) in de Nederlandse winkelmarkt daalde onge-
veer 7% in 2016 en blijven dalen naar marktniveaus. Huurgroei blijft 
beperkt tot de beste winkellocaties in de G4. Huurniveau van lokaal 
winkelvastgoed met een supermarkt als trekpleister zijn opmerkelijk 
bestendig geweest.

14  De data in deze sectie zijn afkomstig uit diverse industrierapporten, waaronder rapporten van JLL, 
CBRE en Cushman & Wakefield
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Beleggingsmarkt
In de Nederlandse markt werd in 2016 een beleggingsvolume van 
circa €13 miljard gerealiseerd. Buitenlandse investeerders blijven 
het meest actief en zij worden gedreven door positieve econo-
mische vooruitzichten, hoge aanvangsrendementen en relatief 
bescheiden risico’s in het topsegment. Nederlandse instellingen 
beginnen nu terug te keren naar de markt, terwijl sommige buiten-
landse investeerders nu hun in recente jaren gemaakte winsten 
willen verzilveren.

Amsterdam en de G4 en omstreken zijn momenteel de meest 
liquide beleggingsmarkten. Met name in Amsterdam dalen yields 
door de verwachting van huurstijgingen. Aanvangsrendementen 
voor kwalitatief hoogwaardig vastgoed zijn nu op of nabij hun 
historisch dieptepunt, op ongeveer 4%.

Gelet op de positieve economische vooruitzichten zien we nu 
dat sommige beleggers meer risico’s beginnen te nemen, ervan 
uitgaande dat risico’s buiten de topobjecten teruglopen en dat het 
nu mogelijk is om betere, voor risico gecorrigeerde rendementen 
te genereren. We verwachten hiervan meer bewijs te zien in 2017, 
met lagere beleggingsrendementen voor secundaire objecten van 
betere kwaliteit.

De beleggingsmarkt voor winkelvastgoed is achtergebleven maar 
lijkt zich te herstellen nu de waarderingen zich op meer realistische 
niveaus bevinden.
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huur (€m)  12,6 16,1 13,5 9,7 12,1 33,8 97,8 

ERV (€m) 11,1 14,9 12,6 8,7 11,1 32,9 91,3 

# Contracten 488  297  184  134  146  161 1.410 

Reversie -11,9% -7,4% -7,3% -9,7% -8,2% -2,7% -6,7% 

VASTGOEDPORTEFEUILLE
In 2016 werd het grootste deel van de bedrijfsgebouwen porte-
feuille (21 van de 23 objecten) verkocht, evenals in totaal 8 kleinere 
kantoorpanden en een voormalige potentiele HNK conversie. De 
totale opbrengsten bedroegen € 63,6 miljoen. De enige aankoop 
van betekenis was Glass House, voor een totaalbedrag van € 60,7 
miljoen15.

Portefeuille splitsing

 # objecten waarde x 
€m

% waarde

Kantoren16 107 612 53%

HNK17 13 149 13%

Overig 3 12 1%

Totale beleggingsportefeuille 122 779 66%

Vastgoed voor verkoop 43 390 34%

Totale portefeuille 164 1,160 100%

In het vierde kwartaal van 2016 is het aandeel kantoren en HNK 
in de portefeuille 66%, een stijging ten opzichte van 60% in 
2015. De verkoop van kleinere objecten en aankoop van grotere, 
efficiëntere objecten (assetrotatie) gaat onverminderd door. De 
gemiddelde objectwaarde bedroeg in het vierde kwartaal van 
2016 € 7,0 miljoen (vierde kwartaal 2015 € 6,2 miljoen).

Leegstand
Het EPRA-leegstandspercentage voor de portefeuille was 
21,4% in het vierde kwartaal van 2016, een verbetering van 
2,9% ten opzichte van het voorgaande jaar. HNK laat de meest 
opvallende verbetering zien (-10,3%). De daling in winkelleeg-
stand (-2,3%) is hoofdzakelijk het gevolg van lagere geschatte 
huurwaardes voor de leegstaande winkelruimtes.

De verbetering van het leegstandspercentage voor de kantoren-
portefeuille (1,6%) is vooral te danken aan assetrotatie. De leeg-
stand in de bestaande portefeuille steeg doordat verschillende 
huurcontracten niet verlengd werden.

EPRA Leegstand

 31/12/2016 LFL Verkopen/  
Acquisities

31/12/2015

Kantoren 21,3% 1,3% -2,9% 22,9%

HNK 37,1% -7,6% -2,7% 47,4%

Winkels 12,5% -2,3% 0,0% 14,8%

Overig 16,5% -3,1% -3,3% 22,9%

Totaal 21,4% -0,8% -2,1% 24,3%

Huuropbrengsten
Netto huuropbrengsten op like-for-like basis daalden met 0,2% 
in 2016, met een sterke groei in HNK. Als wij de netto huurop-
brengsten corrigeren voor het gedeelte dat wordt aangehouden 
voor transformatie dan zouden deze gestegen zijn met 0.3%. 

Net rent like-for-like groei

 
 

2016
(€m)

2015
(€m)

Verschil
(€m)

L-f-l
(%)

Kantoren 25,5 26,9 -1,5 -5,5%

HNK 7,3 4,3 3,0 70,8%

Winkels 25,9 27,6 -1,7 -6,1%

Overig 1,1 1,1 0,0 2,3%

Totaal LFL 59,8 59,9 -0,1 -0,2%

Het heronderhandelde huurcontract bij Glass House zal geen 
invloed hebben op de like-for-like cijfers voor 2017, aangezien de 
portefeuille pas in 2016 werd aangekocht.

De gemiddelde huurtermijn voor de portefeuille blijft met 4,7 jaar 
stabiel. Dit is comfortabel niveau, zeker wanneer rekening wordt 
gehouden met de gewoonlijk kortere huurtermijnen in HNK.

Jaarlijkse huurexpiraties en markthuurwaarden (€m)

Huurgroeipotentie o.b.v. van geschatte  
huurwaarde (ERV)
De portefeuille is circa 7% oververhuurd in het vierde kwartaal van 
2016. Hierin is de impact van het heronderhandelde huurcontract 
bij Glass House al meegenomen.

Huurgroeipotentie op basis van markthuren18,19

 31/12/2016 31/12/2015
Kantoren -8,3% -9,9%
HNK 0,3% -7,2%
Winkels -6,3% -2,4%
Overig -17,3% -13,4%
Totaal -6,7% -7,4%

De meeste potentie voor huurgroei zit in het proactief terug-
dringen van de leegstand. Geschatte huurwaardes vormen een 
richtlijn en we zullen waar nodig huurcontracten aangaan tegen 
lagere huren als dat in het belang van onze aandeelhouders is.

15 Inclusief overdrachtskosten 
16 Exclusief 1 kantoorobject bestemd voor verkoop 
17 Inclusief HNK Hoofddorp 100%; in balans 50% gerapporteerd in PPE

18 Reversie = markthuur verhuurde ruimte / contractuele huur 
19  HNK managed office ERVs zijn aangepast n 2016. Managed office ERVs zijn gelijk aan contactuele huur 
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Brug contractuele huur naar ERV (€m)
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EPRA Yields
De EPRA net initial yield voor de portefeuille is 6,0% aan het eind 
van 2016. Dit betekent een stijging van 30 bp vergeleken met het 
vierde kwartaal van 2015 en weerspiegelt de negatieve like-for-
like, margeverbeteringen, portefeuillerotatie en afschrijvingen op 
de winkelportefeuille. 

