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Verslag van de Beheerder 
 
 
Algemeen 
 
S5 Forum Fonds (“het Fonds") is een besloten fonds voor gemene rekening naar 
Nederlands recht dat belegt in supermarktvastgoed met naastgelegen panden in 
IJsselstein en Mierlo en supermarktvastgoed in Leeuwarden, Valkenswaard, Hoogeveen 
en Vaals. Het Fonds is een contractuele regeling tussen Sectie5 Beheer BV in haar 
hoedanigheid als beheerder, Stichting S5 Forum Fonds in haar hoedanigheid als houdster 
en elk van de participanten. 
 
Op 7 maart 2019 is het Fonds omgezet van een commanditaire vennootschap in een 
Fonds voor Gemene Rekening (“FGR”) en heeft een nieuwe emissie en herfinanciering 
plaatsgevonden teneinde twee nieuwe supermarkten in Leeuwarden en Valkenswaard te 
acquireren alsmede om de commanditaire vennoten de gelegenheid te geven uit te treden 
en de lening met de Rabobank te herfinancieren. 
 
Op 20 december 2019 heeft een tweede emissie plaatsgevonden ten behoeve van de 
acquisitie van de objecten in Mierlo, Vaals en Hoogeveen. 
 
Doelstelling 
Het Fonds heeft ten doel het voor gemeenschappelijke rekening beleggen van het 
fondsvermogen in vastgoed teneinde de participanten te doen delen in de inkomsten en 
de vermogenswinsten die voortvloeien uit dit beleggen, alles in de ruimste zin.  
 
Houdster, Bewaarder en Beheerder 
Het Fonds is geen rechtspersoon en kan daarom zelf geen overeenkomsten aangaan, 
activa verkrijgen of onder zich houden, of verplichtingen aangaan onder eigen naam.  
Het Fonds is een contractuele regeling tussen Sectie5 Beheer BV (“de Beheerder”) en 
Stichting S5 Forum Fonds (“de Houdster”) en elk van de participanten. De Beheerder en 
de Houdster zijn rechtspersonen en kunnen als zodanig wel overeenkomsten aangaan, 
activa verkrijgen of onder zich houden, en schulden aangaan onder eigen naam. Het 
vastgoed wordt in eigendom gehouden en alle verplichtingen met betrekking tot het Fonds 
worden aangegaan door de Houdster. Het bestuur van de Houdster wordt gevormd door 
TCS Governance BV. 
 
Tot Bewaarder (‘Depositary’) in de zin van de Wet financieel toezicht (“Wft”) is TCS 
Depositary BV benoemd.  
 
De taken van de Bewaarder zijn geformuleerd vanuit de doelstelling dat het belang van de 
investeerders bewaakt moet worden en zijn: 

• toezicht houden op alle relevante kasstromen van het Fonds; 
• controleren van de aanwezigheid van eigendomstitels betreffende gedane 

investeringen door het Fonds; 
• toezicht houden op het beheer van het Fonds conform alle afspraken met de 

investeerders van het Fonds. 
 
 
Accountant 
Dit jaarverslag is gecontroleerd door een registeraccountant van Deloitte Accountants BV. 
 



   

 

S5 Forum Fonds (voorheen Annastede Vastgoed CV), Amsterdam 6 
 

  
 

 
 
 
Huidige stand van zaken 
Economische situatie 
De Nederlandse economie zet de periode van groei voort, al zwakt deze weer verder af 
van 2,6% in 2018, 1,7% in 2019 naar 1,3% in 2020 volgens het CPB, met name als 
gevolg van de afnemende wereldhandelsgroei.  
 