Yields

 EPRA Net Initial Yield Reversionary yield

 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Kantoren 6,0% 6,1% 9,9% 10,7% 

HNK 4,3% 3,4% 13,1% 12,3% 

Winkels 6,4% 5,8% 8,8% 8,7% 

Overig 10,9% 7,7% 10,9% 11,7% 

Totaal 6,0% 5,7% 10,0% 10,2% 

Waarderingen
Het waarderingsresultaat20 voor 2016 bedraagt -€ 54,8 miljoen 
(-4,5%). De waardering van de kantorenportefeuille is stabiel, 
dankzij positieve herwaarderingen in de G4-markten (€ 25 miljoen; 
+8,1%). Glass House heeft het grootste positieve effect dankzij 
een nieuw 10-jarig huurcontract met de huurder eind december. 
De waarde van Glass House is met 14% gestegen ten opzichte 
van de aankoopprijs21.

In de HNK portefeuille vond een afwaardering van  €5.8 miljoen 
plaats. Dit negatieve herwaarderingsresultaat werd met name 
veroorzaakt door  objecten buiten de randstad, HNK Ede and 
HNK Apeldoorn, waarvan de waardering daalde in lijn met de 
algehele trend van vastgoedobjecten buiten de grote steden.

De waardering van de winkelportefeuille is gedaald met 11,6%, 
hoofdzakelijk vanwege lagere geschatte huurwaardes (-8,7%) en 
gemiddeld licht hogere yields.  De daling in geschatte huurwaardes 
vergelijkt zich met een geschatte daling van 7,7% in huurwaardes 
in kleinere en middelgrote steden22. Met name Rijswijk, Heerlen en 
Zuidplein verklaren ongeveer de helft van de waardedaling.

Herwaarderingen 31 december 2016

 Waardering Herwaardering  

 31/12/2016 Positief Negatief Totaal  % YoY

Kantoren 617 38 -36 3 0,5%

HNK 149 4 -10 -6 -3,7%

Winkels 382 1 -51 -50 -11,6%

Logistiek 12 0 -2 -2 -13,0%

Total 1.160 44 -98 -55 -4,5%

Met ingang van 2017 laat NSI zijn portefeuille twee keer per jaar 
extern taxeren, d.w.z. in het tweede kwartaal voor de resultaten 
over de eerste helft van het jaar en in het vierde kwartaal voor de 
resultaten over het hele jaar.  

20 De portefeuille is per 31 december 2016 volledig extern getaxeerd  
21 Inclusief transactiekosten 
22 JLL
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Kantoren
De overname van de Cobra-portefeuille in het derde kwartaal 
van 2015 en van Glass House in het derde kwartaal van 2016 
hebben het kantorenaanbod in Amsterdam en de G4 binnen de 
portefeuille aanzienlijk vergroot. 

In het vierde kwartaal van 2016 bedroeg het aandeel van de 
G4 in de kantorenportefeuille 54%, vergeleken met 49% in het 
vierde kwartaal van 2015 en 33% in het vierde kwartaal van 
2014. Het aandeel Amsterdam nam toe tot 43% (vergeleken met 
10,3% in het vierde kwartaal van 2014).

Historische portefeuille kerncijfers kantoren

 2016 2015

Aantal objecten 108 120

Marktwaarde (€m) 617 593

Contractuele huur op jaarbasis  (€m) 53 55

ERV (€m) 61 65

Verhuurbaar vloeroppervlak  (m2) 457 485

EPRA Leegstand 21,3% 22,9%

Gemiddelde looptijd van huurcontacten (jaren) 5,3 4,9

Gemiddelde huur (€/p.j.) 156 152

EPRA net initial yield 6,0% 6,1%

De nadruk in de kantorenportefeuille zal in 2017 nog verder 
verschuiven naar de G4 en de bredere Randstad regio. Deze 
verschuiving van een gediversifieerde portefeuille met klei-
nere objecten naar een meer geconcentreerde portefeuille met 
grotere, efficiëntere kantoor objecten moet leiden tot aanzienlijke 
efficiency voordelen, lagere kosten en lagere afschrijvingsrisico’s.

Transformatie is nu een afzonderlijk segment. Deze objecten 
bevinden zich hoofdzakelijk in de G4 en Randstad en bieden 
mogelijkheden voor omzetting naar alternatief gebruik. De leeg-
stand in deze objecten is hoog en de opbrengst is laag, maar 
deze objecten worden nu aangehouden voor rendement op 
geïnvesteerd vermogen (IRR), inclusief verkoop opbrengst en 
dus niet alleen maar voor de huur.

Geografische spreiding kerncijfers kantoren
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Objecten (#)         27 25 43 13

Oppervlakte (m2) 148 94 166 49

Marktwaarde (€m) 332 91 148 46

Waarde (€/m2) 2.252 978 886 927

WAULT (jaren) 7,1 4,7 3,3 3,3

Contractuele huur (€m) 24 9 16 3

Markthuur (€m) 27 11 18 6

Reversie (%) -2,1% -8,7% -17,7% -8,6%

Gem. huur verhuurd m2 (€/m2) 191 137 131 147

EPRA Leegstand (%) 10,3% 23,3% 27,1% 49,9%

EPRA NIY (%) 5,4% 7,1% 7,6% 4,3%

Het heronderhandelde huurcontract bij Glass House heeft 
ongeveer 0,4 jaar toegevoegd aan de gemiddelde huurtermijn 
(WAULT) van 7,1 jaar voor de G4-portefeuille in het vierde kwar-
taal van 2016. De gemiddelde huurtermijn voor de transforma-
tieportefeuille is met opzet kort.

De focus voor kantoren ligt in 2017 op terugdringen van de 
leegstand en assetrotatie. De G4-portefeuille biedt ruimte om 
de huurprijzen te verhogen, zeker in Amsterdam en Utrecht.

Herwaarderingen en huurgroei lijken hand in hand te gaan in de 
portefeuille. In de G4 zijn zowel de huren als de waarderingen 
sterk gestegen, met respectievelijk 11,3% en 8,1%. Buiten 
de G4 is de markt veel zwakker, maar het economisch herstel 
spreidt zich uit en de marktdynamiek wordt ook hier sterker.

Like-for-like23

 
 

L-f-l NRI
groei (%)

Herwaardering 
(%)

G4 11,3% 8,1%

Overig Randstad -13,7% -6,7%

Overig Nederland -1,2% -7,1%

Transformatie -13,9% -8,4%

Totaal -5,5% 0,5%

De oververhuur van de kantorenportefeuille is 8,3% in het vierde 
kwartaal van 2016. Dit is een daling ten opzichte van 9,9% in 
2015 en hierin is het effect van het heronderhandelde huur-
contract bij Glass House meegenomen. De oververhuur in de 
G4-portefeuille is relatief gematigd met 2,1% en in sommige 
gevallen, naar onze mening, gebaseerd op basis van conserva-
tieve geschatte huurwaardes.

Jaarlijkse huurexpiraties en markthuurwarden (€m)

23   NRI like-for-like objecten die geheel 2015 en 2016 onderdeel van de portefeuille waren. Herwaardering 
en yield shift objecten in portfolio op 31 december 2015 en 31 december 2016
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2017 2018 2019 2020 2021 2022+ Totaal

Contractuele  
huur (€m)  7,4 7,1 4,3 4,0 7,6 22,3 52,7

ERV (€m) 5,7 6,2 3,7 3,5 7,0 22,1 48,3

# Contracten 97 90 46 34 49 60 376

Reversie -22,9% -12,2% -14,7% -10,6% -7,% -0,7% -8,3% 
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HNK 
De HNK-activiteiten laten een sterk positief momentum zien. 
Aan het eind van 2016 exploiteerden we 13 HNK’s en er zijn 
plannen om nog twee vestigingen te openen in 2017. In 2016 
hebben we het team versterkt en de lat aanzienlijk hoger gelegd 
voor nieuwe HNK-locaties, die aan meer eisen moeten voldoen. 
De mogelijkheden om bestaande kantoren te verbouwen tot 
HNK’s zijn grotendeels benut, dus de nadruk verschuift naar 
optimalisering van de huidige HNK-portefeuille en uitbreiding 
door nieuwe acquisities.

Een sterk punt van het HNK-merk is dat NSI niet alleen eigenaar 
is van de panden, maar ze ook beheert. Dit biedt de flexibiliteit 
die nodig is om snel in te spelen op de specifieke behoeften van 
onze klanten.

 2016 2015

Aantal objecten 13 10

Marktwaarde (€m) 149 123

Contractuele huur op jaarbasis  (€m) 12 9

ERV (€m) 20 16 

Verhuurbaar vloeroppervlak  (m2) 125 110

EPRA Leegstand 37,1% 47,4%

Gemiddelde looptijd van
huurcontacten (jaren)

3,1 3,5

Gemiddelde huur (€/p.j.) 167 188

EPRA net initial yield 4,3% 3,4%

De HNK leegstand verbeterde tot 37,1% in het vierde kwartaal 
van 2016. Dit is een goed resultaat, zeker als we in overweging 
nemen dat nieuw geopende locaties zich nog moeten ontwikkelen 
en ondertussen de gemiddelde bezettingsgraad drukken. 

In het vierde kwartaal van 2016 hebben zes HNK’s de bezettings-
graad bereikt (circa 90%) die noodzakelijk is om huren te kunnen 
verhogen. HNK Utrecht, dat begin 2016 zijn deuren opende, is tot 
nu onze meest succesvolle vestiging met een bezettingsgraad van 
97% binnen twaalf maanden na de opening.

Bij HNK is de ontwikkeling van de bezettingsgraden in de afge-
lopen jaren vertekend door nieuwe openingen. Om een relevant 
verloop te laten zien laat de tabel hieronder de gemiddelde 
bezettingsgraden zien voor HNKs die minimaal 1 jaar operati-
oneel zijn, in combinatie met het aantal panden dat is meege-
nomen in de berekening.

Gewogen gemiddelde bezettingsgraad 24
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Aantal objecten (r)

HNK biedt ‘managed offices’, kantoren op maat, clubruimte, en 
vergaderruimtes. Bij kantoren op maat gaat het gewoonlijk om 
contracten voor grotere vloeroppervlakken, met langere huurter-
mijnen. Aangezien al onze HNK’s tot nu verbouwde kantoren zijn, 
zijn sommige contracten voor kantoren op maat nog van voor de 
overgang naar HNK. 

Deze bestaande huurcontracten lopen de komende jaren af. 
Dan zal de operationele marge voor HNK verbeteren, omdat bij 
nieuwe huurcontracten de kosten voor het volledige HNK-dien-
stenaanbod worden doorberekend (waaronder inbegrepen kosten 
voor de clubruimte en gemeenschappelijke ruimtes).

De EPRA net initial yield voor de HNK-portefeuille is 4,3% in het 
vierde kwartaal van 2016, een stijging van 0,9% ten opzichte van 
2015, hoofdzakelijk als gevolg van een hogere bezettingsgraad en 
betere marges. We verwachten dat het rendement van de HNK-
portefeuille in 2017 verder zal stijgen, waarbij de marges zullen 
verbeteren door een hogere bezetting. 

In de HNK portefeuille vond een afwaardering van  van € 5,8 miljoen 
plaats. Dit negatieve herwaarderingsresultaat werd met name 
veroorzaakt door objecten buiten de randstad, HNK Ede en HNK 
Apeldoorn, waarvan de waardering daalde in lijn met de algehele 
trend van vastgoedobjecten buiten de grote steden.

Er zijn altijd veel aflopende contracten voor HNK, dit is inherent 
aan de korte looptijd van flexibele huurcontracten. We nemen aan 
dat ‘managed offices’ altijd worden verhuurd voor de geschatte 
huurwaarde, met het oog op de korte looptijd van deze contracten.

Jaarlijkse huurexpiraties en markthuurwaarden (€m)

0.5

2017 2018 2019 2020 2021 2022+ Totaal

Contractuele  
huur (€m)  3,2 2,1 1,6 1,8 1,6 2,2 12,5

ERV (€m) 3,1 2,3 1,7 1,9 1,4 2,1 12,5

# Contracten 274 61 43 31 29 24 462

Reversie -2,8% 9,5% 3,4% 3,3% -7,4% -3,1% 0,3% 
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2.0

2.5

3.0
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In 2017 ligt de nadruk op verbetering van de winstgevendheid 
van de beheerde HNK’s. Hogere bezettingsgraden, beter gebruik 
van de vergaderruimtes en het aantrekken van nieuwe leden zijn 
essentieel om de operationele leverage optimaal te benutten.

24 Hierin worden HNK objecten meegenomen die langer dan 12 maanden open zijn
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Winkels
De NSI-winkelportefeuille is divers wat betreft objecten en locaties 
die bestaan uit rond supermarkten gebouwde winkelcentra, grote 
winkelketens buiten de stad, twee belangen in grotere winkel-
centra, kleinere winkelcentra in de stad en enkele winkelunits in 
de stad.

De winkelportefeuille is in het vierde kwartaal van 2016 afgewaar-
deerd in verband met een daling in de geschatte huurwaardes en 
hogere yields. Winkelvastgoed presteerde zwak in 2016, de netto 
huuropbrengsten daalden met 6,1% op like-for-like basis, de 
geschatte huurwaardes daalde met 8,7%. In het vierde kwartaal 
van 2016 is de portefeuille circa 6,3% oververhuurd.

Winkels

 2016 2015

Aantal objecten 41 41

Marktwaarde (€m) 382 425

Contractuele huur op jaarbasis  (€m) 31 32

ERV (€m) 34 37

 

Verhuurbaar vloeroppervlak  (m2) 273 271

EPRA Leegstand 12,5% 14,8%

 

Gemiddelde looptijd van
huurcontacten (jaren) 4,3 4,8

Gemiddelde huur (€/p.j.) 137 142

EPRA net initial yield 6,4% 5,8%

Het grootschalige gedeelte van de winkelportefeuille doet het 
goed, mede dankzij de gezonde huizenmarkt. De rond een 
supermarkt gebouwde winkelcentra bieden een defensieve 
cashflow en zijn als zodanig zeer gewild. 

De herontwikkeling van een winkelcentrum in Spijkenisse is 
in het derde kwartaal van 2016 afgerond. De herontwikkeling 
en uitbreiding van Winkelcentrum Keizerslanden in Deventer 
verloopt volgens plan en zal naar verwachting in het tweede 
kwartaal van 2018 worden afgerond.

  Winkels LSR

Objecten (#)             35 6

Oppervlakte (m2) 183 90

Marktwaarde (€m) 315 67

Waarde (€/m2) 1.717 748

WAULT (jaren) 4,5 3,7

Contractuele huur (€m) 26 6

Markthuur (€m) 27 6

Reversie (%) 176 69

Gem. huur verhuurd m2 (€/m2)

14,1% 6,2%

EPRA Leegstand (%) 6,3% 6,8%

Jaarlijkse huurexpiraties en markthuurwaarden (€m) (inclusief 
volumineuze detailhandel

1,0

2,0

3,0

4,0

7,0

2017 2018 2019 2020 2021 2022+ Totaal

Contractuele 
huur (€m)  1,9 6,3 7,0 3,9 3,0 9,3 31,5

ERV (€m) 2,2 5,9 6,7 3,3 2,7 8,6 29,5

# Contracten 117 144 93 67 67 80 568

Reversie 51,3% -15,6% 6.0%-24.9% -18.8% -14.5% -6.3% 
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BALANS, INTRINSIEKE 
WAARDE (NAV) EN  
FINANCIERING
Balans
De winkelportefeuille, één object in België en twee objecten aan 
de Geleenstraat in Heerlen zijn per vierde kwartaal 2016 geclassi-
ficeerd als activa bestemd voor verkoop. De verkoop van de twee 
objecten in Heerlen is in het eerste kwartaal van 2017 afgerond.