De groei van de economie werd in 2019 met name gedragen door de hogere consumptie 
door gezinnen alsmede de hogere overheidsuitgaven. De verwachting is dat dit in 2020 in 
afgezwakte vorm zal worden voortgezet. De koopkracht gaat verder omhoog door 
stijgende salarissen en lagere belastingen, terwijl de inflatie daalt naar 1,4% in 2020. De 
inflatie was in 2019 met 2,7% aan de hoge kant, hetgeen vooral het gevolg was van de 
verhoging van de btw in 2019. 
Er bestaan echter wel neerwaartse risico’s voor 2020, zoals de verdere uitwerking van de 
Brexit en de handelsoorlog tussen de V.S. en China, die ook impact op de Nederlandse 
economie kunnen hebben. Verder vormt de stikstof- en PFAS-problematiek en de 
verspreiding van het Coronavirus een risico voor verdere groei. 
 
De werkloosheid zal iets stijgen van 3,4% in 2019 naar 3,6% in 2020, nog steeds onder 
het evenwichtsniveau. 
 
Beleggingsportefeuille 
Het Fonds heeft het volgende vastgoed verworven. 
Op 10 januari 2010:  
Winkelcentrum IJsselstein (Basiliekpad 4 – 8) 

• een Albert Heijn-supermarkt en twee winkels met respectievelijk een Etos- en Gall 
& Gall-formule. 

Op 7 maart 2019: 
Supermarkt Leeuwarden (Johannes Kolfplein) 

• een Jumbo-supermarkt, onderdeel van een groter complex met winkels en horeca, 
bovengelegen woningen en een parkeerdek. 

Supermarkt en slijterij Valkenswaard (Van Bruhezedal 12 en 13) 
• een Plus-supermarkt en een leegstaande ruimte, onderdeel van het winkelcentrum 

De Belleman. 
Op 20 december 2019: 
Supermarkt en parkeergarage Vaals (Prins Willem Alexanderplein 5 – 7 en 23) 

• Een Albert Heijn-supermarkt en een ondergelegen parkeergarage met 190 
plaatsen, onderdeel van een groter complex bestaande uit een winkelcentrum en 
bovengelegen appartementen. 

Supermarkt en winkels Mierlo (Dorpsstraat 160, 162, 168, 170 en Margrietstraat 112 – 
126) 

• Een Plus-supermarkt en negen dagwinkels. 
Supermarkt Hoogeveen (Tamboerpassage 1 – 5b) 

• Een Jumbo-supermarkt, onderdeel van een groter complex bestaande uit een 
overdekt winkelcentrum. 

 
De marktwaarde van het vastgoed is per 1 augustus 2019, conditie kosten koper, bepaald 
door een externe, onafhankelijke waarderingsspecialist (Cushman & Wakefield en Savills) 
en bedraagt: 

• winkelcentrum IJsselstein   EUR 6.290.000 
• supermarkt Leeuwarden   EUR 5.020.000 
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• supermarkt Valkenswaard   EUR 5.360.000 
• supermarkt Vaals    EUR 7.390.000 
• winkelcentrum Mierlo    EUR 7.100.000 
• supermarkt Hoogeveen   EUR 6.070.000 

 
Voor de waardering is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 
 
Winkelcentrum IJsselstein  
Huurwaarde EUR 389.356 
Exploitatielasten  8,06% 
Netto aanvangsrendement  5,36% 
 
Supermarkt Leeuwarden  
Huurwaarde EUR 324.704 
Exploitatielasten  11,22% 
Netto aanvangsrendement  5,42% 
 
Supermarkt Valkenswaard  
Huurwaarde EUR 323.401 
Exploitatielasten  8,94% 
Netto aanvangsrendement  5,31% 
 
Supermarkt Vaals                 
Huurwaarde EUR 531.935 
Exploitatielasten  9,52% 
Netto aanvangsrendement  7,00% 
 
Winkelcentrum Mierlo                 
Huurwaarde EUR 507.939 
Exploitatielasten  6,81% 
Netto aanvangsrendement  6,26% 
 
Spermarkt Hoogeveen  
Huurwaarde EUR 402.845 
Exploitatielasten  7,35% 
Netto aanvangsrendement  5,78% 
 
Taxaties vinden in beginsel plaats op basis van een inkomensmethode (NAR-methode). 
Deze waarderingsmethode is gebruikelijk in de vastgoedmarkt voor de waardering van 
vastgoed. Bij de bepaling van deze waarde wordt onder meer rekening gehouden met 
verschillen tussen de herzieningshuurwaarde en contractuele huur, exploitatiekosten, 
leegstand, de aankoopkosten, de staat van onderhoud en verwachte toekomstige 
ontwikkelingen, waarbij de herzieningshuurwaarde wordt afgezet tegen het netto 
aanvangsrendement. 
 
De aankoop van het vastgoed is gefinancierd met inbreng van participanten voor een 
totaal van EUR 16.655.028 en twee hypothecaire leningen van ING Bank NV van pro 
resto EUR 23.307.000: 
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Looptijd (tot) 

 
% 

 Hoofdsom per  
31 december 2019 

     
     

Hypothecaire lening 1 
 

1 januari 2026 2,895% EUR 10.543.500 
Hypothecaire lening 2  1 oktober 2026 2,39% EUR 13.000.000 

 
Voor lening 1 is er een periodieke aflossing van EUR 26.625 per kwartaal verschuldigd; 
Op lening 2 zal als volgt worden afgelost: 
Van 1 april 2020 tot 1 april 2021 EUR 32.500 per kwartaal; 
Van 1 april 2021 tot 1 april 2022 EUR 48.750 per kwartaal; 
Van 1 april 2022 tot expiratiedatum EUR 65.000 per kwartaal.  
 
 
Huurders en gebouwen 
IJsselstein 
De aluminium gevels van de winkels zijn gereinigd. Verder zijn er geen bijzonderheden 
met betrekking tot het gebouw. Ten aanzien van de huurders zijn geen bijzonderheden te 
vermelden. 
 
Leeuwarden 
Met betrekking tot het gebouw en de huurder zijn geen bijzonderheden te vermelden. 
 
Valkenswaard 
Een potentiële huurder voor de leegstaande unit van 84 m2 heeft zich op het laatste 
moment teruggetrokken. De unit wordt actief in de markt gezet door lokale makelaars. 
Met betrekking tot het gebouw zijn geen bijzonderheden te vermelden. 
 
Ten aanzien van de op 20 december 2019 verworven objecten in Vaals, Mierlo en 
Hoogeveen zijn geen bijzonderheden te vermelden anders dan in het prospectus van  
14 november 2019 beschreven. 
 
Duurzaamheid 
De Beheerder streeft ernaar de duurzaamheid van de door haar beheerde 
vastgoedobjecten continu te verbeteren en houdt hiermee ook rekening bij de 
opstelling van de meerjarenonderhoudsprognose en de investeringsplanning. Dit is niet 
alleen goed voor het milieu en de omgeving, maar heeft ook een positieve invloed op 
de verhuurbaarheid (huurders stellen steeds vaker eisen aan het duurzame karakter 
van hun winkels en streven naar lagere energiekosten) en de financiering van het 
object (financiers offreren steeds vaker een lagere rentevoet bij betere energielabels). 
 
Alle objecten hebben energielabel A (alle obecten m.u.v. Valkenswaard) of B (alleen 
Valkenswaard) en voldoen daarmee ruimschoots aan de landelijke norm (energielabel C 
in 2023). Derhalve zijn op dit moment geen aanvullende duurzaamheidsinvesteringen 
noodzakelijk. De Beheerder zal in 2020 gaan onderzoeken of er nog objecten in 
aanmerking komen voor zonnepanelen of andere energiebesparende maatregelen. 
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Financieel 
Het exploitatieresultaat over 2019, exclusief een niet-gerealiseerde waardeverandering 
van -/- EUR 856.344, bedraagt EUR 345.985. Het is hiermee EUR 59.430 boven 
budget uitgekomen. Dit is met name het gevolg van het feit dat op 20 december 2019 
drie objecten aan de portefeuille zijn toegevoegd. Over de periode 20 – 31 december 
2019 is een totaal van EUR 54.000 huur ontvangen van de verkopers; daarentegen is 
EUR 5.700 eigenaarslasten aan de verkopers vergoed. 
 