De herindeling van de NSI-vastgoedportefeuille in 2016 naar 
sectoren, en de daaropvolgende beslissing om de winkels 
te verkopen, was aanleiding voor afboeking van de volledige 
goodwill25 van € 8,2 miljoen.

Het minderheidsbelang in het eigen vermogen is geëlimineerd 
in het vierde kwartaal van 2016, De resterende buitenlandse 
entiteiten zullen naar verwachting in de loop van 2017 worden 
geliquideerd. 

Intrinsieke waarde (NAV)
De intrinsieke waarde aan het einde van 2016 bedraagt € 604,3 
miljoen (€ 660,7 miljoen in 2015). De EPRA NAV is € 4,33 per 
aandeel (€ 4,79 in 2015). Het verloop in 2016 is weergegeven in 
de onderstaande grafiek.

EPRA NAV per aandeel brug (€)
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Het verschil tussen EPRA NAV van € 4,33 en EPRA NNNAV van  
€ 4,20 eind 2016 heeft uitsluitend betrekking op bestaande swaps 
die expireren in 2020 en 2022 en de geamortiseerde kostprijs van 
leningen.

Financiering
NSI versterkte zijn balans in 2016 door de looptijd van leningen 
te verlengen tegen een lagere renteopslag en door vrijgave 
van het onderpand op 73% van zijn vastgoedportefeuille naar 
waarde.

De netto schuld in december 2016 bedroeg € 512,3 miljoen, een 
daling van € 29,9 miljoen vergeleken met december 2015. Deze 
daling is het gevolg van een positieve kasstroom uit operatio-
nele activiteiten, de verkoop van het resterende belang in IOW 

en de verkoop van het grootste deel van de bedrijfsgebouwen-
portefeuille en acht kleinere kantoorpanden. De acquisitie van 
Glass House, investeringsuitgaven, dividendbetalingen en afkoop-
kosten van swaps hadden een negatief effect op de netto schuld. 
 
De gemiddelde rentekosten bedroegen 2,8% eind 2016, verge-
leken met 3,7% in december 2015. Dit is het gevolg van de  
€ 265 miljoen herfinanciering van de doorlopende kredietfacili-
teiten, de herfinanciering van de € 27,5 miljoen FGH-lening en de 
expiratie en afkoop van € 210 miljoen aan swaps gedurende het jaar. 

Netto schulden december 2016

€m Q4-16 Q3-16 Q4-15

Leningen 513,8 532,3 567,4

Amortisatiekosten -2,8 -2,6 -2,8

Boekwaarde leningen 510,9 529,7 564,6

Schuld aan  
kredietinstellingen 3,4 0,0 0,0

Liquide middelen -2,1 -8,4 -22,3

Netto schuld 512,3 521,3 542,3

In september werd het onderpand op € 450 miljoen gecommit-
teerde bancaire kredietfaciliteiten vrijgegeven. De herfinanciering 
van de FGH-lening zorgde ervoor dat nog eens € 114 miljoen aan 
onderpand werd vrijgegeven. Het gevolg is dat 73% van het vast-
goed van NSI onbezwaard is. Dit stelt NSI in staat haar financiering 
verder te diversifiëren. 

De bruto schuld van € 513,8 miljoen26  in december 2016 bestaat 
uit een gesyndiceerde termijnlening van € 220 miljoen zonder 
onderpand, een ongedekte doorlopende kredietfaciliteit van  
€ 164 miljoen, een gedekte EUPP van € 80 miljoen en een gedekte 
faciliteit bij Berlin Hyp van € 50 miljoen.

De niet-opgenomen faciliteiten bedragen € 121 miljoen, waarvan 
€ 101 miljoen in de doorlopende kredietfaciliteit en € 20 miljoen 
bij Berlin Hyp. NSI beschikt verder nog over niet-gecommitteerde 
bankfaciliteiten van € 50 miljoen.

Looptijden leningen (€m)
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25 Nadere toelichting volgt in het jaarverslag 2016 26 Exclusief debetstanden op betaalrekeningen 
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Beleningsgraad en hedging
De LTV steeg naar 44,1% per jaareinde 2016 (vergeleken met 
43,2% in eind 2015), hoofdzakelijk als gevolg van de afschrij-
vingen op het winkelvastgoed in het vierde kwartaal. Dit is binnen 
de interne bandbreedte van NSI van 40- 45% en het percentage 
zal naar verwachting dalen door de desinvesteringen die voort-
vloeien uit de nieuwe strategie. 

De gemiddelde looptijd van leningen is 4,2 jaar (31 december 
2015: 3,9 jaar) na verlenging van de doorlopende kredietfaciliteiten 
in december. Er lopen geen leningen af voor november 2019. De 
gemiddelde looptijd van derivaten is 4,3 jaar (31 december 2015: 
4,0 jaar), de maturity hedge27 is 100% (streefbereik: 70-120%). 

De onderliggende waarde van uitstaande swaps aan het einde 
van het jaar was € 394,3 miljoen. De volume hedge28  is 77% 
(streefbereik: 70-100%), licht lager dan in de voorgaande kwartalen. 
Niet alle swaps werden verlengd in december, om flexibiliteit te 
bieden om de strategie uit te voeren. De actuele marktwaarde van 
de swaps is -€ 15,3 miljoen (2015: -€ 24,8 miljoen).

Looptijden  derivaten en vaststelling marges (€m)
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Convenanten
NSI voldoet aan alle convenanten. De LTV is 44,1% en de ICR nam 
toe tot 3,75x (31 december 2015: 3,2x) netto huuropbrengsten.  
 
Naast de netto LTV-convenant van 60% en de ICR-convenant 
van 2,0x heeft NSI te maken met enkele negatieve zekerheid-
stellingen met betrekking tot bankfinanciering die het de ruimt 
voor verhypothekeerde panden en gedekte leningen beperken.

Convenanten

Min/max Q4-16 Q3-16 Q2-16 Q4-15

LtV ≤ 60% 44,1% 43,0% 39,1% 43,2%

ICR ≥ 2.0x 3,8x 3,5x 3,4x 3,2x

27  Maturity hedge is de gemiddelde looptijd van de rente derivaten als % van de gemiddelde looptijd 
van leningen 

28  Volume hedge: bedrag afgedekt met rente derivaten plus leningen met een vast rente als % totale 
getrokken uitstaande schuld
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FINANCIËLE OVERZICHTEN
GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN NIET GEREALISEERDE 
RESULTATEN (€K)

  2016  2015

Brutohuuropbrengsten        63.126      57.045 

Servicekosten doorbelast aan huurders          9.810            9.605  

Servicekosten     -13.428     -13.939  

Niet doorberekende servicekosten        -3.618  -4.334 

Exploitatiekosten     -11.294     -14.339 

Nettohuuropbrengsten        48.214  38.372 

Herwaardering beleggingen       -5.264          7.456 

Overige opbrengsten  -3             -   

Opbrengst verkopen   63.642      43.839  

Boekwaarde verkopen    -69.585  -39.125  

Nettoverkoopresultaat vastgoedbeleggingen   -5.943       4.714 

Totaal netto-opbrengsten uit beleggingen     37.004   50.542 

     

Administratieve kosten      -9.674   -6.851 

Bijzondere waardevermindering Goodwill     -5.296   

Financieringsbaten              16           2.937  

Financieringslasten    -20.011   -26.682  

Waardemutaties afgeleide  financiële instrumenten         -1.751       6.332  

Nettofinancieringslasten   -18.243 -17.413 

Aandeel in resultaat deelnemingen                -                1 

Resultaat voor belastingen            3.791  26.279 

     

Winstbelastingen             54               -95 

     

Resultaat na belastingen voortgezette bedrijfsactiviteiten         3.845     26.184 

     

Beëindigde bedrijfsactiviteiten       -21.678        44.659 

     

Totaal resultaat na belastingen bedrijfsactiviteiten        -17.833     70.843 

Omrekeningsverschillen op buitenlandse deelnemingen             -4 

Totaal niet gerealiseerde resultaten             -             -4 

     