De negatieve niet-gerealiseerde waardeverandering van EUR 856.344 is het gevolg 
van het feit dat de objecten zijn gewaardeerd tegen reële waarde op basis van de 
taxatiewaarde tegen ‘kosten koper’ en de aanschafkosten van de in 2019 gekochte 
panden (in totaal EUR 2,6 miljoen) derhalve nog niet zijn goedgemaakt door 
marktwaardestijgingen. De reële waarde van alle objecten liggen wel al boven de 
aanschafwaarde zonder rekening te houden met aanschafkosten, behoudens het 
object in Hoogeveen; de reële waarde van dit object ligt EUR 1.986 lager dan de 
aanschafwaarde. 
 
Het totaal van de huuropbrengsten van de drie panden die bij aanvang van het fonds in 
bezit waren (en dus in het budget verantwoord) bedraagt EUR 872.483 en ligt daarmee 
EUR 1.685 onder budget. 
De exploitatiekosten van de drie objecten bedragen EUR 443.300 en zijn hiermee  
EUR 2.675 onder budget geëindigd. 
 
De exploitatiekosten bestaan uit de volgende posten: 
 2019 
  

 EUR 
  
Beheervergoeding 58.789 
Onderhoud 16.575 
Eigenaarslasten 85.459 
Overige bedrijfskosten 37.311 
Afschrijvingen 158.790 
Rente 280.781 
  

 637.725 
  

 
De intrinsieke waarde per 31 december 2019 bedraagt: 

  2019 
   

  EUR 
   

Inbreng vennoten  16.655.028 
Wettelijke reserve  1.696.417 
Herwaarderingsreserve  766.077 
Overige reserves      -3.401.694 
Totaal vermogen  15.715.828 
   
Aantal geplaatste participaties  1.653 
Vermogen (intrinsieke waarde) per participatie  9.507 
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Het beleggingsresultaat per participatie is als volgt: 

   2019 
    

   EUR 
    

Inkomsten   989.689 
Kosten            -643.704 
Niet-gerealiseerde waardeverandering          -856.344 
Saldo resultaat   -510.359 
    
Aantal geplaatste participaties   1.653 
    
Inkomsten per participatie   599 
Kosten per participatie                -389 
Niet-gerealiseerde waardeverandering per participatie              -518 
Saldo resultaat per participatie   -308 
 
 
De solvabiliteit van het Fonds bedraagt per 31 december 2019 38,8%, de Loan-to-Value 
(‘LTV’) 63,24%. Het fonds voldoet daarmee aan het LTV-convenant van de financier. De 
liquiditeitspositie is positief en voldoende om de voorgestelde uitkeringen te laten 
plaatsvinden.  
 
 
Beloning Beheerder 
Conform artikel 13 van de fondsvoorwaarden is door de Beheerder, Sectie5 Beheer BV, 
6% van de jaarlijks totaal gefactureerde huursom als beheervergoeding bij het Fonds in 
rekening gebracht: 4% vergoeding voor het assetmanagement en 2% vergoeding voor het 
propertymanagement. 
 
 
Beloning personeel 
De informatie inzake beloningen is opgenomen in het verslag van de Beheerder (website: 
www.sectie5.nl). 
 
 
Fiscale positie 
In de fondsvoorwaarden wordt bepaald dat participaties uitsluitend aan het Fonds kunnen 
worden overgedragen, tegen gelijktijdige of volgtijdige uitgifte aan een andere participant, 
waarvoor de toestemming van de Beheerder is vereist. Hierdoor wordt het Fonds als 
transparant aangemerkt. Dat betekent dat het Fonds niet zelf aan de belastingheffing 
wordt onderworpen. Alle opbrengsten en resultaten worden rechtstreeks toegerekend aan 
de participanten, naar rato van ieders belang in het Fonds. 
 
 
Risico’s 
De activiteiten van het Fonds, beleggen in en verhuren van supermarkten en winkels, 
brengen diverse risico’s met zich mee. Om de risico’s voor het Fonds tot een minimum te 
beperken, heeft de directie van de Beheerder een risicomanagementsysteem ingevoerd. 
De CFRO, tevens statutair bestuurder van de Beheerder, stelt samen met de controller 
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halfjaarlijks een risicomanagementrapportage op, die in de directievergadering wordt 
besproken en vastgesteld. 
 
De voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee het Fonds wordt geconfronteerd (op 
basis van de kans dat het risico zich voordoet en de impact die het heeft op het vermogen 
van het Fonds), zijn de volgende: 
 
Risico’s Mitigerende maatregelen Status per 31-12-2019 
Strategie - Risico op 
waardedaling  
Dit is het risico dat 
waardedaling van het 
vastgoed zorgt voor het niet 
na kunnen komen van 
aflossingsafspraken, het niet 
kunnen voldoen aan de 
afgesproken verhouding van 
lening en waarde van het 
vastgoed of dat de 
geprognosticeerde 
exitwaarde bij verkoop niet 
gehaald wordt. 

 
 
De beheerder streeft ernaar 
dit risico zoveel mogelijk te 
mitigeren middels 
zorgvuldige selectie van het 
vastgoed, adequaat beheer 
en onderhoud, regelmatige 
monitoring van de 
marktomstandigheden en 
veelvuldig in contact blijven 
met de huurders. 

 
 
Er zijn geen bijzonderheden 
te vermelden. 

Operationeel – Leegstand 
Dit is het risico dat leegstand 
leidt tot inkomstenderving, 
waardedaling van het 
vastgoed (en daardoor 
problemen met 
leningsconvenanten of het 
niet halen van de 
geprognosticeerde 
exitwaarde) en mogelijk 
additionele kosten. 

 
De beheerder streeft ernaar 
dit risico zoveel mogelijk te 
mitigeren middels afsluiten 
van langlopende contracten 
met solvabele huurders, 
vooraf goed onderzoek naar 
courantheid en opbouwen en 
onderhouden van een goede 
relatie met de huurders en 
tijdig signaleren of er 
veranderingen plaatsvinden. 

 
Op dit moment staat een unit 
van 84m2 leeg in 
Valkenswaard. De unit wordt 
tijdelijk gebruikt door de 
naastgelegen Mitra als 
opslagruimte. 
De overige units in het 
Fonds zijn verhuurd d.m.v. 
contracten met een 
resterende looptijd tussen 3 
en 10 jaar.    

Financiële positie - 
Rente-/herfinancieringsrisico 
Dit is het risico dat bij een 
renteherziening of 
herfinanciering de rente is 
gestegen met negatieve 
impact op het 
geprognosticeerde 
rendement en haalbaarheid 
van de herfinanciering als de 
huuropbrengsten minder 
hard zijn meegestegen. 
 

 
 
De beheerder streeft ernaar 
dit risico zoveel mogelijk te 
mitigeren middels periodieke 
monitoring van de 
afloopkalender van de 
leningen, zorgvuldige 
afstemming van de 
fixatieperiode met de 
verkoop- en 
liquiditeitsplanning en 
prudente inschatting van de 
rentevoet op moment van 
herziening in prognoses. 

 
 
De huidige lenings-
contracten met de ING bank 
lopen tot 2026 met een vaste 
rentevoet.  
  

Liquiditeitsrisico 
Dit is het risico dat bij 
tegenvallers in de exploitatie 
niet langer aan de 

 
De beheerder streeft ernaar 
dit risico zoveel mogelijk te 
mitigeren middels de 

 
De huidige liquiditeitspositie 
en –prognose voor komend 
jaar zijn positief. 
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verplichtingen voldaan kan 
worden. 

opstelling ieder kwartaal van 
een liquiditeitsprognose die 
ook de basis vormt van de 
dividenduitkeringen. 

Financiële verslaggeving 
Dit is het risico op fouten of 
onvolledigheden in de 
verschillende externe 
rapportages waardoor 
beleggers beslissingen o.b.v. 
verkeerde informatie nemen 
of de beheerder of het fonds 
in overtreding is. Het 
voornaamste risico dat 
hieronder valt, betreft de 
waardering van het 
vastgoed. 