Totaal gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten      -17.833      70.839 

     

Resultaat na belastingen toe te rekenen aan:     

Aandeelhouders NSI     -17.833        63.794 

Minderheidsbelangen                 -      7.049 

Totaal resultaat na belastingen bedrijfsactiviteiten      -17.833        70.843 

     

Totaal gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten toe te rekenen aan:     

Aandeelhouders NSI       -17.833        63.790 

Minderheidsbelangen               -       7.049 

Totaal gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten       -17.833  70.839 

     

Gegevens per gemiddeld uitstaand aandeel (x € 1)     

     

Zowel niet als wel verwaterd resultaat na belastingen van de voortgezette  
bedrijfsactiviteiten

                           
0,03 

                           
0,18 

Zowel niet als wel verwaterd resultaat na belastingen van de niet voortgezette  
bedrijfsactiviteiten

                          
-0,15 

                           
0,26 

Zowel niet als wel verwaterd resultaat na belastingen     -0,12           0,44 
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GECONSOLIDEERDE BALANS 

Voor verwerking voorstel winstverdeling 2016 (€k)
 

  31-12-2016 31-12-2015

Activa    

Vastgoedbeleggingen                     770.434                1.134.617 

Investeringen verwerkt volgens de ‘equity methode’                                 -                        51.405 

Materiële vaste activa                          1.516                         1.692 

Immateriële activa                             193                         8.407 

Totaal vaste activa                     772.143                1.196.121 

    

Debiteuren en overige vorderingen                          2.329                         1.269 

Liquide middelen                          2.067                      22.306 

Vastgoed bestemd voor verkoop                     389.923                      68.848 

Totaal vlottende activa                     394.319                      92.423 

    

Totaal activa                 1.166.462                1.288.544 

    

Eigen vermogen    

Geplaatst aandelenkapitaal                       65.872                      65.872 

Agioreserve                     923.435                    923.435 

Overige reserves                   -367.220                  -392.353 

Resultaat boekjaar                      -17.833                      63.794 

Totaal eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders                     604.254                    660.748 

    

Minderheidsbelangen                                 -                               -28 

Totaal eigen vermogen                     604.254                    660.720 

    

Verplichtingen    

Leningen                     510.404                    517.571 

Afgeleide financiële instrumenten                       15.297                      24.767 

Totaal langlopende verplichtingen                     525.701                    542.338 

    

Aflossingsverplichting langlopende leningen                             500                      47.047 

Schulden aan kredietinstellingen                          3.429                               20 

Overige schulden en overlopende passiva                       29.933                      38.419 

Waarborgsommen gerelateerd aan vastgoed bestemd voor verkoop                             2.645                                -   

Totaal kortlopende verplichtingen                       36.507                      85.486 

    

Totaal verplichtingen                     562.208                    627.824 

    

Totaal eigen vermogen en verplichtingen                 1.166.462                1.288.544 
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GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN MUTATIES IN HET EIGEN VERMOGEN
 
Het verloop van de post eigen vermogen in het boekjaar 2016 was als volgt:

 Geplaatst 

aandelen-

kapitaal

Agioreserve Overige 

reserves

Resultaat 

boekjaar

Totaal eigen 

vermogen toe 

te rekenen 

aan aandeel-

houders

Minderheids-

belangen

Totaal eigen 

vermogen

Stand op 1 januari 2016    65.872    923.435 -392.353       63.794   660.748                -28    660.720 

Resultaat na belastingen  
boekjaar 2016

                       
-17.833 

                   
-17.833 

                    
-17.833 

Totaal gerealiseerde en niet - 
gerealiseerde resultaten 2016 - -

                                
4 

                    
-17.833 

                   
-17.833 

                                                 
-17.833 

Uitgekeerd contant  
slotdividend 2015

  
-20.048 

 
-20.048 

 
 -20.048 

Winstbestemming 2015          63.794       -63.794                    -                        -   

Uitgekeerd contant  
interim-dividend 2016

  
      -18.616 

 
     -18.616 

 
    -18.616 

Verkoop van een groepsmaatschappij   4                  4  28                  32   

Totaal bijdragen van en uitkeringen 
aan aandeelhouders

                               
-   

                               
-           25.133        -63.794      -38.661 

                               
-        -38.633 

Stand op 31 december 2016         65.872        923.435  -367.220      -17.833   604.254                 -    604.254 

 
Het verloop van de post eigen vermogen in het boekjaar 2015 was als volgt:

 Geplaatst 

aandelen-

kapitaal

Agioreserve Overige 

reserves

Resultaat 

boekjaar

Totaal eigen 

vermogen toe 

te rekenen 

aan aandeel-

houders

Minderheids-

belangen

Totaal eigen 

vermogen

Stand op 1 januari 2015         65.872      923.435   -219.652 -136.897    632.758      156.190     788.948 

Resultaat na belastingen  
boekjaar 2015

                        
63.794 

                    
63.794 

                        
7.049 

                     
70.843 

Omrekeningsverschillen op  
buitenlandse deelnemingen

                                 
-4 

                              
-4 

                               
-4 

Totaal gerealiseerde en niet - 
gerealiseerde resultaten 2015

                                 
-4 

                    
-63.794 

                    
63.790 

                        
7.049 

                     
70.839 

Uitgekeerd contant  
slotdividend 2014

  
     -17.184 

 
-17.184         -8.470    -25.654 

Winstbestemming 2014    -136.897    136.897    

Uitgekeerd contant  
interim-dividend 2016

  
      -18.616 

 
     -18.616 

 
   -18.616 

Deconsolidatie IOW      -154.797 -154.797 

Totaal bijdragen van en uitkeringen 
aan aandeelhouders

  
 -172.697      136.897      -35.800    -163.267  -199.067 

Stand op 31 december 2015          65.872       923.435   -392.353           63.794     660.748           -28   660.720 
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IMPACT BEËINDIGDE BEDRIJFSACTIVITEITEN IN VERGELIJKENDE CIJFERS

Omwille van de vergelijkbaarheid is het boekjaar 2015 in het 
“geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet gereali-
seerde resultaten” aangepast. De brug tussen de over 2015 
gepubliceerde en aangepaste cijfers is als volgt:

Omwille van de vergelijkbaarheid zijn de  “geconsolideerde 
overzicht van gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten” 
over het 2015 aangepast in overeenstemming met de IFRS 
presentatie van beëindigde bedrijfsactiviteiten.

Beëindigde bedrijfsactiviteiten bestaat uit de volgende twee 
groepen activa:

Belgische activiteiten
•  Op 18-06-2015 is 35% van het oorspronkelijke belang in 

Intervest Offices & Warehouses verkocht. Het resterende 
deel (15,2%) is in een aantal transacties in het 1e kwartaal 
van 2016 verkocht. 

•  De bedrijfsactiviteiten in VastNed Offices Holdings, waar-
onder een resterend Belgisch vastgoedobject in direct 
eigendom in Vilvoorde, zijn “bestemd voor verkoop” en 
zullen naar verwachting in 2017 worden verkocht.

Aangezien NSI er naar streeft er om het laatste direct 
gehouden vastgoed te verkopen is dit geclassificeerd als 
vastgoed bestemd voor verkoop, en op basis van omvang 
van het segment België zijn de activiteiten gepresenteerd als 
beëindigde bedrijfsactiviteiten.

Winkelactiviteiten
Op 14 februari 2017 heeft management haar voornemen om 
haar winkelactiviteiten, bestaande uit de segmenten Winkels 
en Volumineuze detailhandel, te verkopen gepubliceerd. De 
transactie zal naar waarschijnlijkheid plaatsvinden in de vorm 
van een of meerdere asset deals. Aangezien NSI ernaar streeft 
de segmenten volledig te verkopen, worden de activa gezien 
als een groep van vastgoed beleggingen aangehouden voor 
verkoop en worden de bijbehorende resultaten gezien de 
omvang van het segment Winkels gepresenteerd als beëin-
digde bedrijfsactiviteiten.