 
De beheerder streeft ernaar 
dit risico zoveel mogelijk te 
mitigeren middels het vier-
ogenprincipe bij rapportages 
en inschakelen van externe 
accountants bij jaarverslagen 
en m.b.t. waardering 
inschakeling van externe 
deskundige taxateurs die 
voldoende expertise hebben 
in het soort vastgoed en 
locatie en taxeren conform 
de richtlijnen van de NRVT. 

 
Dit risico heeft zich niet 
voorgedaan. Verder zijn er 
geen bijzonderheden te 
vermelden. 

Wet- en regelgeving 
Dit betreft het risico dat 
wijzigingen in wet- en 
regelgeving een negatief 
effect hebben op de 
exploitatie van het fonds. 

 
De beheerder streeft ernaar 
dit risico zoveel mogelijk te 
mitigeren middels het 
zorgvuldig monitoren van 
veranderingen in wet- en 
regelgeving en raadpleging 
van de interne legal officer, 
deskundige externe juridisch 
adviseurs, de externe 
compliance-officer, 
accountants en depositories. 

 
Dit risico heeft zich niet 
voorgedaan. Verder zijn er 
geen bijzonderheden te 
vermelden. 

 
 
Administratieve organisatie/interne beheersing 
 
Verklaring omtrent de bedrijfsvoering  
De inrichting van de bedrijfsvoering is afgestemd op de omvang van de organisatie en in 
lijn met de vereisten van de Wft en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen 
Wft (Bgfo). De inrichting van de bedrijfsvoering kan nooit absolute zekerheid bieden, maar 
is ontworpen om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de effectiviteit van de 
maatregelen van interne beheersing met betrekking tot de risico’s gerelateerd aan de 
activiteiten van de beleggingsinstelling.  
 
Uitgevoerde activiteiten  
Gedurende de verslagperiode zijn verschillende aspecten van de bedrijfsvoering 
beoordeeld. Daarbij zijn geen constateringen gedaan op grond waarvan geconcludeerd 
moet worden dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 
121 Bgfo niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wft en daaraan 
gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaart het Fonds te beschikken over een 
beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 Bgfo, die voldoet aan de 
eisen van het Bgfo.  
 
Rapportage over de bedrijfsvoering  
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Bij de beoordelingen is niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet 
overeenkomstig de beschrijving functioneert. Derhalve wordt met een redelijke mate van 
zekerheid verklaard dat de bedrijfsvoering gedurende de verslagperiode effectief en 
overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. 
 
Vooruitzichten 
Voor het boekjaar 2020 wordt een exploitatieresultaat voor afschrijvingen 
gebudgetteerd van EUR 1.331.700. Dit resultaat is conform het geprognosticeerde 
resultaat in het prospectus van de tweede emissie van het fonds, gedateerd 14 
november 2019. 
 
 
Amsterdam, 10 maart 2020 
 
 
Sectie5 Beheer BV 
namens deze: 
 
Was getekend: 
   

   

drs. B.U. Bearda Bakker drs. J.H. van Valen drs. W.H.E. van Ommeren RA 
MBA  
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Jaarrekening  
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Balans per 31 december 2019 

(na resultaatbestemming)    
31 december 2019  

 
31 december 2018  

ACTIVA  EUR EUR EUR EUR 
      
Beleggingen      
Terreinen en gebouwen      
Vastgoed [3.1]  37.230.000  6.226.500 
      
Immateriële vaste activa      
Initiatiekosten [3.2]  1.696.417  15.814 
      
Overige activa      
Financiële vaste activa      
Financieringskosten [3.3]  138.281  30.126 
      
Vlottende activa      
Vorderingen       
Overige vorderingen en 
overlopende activa [3.4]               399.146  100 
      
      
      