De brug van gepubliceerde resultaten naar aangepaste resultaten 
is als volgt:

Brug geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten 2015:

  2015 België Winkels 2015 aangepast

Brutohuuropbrengsten       113.835          23.039          33.750      57.046 

Niet doorberekende servicekosten           -5.796              -580               -882          -4.334 

Exploitatiekosten        -16.715             1.456         -3.832     -14.339 

Nettohuuropbrengsten            91.324            23.916        29.036         38.372 

Herwaardering beleggingen                  -856                -992          -7.319           7.455 

Overige opbrengsten              2.858           2.858                    -                      -   

Nettoverkoopresultaat vastgoedbeleggingen            5.225                     120                    391            4.714 

Totaal netto-opbrengsten uit beleggingen           98.551       25.901     22.108       50.542 

Administratieve kosten           -8.999        -2.095             -52    -6.852 

Nettofinancieringslasten         -20.267         -2.884                      31      -17.414 

Aandeel in resultaat deelnemingen              1.799       1.798                     -                 1 

Resultaat voor belastingen         71.084        22.719       22.086      26.279 

Winstbelastingen             -241                -146                      -                 -95 

      

Resultaat na belastingen voortgezette  
bedrijfsactiviteiten

 
                     

70.843 
                     

22.573 
                     

22.086 
                    

26.184 

      

Beëindigde bedrijfsactiviteiten     -22.573    -22.086      44.659 

Totaal resultaat na belastingen bedrijfsactiviteiten  70.843 -   -        70.843 

      

Omrekeningsverschillen op buitenlandse deelnemingen                     -4                    -4 

Totaal gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten          70.839                         -                         -        70.839 

      

Resultaat na belastingen toe te rekenen aan:      

Aandeelhouders NSI           63.794        63.794 

Minderheidsbelangen             7.049            7.049 

Totaal resultaat na belastingen bedrijfsactiviteiten  70.843         70.843 
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Gesegmenteerde informatie
In verband met de verkoop van het resterende belang van Intervest 
Kantoren & Warehouses N.V. in het eerste half jaar 2016 is besloten 
deze in de geconsolideerde jaarrekening 2016 te presenteren als 
beëindigde bedrijfsactiviteit in lijn met IFRS 5. De vergelijkende 
cijfers zijn dienovereenkomstig aangepast.

Tevens zijn door de verkoop van het belang in Intervest Kantoren 
& Warehouses N.V. de segmenten in lijn met IFRS 8 herijkt, 
waardoor in het eerste half jaar 2016 de segmentatie is aange-
past ten opzichte van de jaarrekening 2015. Was er voorheen 
sprake van geografische segmenten, de nieuwe indeling is naar 
vastgoedsegmenten aangezien management vanaf begin 2016 
haar activiteiten aanstuurt op het niveau van deze vastgoed-
segmenten. De resultaten van de vastgoedsegmenten worden 
separaat gemonitored en gepresenteerd. In het halfjaarbericht 
werden zes segmenten gepresenteerd te weten: Kantoren, 
HNK, Winkels, Volumineuze detailhandel, Bedrijfsgebouwen en 
Overige activiteiten.

In het tweede half jaar 2016 heeft NSI besloten over te gaan tot 
verkoop van de volledige segmenten Winkels en Volumineuze detail-
handel. Deze twee segmenten worden gezamenlijk gemonitord en 
gerapporteerd, en worden daarom als één segment gepresenteerd. 
Daarnaast worden de voormalige segmenten Bedrijfsgebouwen en 
Overige activiteiten gezamenlijk gemonitord en derhalve  als één 
segment gepresenteerd.

NSI heeft ultimo 2016 twee segmenten waarover separaat 
gerapporteerd wordt die tezamen de strategische bedrijfs-
onderdelen van NSI vormen. De strategische bedrijfsonderdelen 
opereren in verschillende vastgoedsegmenten en worden apart 
beheerd omdat zij verschillende marktstrategieën behoeven. 
Voor alle strategische bedrijfsonderdelen worden management-
rapportages opgesteld die op kwartaalbasis of vaker worden 
beoordeeld door de directie. De resterende bedrijfsactiviteiten 
worden gezamenlijk gepresenteerd in het segment Overig.
Onderstaand is een overzicht opgenomen van de resultaten en 
de balansposten van elk van de te rapporteren segmenten.

Segmentrapportage resultatenrekening 2016:
 

 
Kantoren HNK

 

Overig

 

Totaal

Voortgezette 

bedrijfs-

activiteiten

Winkels

 

België

 

Totaal

Beëindigde 

bedrijfs-

activiteiten

Totaal

2016

         

Brutohuuropbrengsten       48.906 11.827          2.393 63.126        31.397              66 31.462        94.589 

Servicekosten doorbelast  
aan huurders

        
6.967 

      
 2.752 

             
 90 

       
 9.810 

         
2.610 

                 
25 

         
2.635 

                     
12.445 

Servicekosten      -8.649        -4.604           -175     -13.428         -3.179          15         -3.164     -16.592 

Exploitatiekosten       -7.572 -3.441      -281       -11.294      -4.837       -48       -4.886   -16.179 

Nettohuuropbrengsten 39.652   6.534   2.028       48.214       25.991            57        26.048      74.262 

Herwaarderingsresultaat          2.341         -5.863 -1.742        -5.264      -50.081            16      -50.064   -55.328 

Overige opbrengsten              -12                -               9              -3               -           1.050          1.050          1.047 

Nettoverkoopresultaat     -482          -67       -5.394         -5.943                -           1.513          1.513       -4.430 

         

Segment resultaat 41.499         605 -5.099       37.004     -24.090        2.636 -21.454      15.551 

         

Administratieve kosten    -420           -787         -8.467      -9.674         -179       -25         -204        -9.879 

Bijzondere waardevermindering  
Goodwill

                      
-4.022 

                          
-855 

                          
-419 

                      
-5.296 

                      
-2.909 

                              
-   

                       
-2.909 

                      
-8.205 

Nettofinancieringskosten            0                 4     -18.248    -18.243               8          63              71       -18.173 

Aandeel in resultaat deelnemingen                 -                    -                   -                 -                 -             565          565      565 

         

Resultaat voor belastingen        37.057 -1.033 -32.233   3.791    -27.171         3.239      -23.932     -20.141 

Winstbelastingen                -               -                54               54                -            2.253        2.253        2.308 

Totaal resultaat na belastingen 
bedrijfsactiviteiten

                     
37.057 

                      
-1.033 

                    
-32.179 

                        
3.845 

                    
-27.171 

                      
5.493 

                    
-21.678 

                   
-17.833 

Minderheidsbelangen               -                      -               -   

Beleggingsresultaat toekomend aan 
aandeelhouders NSI       37.057 -1.033     -32.179          3.845 -27.171          5.493      -21.678    -17.833 
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Segmentrapportage balans 2016:
 

 

Kantoren HNK

 

Overig

 

Totaal

Voortgezette 

bedrijfs-

activiteiten

Winkels

 

België

 

Totaal

Beeindigde 

bedrijfs-

activiteiten

Totaal

2016

Vastgoedbeleggingen 612.626 148.870 8.938 770.434              -              -                -      770.434 

Overige activa 954 1.706 2.270 4.931 1.030          144      1.174      6.105 

Vastgoed bestemd voor verkoop 5.075 0 0 5.075 382.158         2.690      384.848   389.923 

Niet toegerekende activa 0 0 0 0                -      -               -                -   

Totale activa      618.655 150.576 11.208   780.440 383.188       2.834 386.022 1.166.462 

         

Langlopende verplichtingen 0 0 525.701 525.701                 -                 -                  -    525.701 

Kortlopende verplichtingen 14.280 5.482 9.368 29.130         4.692               41        4.733      33.862 

Waarborgsommen bestemd voor 
verkoop 0 0 0 0

       
2.645 

             
    -        2.645 

      
      2.645 

Niet toegerekende passiva 0 0 0 0              -                  -                    -              -   

Totaal verplichtingen       14.280 5.482      535.068  554.830     7.336               41 7.377    562.208 

         

Aankopen en investeringen in  
bestaande objecten 65.223

 
8.959

 
270

 
74.451

 
6.971 

 
            -   

 
     6.971 

 
   81.422 

Segmentrapportage resultatenrekening 2016:

 
 

Kantoren HNK Overig

 

Totaal

Voortgezette 

bedrijfs-

activiteiten

Winkels

 

België

 

Totaal

Beeindigde 

bedrijfs-

activiteiten

Totaal

2015

Brutohuuropbrengsten   43.077        8.013     5.956 57.045   33.750     23.039   56.790   113.835 

Servicekosten doorbelast aan huurders    6.814         2.516             275 9.605         2.740        7.100 9.840     19.445 

Servicekosten        -9.429         -4.049      -460      -13.939    -3.622    -7.680     -11.302     -25.241 

Exploitatiekosten         -6.349         -2.842   -5.149   -14.339   -3.832         1.456        -2.376      -16.715 

Nettohuuropbrengsten       34.113        3.638       621 38.372       29.036    23.916      52.952    91.324 

Herwaarderingsresultaat 8.302          1.648       -2.494          7.456         -7.319         -992       -8.312      -856 

Overige opbrengsten                 -               -                    -               -                  -           2.858          2.858    2.858 

Nettoverkoopresultaat        3.826            -           888      4.714            391          120       511       5.225 

Segment resultaat 46.241  5.285          -985       50.542       22.108        25.901        48.009        98.550 

         

Administratieve kosten  -378        -664       -5.810      -6.851            -52      -2.095     -2.148      -9.000 

Bijzondere waardevermindering  
Goodwill

                               
-   

                               
-   

                               
-   

                               
-   

                               
-   

                              
-   

                               
-   

                               
-   

Nettofinancieringskosten         9       25    -17.447 -17.413        31       -2.884     -2.854   -20.266 

Aandeel in resultaat deelnemingen              -           -             1            1          -       1.798    1.798    1.798 

Resultaat voor belastingen      45.873 4.647 -24.242        26.279      22.086    22.719 44.806     71.083 

Winstbelastingen        -             -4      -91            -95            -             -146    -146           -241 

Totaal resultaat na belastingen 
bedrijfsactiviteiten

                     
45.873 

                        
4.643 

                    
-24.332 

                     
26.183 

                     
22.086 

                    
22.573 

                      
44.659 

                     
70.843 

Minderheidsbelangen                  -      -7.049      -7.049 -7.049 

Beleggingsresultaat toekomend aan 
aandeelhouders NSI        45.873          4.643     -24.332        26.183        22.086      15.524 37.610 63.794 
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Segmentrapportage balans 2015
 

 

Kantoren HNK

 

Overig

 

Totaal

Voortgezette 

bedrijfs-

activiteiten

Winkels

 

België

 

Totaal

Beëindigde 

bedrijfs-

activiteiten

Total

2015

Vastgoedbeleggingen 586.242 123.200 0 709.442    425.174                  -      425.174 1.134.617 

Overige activa 9.990 2.671 14.708 27.369          5.404    52.306       57.710 85.079 

Vastgoed bestemd voor verkoop 4.310 0 61.228 65.538                 -           3.310     3.310      68.848 

Niet toegerekende activa 0 0 0 0                  -                    -                   -             -   

Totale activa     600.542      125.871        75.936     802.349     430.578       55.616      486.194 1.288.544 

         

Langlopende verplichtingen 0 0 542.338 542.338               -                    -                 -      542.338 

Kortlopende verplichtingen 14.758 3.464 58.141 76.363 4.001 2.497        6.497      82.861 

Waarborgsommen bestemd voor 
verkoop 0 0 0 0

                           
2.625 

                              
-   

                            
2.625 

                           
2.625 

Niet toegerekende passiva 0 0 0 0                -                -                  -            -   

Totaal verplichtingen      14.758         3.464     600.479     618.701 6.625 2.497          9.122     627.824 

         

Aankopen en investeringen in  
bestaande objecten 172.305 9.490 172 181.967 3.431    32.261  35.692    217.660 

Beëindigde bedrijfsactiviteiten
In het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet 
gerealiseerde resultaten zijn de resultaten van de beëindigde 
bedrijfs activiteiten als een totaalbedrag opgenomen. 

Beëindigde bedrijfsactiviteiten (€k)

 2016 2015

   

Winkels  -27.171 22.086

België  5.493 22.573

totaal  -21.678 44.660

Beëindigde bedrijfsactiviteiten Winkels (€k)

Winst- en verliesrekening 2016 2015

Brutohuuropbrengsten                31.397                 33.750 

Niet doorberekende servicekosten                      -569                      -882 

Exploitatiekosten                   -4.837                   -3.832 

Nettohuuropbrengsten                  25.991                  29.036 

Herwaardering beleggingen                 -50.081                   -7.319 
Nettoverkoopresultaat vastgoedbeleggingen                          -                         391 

Totaal netto-opbrengsten uit beleggingen                 -24.090                  22.108 

Administratieve kosten                      -179                        -52 

Bijzondere waardevermindering Goodwill                   -2.909                          -   

Nettofinancieringslasten                           8                         31 

Aandeel in resultaat deelnemingen                          -                            -   

Resultaat voor belastingen                 -27.171                  22.086 
Winstbelastingen                          -                            -   

Resultaat na belastingen beëindigde bedrijfsactiviteiten                 -27.171                  22.086 
   

Resultaat na belastingen toe te rekenen aan:   

Aandeelhouders NSI                 -27.171                  22.086 

Minderheidsbelangen                          -                            -   

Resultaat na belastingen beëindigde bedrijfsactiviteiten                 -27.171                  22.086 
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Beëindigde bedrijfsactiviteiten België (€k)

Winst- en verliesrekening 2016 2015

Brutohuuropbrengsten                         66                  23.039 

Niet doorberekende servicekosten                         39                      -580 

Exploitatiekosten                        -48                    1.456 

Nettohuuropbrengsten                         57                  23.916 

Herwaardering beleggingen                         16                      -992 

Overige opbrengsten                    1.050                    2.858 

Nettoverkoopresultaat vastgoedbeleggingen                    1.513                       120 

Totaal netto-opbrengsten uit beleggingen                    2.636                  25.901 

Administratieve kosten                        -25                   -2.095 

Nettofinancieringslasten                         63                   -2.884 

Aandeel in resultaat deelnemingen                       565                    1.798 

Resultaat voor belastingen                    3.239                  22.719 

Winstbelastingen                    2.253                      -146 

Resultaat na belastingen beëindigde bedrijfsactiviteiten                    5.493                  22.573 

   

Resultaat na belastingen toe te rekenen aan:   

Aandeelhouders NSI                    5.493                  15.524 

Minderheidsbelangen                          -                      7.049 

Resultaat na belastingen beëindigde bedrijfsactiviteiten                    5.493                  22.573 

 
Grondslag voor de opstelling resultaten 2016
De grondslagen voor dit persbericht zijn opgesteld in overeen-
stemming met de International Financial Reporting Standards 
(IFRS), zoals aanvaard binnen de Europese Unie (EU-IFRS) en in 
Titel 9 Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. De boek-
houdkundige principes zijn ook in overeenstemming met de 
jaarrekening 2015 van NSI N.V.. Op de cijfers in dit persbericht is 
geen accountantscontrole toegepast.
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APPENDIX 

EPRA KEY PERFORMANCE MEASURES29

EPRA key performance indicators

2016 2015

 Table  Totaal (€k)  Per aandeel (€)  Totaal  (€k) Per aandeel (€) 

EPRA Earnings 1                  47.325                      0,33                  48.567                      0,34 

EPRA NAV 2                619.551                      4,33                685.515                      4,79 

EPRA NNAV 2                600.799                      4,20                657.934                      4,59 

EPRA Net Initial Yield (NIY) 3 6,0% 5,7%

EPRA Topped-up NIY 3 6,4% 6,3%

EPRA Vacancy Rate 4 21,4% 24,3%

EPRA Cost Ratio (A) 5 32% 33%

EPRA Cost Ratio (B) 5 28%  28%  

1. EPRA Earnings (€k)

2016 2015

Brutohuuropbrengsten 94.589 90.813

Niet doorberekende servicekosten -4.147 -5.277

Exploitatiekosten -16.179 -17.080

Nettohuuropbrengsten 74.262 68.456

Administratieve kosten -8.375 -6.029

Nettofinancieringskosten -19.931 -22.020

Direct resultaat voor belasting 45.957 40.407

Winstbelastingen 54 2

Direct resultaat na belasting 46.011 40.409

Beëindigde bedrijfsactiviteiten 2.818 10.215

Direct beleggingsresultaat  48.829 50.575

Aanpassingen -1.504 -2.008

EPRA Earnings 47.325 48.567

EPRA Earnings per aandeel (€)            0,33            0,34 

2. EPRA NAV 

 2016 2015

  (€k)  Per aandeel (€) (€k)  Per aandeel (€) 

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders 604.254 4,22 660.748 4,61

Marktwaarde financiële instrumenten 15.297 0,11 24.768 0,17

EPRA NAV 619.551 4,33 685.515 4,79

Marktwaarde financiële instrumenten -15.906 -0,11 -24.768 -0,17

Marktwaarde van leningen -2.846 -0,02 -2.813 -0,02

EPRA NNNAV 600.799 4,20 657.934 4,59

29 De EPRA prestatie indicatoren zijn berekend op basis van de definities zoals gepubliceerd doo de EPRA
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EPRA Yield (€k)

 Total 
 31/12/2016

Total                         
31-12-2015

Vastgoedbeleggingen inclusief vastgoed gehouden voor verkoop30 1.162.937 1.201.915

Vastgoed in ontwikkeling -800 -1.000

Totale vastgoedbeleggingen in exploitatie 1.162.137 1.200.915

Geschatte transactiekosten 81.350 84.064

Investeringswaarde vastgoedbeleggingen in exploitatie (B) 1.243.487 1.284.979

Geannualiseerde huuropbrengsten (cash passing) 92.964 94.979

Niet verrekenbare vastgoedkosten -18.450 -20.130

Geannualiseerde nettohuur (A) 74.514 74.849

Effect van huurvrije perioden en andere huurincentives 4.947 6.678

Topped-up geannualiseerde netto huuropbrengsten ( C) 79.461 80.527

EPRA Net Initial Yield (A/B) 6,0% 5,7%

EPRA Topped-up Net Initial Yield (C/B) 6,4% 6,3%

EPRA Vacancy Rate (€k)

2016 2015

Geschatte huurwaarde van de leegstand (A) 24.853 29.842

Geschatte huurwaarde van de totale portefeuille  (B) 116.230 123.031

EPRA vacancy rate (A/B) 21.4% 24.3%

EPRA Cost ratio31 (€k)

 2016 2015

Administratieve kosten 9.879 8.037

Exploitatiekosten 16.179 17.080

Niet doorberekende servicekosten 4.147 5.277

Erfpacht -244 -183

EPRA costs (inclusief directe leegstandskosten) (A) 29.961 30.211

Directe leegstandskosten -3.800 -5.097

EPRA costs (exclusief directe leegstandskosten) (B) 26.161 25.114

   

Bruto huuropbrengsten min betaalde erfpacht 94.589 90.813

EPRA brutohuuropbrengsten (C) 94.589 90.813

   

EPRA Cost Ratio (inclusief directe leegstandskosten) (A/C) 31,7% 33,3%

EPRA Cost Ratio (exclusief directe leegstandskosten) (B/C) 27,7% 27,7%

30 HNK Hoofddorp (hoofdkantoor van NSI) is 100% meegenomen in de berekening van de yield 
31 EPRA cost ratio 2015 exclusief deconsolidatie IOW 
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Segment rapport en IFRS brug 2015 (€k) 
 Voortgeztte activiteiten  Beëindigde activiteiten    

 Office HNK Other België Winkels Totaal Discont Adj. IFRS Totaal

   

Brutohuuropbrengsten 43.077 8.013 5.956 23.039 33.750 113.835 -56.790 57.046

Niet doorberekende servicekosten -2.616 -1.533 -185 -580 -882 -5.796 1.462 -4.334

Exploitatiekosten -6.349 -2.842 -5.149 1.456 -3.832 -16.715 2.376 -14.339

Nettohuuropbrengsten 34.113 3.638 622 23.916 29.036 91.324 -52.952 38.372

Overige opbrengsten 0 0 0 2.337 0 2.337 -2.337 0

Administratieve kosten -378 -664 -3.725 -2.095 -52 -6.914 2.148 -4.767

Nettofinancieringskosten 9 25 -24.689 -3.612 31 -28.236 3.582 -24.654

Direct resultaat voor belasting 33.744 2.999 -27.792 20.545 29.015 58.510 -49.559 8.951

Winstbelastingen 0 -4 25 -146 0 -125 146 22

Direct resultaat na belasting 33.744 2.995 -27.767 20.398 29.015 58.385 -49.413 8.973

Minderheidsbelangen 0 0 0 -7.811 0 -7.811 7.811 0

Direct resultaat excl  
minderheidsbelangen 33.744 2.995 -27.767 12.588 29.015 50.575 -41.602 8.973

0 0 0 0 0 0 41.602 41.602

Direct resultaat 33.744 2.995 -27.767 12.588 29.015 50.575 0 50.575

   

Herwaardering vastgoed 6.863 2.115 -2.494 -1.006 -5.102 376 6.108 6.483

Eliminatie huur incentives 1.440 -467 0 13 -64 921 51 972

Overige opbrengsten 0 0 0 2.319 -2.153 166 -166 0

Nettoverkoopresultaat  
vastgoedbeleggingen 3.826 0 888 120 391 5.225 -511 4.714

Waardemutaties afgeleide   
financiële instrumenten 0 0 6.739 728 0 7.467 -728 6.739

Valutakoersverschillen 0 0 503 0 0 503 0 503

Toegerekende beheerkosten 0 0 -2.085 0 0 -2.085 0 -2.085

Goodwill impairment 0 0 0 0 0 0 0 0

Indirect resultaat voor  
belastingen 12.129 1.648 3.550 2.175 -6.928 12.573 4.754 17.326

Winstbelasting 0 0 -116 0 0 -116 0 -116

Indirect resultaat na belasting 12.129 1.648 3.434 2.175 -6.928 12.457 4.754 17.211

Minderheidsbelangen -1 0 0 763 0 762 -763 -1

Indirect resultaat excl.  
minderheidsbelangen 12.128 1.648 3.435 2.938 -6.928 13.219 3.991 17.210

Beëindigde bedrijfsactiviteiten   0 -3.991 -3.991

Indirect resultaat 12.128 1.648 3.435 2.938 -6.928 13.219 0 13.219

   

Totaal beleggingsresultaat 45.872 4.643 -24.332 15.525 22.086 63.794 0 63.794

   

   

Direct resultaat 33.744 2.995 -27.767 12.588 29.015 50.575  50.575

Aanpassingen 0 0 -2.085 0 0 -2.085  -2.085

EPRA Earnings 33.744 2.995 -29.852 12.588 29.015 48.490  48.490

EPRA Earnings per aandeel      0,34  0,34
 