Liquide middelen [3.5]     1.080.534        139.967 
      
Totaal activa    40.544.378     6.412.507 
      
      
  31 december 2019  31 december 2018  
PASSIVA  EUR EUR EUR EUR 
      Eigen vermogen  [3.6]     
Inleg participanten  16.655.028  1.850.000  
Wettelijke reserve  1.696.417  15.814  
Herwaarderingsreserve  766.077  706.401  
Overige reserves     -3.401.694          -68.431   
   15.715.828  2.503.784 
      
Langlopende schulden      
Schulden aan kredietinstelling [3.7] 23.307.000  -  
Waarborgsommen [3.8]         15.999                  -  
   23.322.999  - 
      
Kortlopende schulden (< 1 jaar)       
Omzetbelasting  -  18.624  
Schulden aan kredietinstelling [3.7] 263.125  3.594.500  
Overige schulden en overlopende 
passiva [3.9]     1.242.426        295.599  
       1.505.551          3.908.723 

3.915.602            
Totaal passiva    40.544.378   

6.3187.348 
    6.412.507    

6.3187.348 
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Winst-en-verliesrekening over 2019 

  
2019 2018 

  EUR EUR EUR EUR 
      
Huuropbrengsten [4.1] 989.689  399.744  
Niet-gerealiseerde waardeverandering    -856.344    176.500  
    133.345   576.244 
      

Lasten in verband met het beheer van de 
beleggingen 

[4.2] 58.789  15.990  

Onderhoud [4.3] 16.575  4.467  
Eigenaarslasten [4.4] 85.459  11.105  
Afschrijvingen [4.5] 158.790  -  
Overige bedrijfskosten [4.6] 37.331  17.991  
Voorziening herstructureringskosten [4.7] 

[4.8 
-  45.779  

Rente [4.8]   280.781     
280.781 

  152.900  
Som der bedrijfslasten       637.725   248.232 
      Bedrijfsresultaat      -504.380   328.012 

2       
Voorziening Performance fee beheerder            5.979               - 
      
Resultaat voor het jaar      -510.359    328.012 
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Kasstroomoverzicht over 2019 
 
 
 2019 2018 

 EUR EUR EUR EUR 
     
Bedrijfsresultaat  -510.359  328.012 
     
Aanpassingen voor:     
- Niet-gerealiseerde 

waardeveranderingen 
 

856.344 
  

-176.500 
 

- Afschrijving initiatiekosten 148.695  -  
- Afschrijving financieringskosten 10.095  -  
Veranderingen in werkkapitaal:     
- Mutatie vorderingen -399.046  3  
- Mutatie kortlopende schulden        948.328        71.119  
    1.564.416     -105.376 
Kasstroom uit bedrijfsoperaties  1.054.057  222.636 
     
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten   1.054.057  222.636 
     
Investeringen in materiële vaste activa -31.859.844    
Mutatie initiatiekosten   -1.829.298    
Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -33.689.142  -45.940 
     
Ontvangsten uitgifte participaties 14.805.028  -  
Mutatie bankschulden 20.062.000  -  
Aflossing bankschulden -106.500  -78.000  
Mutatie financieringskosten -118.250  -  
Mutaties waarborgsommen 15.999  -  
Betaalde uitkeringen   -1.082.625     -117.550  
Kasstroom uit financieringsactiviteiten     33.575.652     -195.550 
     
Mutatie geldmiddelen  940.567  -18.854 
     
Liquide middelen begin van de periode  139.967  158.821 
Netto kasstroom       940.567       -18.854 
Liquide middelen einde van de periode   1.080.534  139.967 
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Toelichting  

1 Algemeen 

1.1 Algemeen 

Het Fonds is per 7 januari 2010 aangegaan onder de naam Annastede Vastgoed C.V. 
middels een notariële akte en gevestigd in Amsterdam. Per 7 maart 2019 is de CV 
omgevormd naar een FGR en hernoemd naar S5 Forum Fonds en is de looptijd, vanwege 
het karakter als groeifonds, tevens omgevormd naar onbepaalde tijd.  

1.2 Activiteiten 

Het fonds belegt het vermogen voor gemeenschappelijke rekening in goed gesitueerd 
Nederlands commercieel vastgoed. Per 7 januari 2010 heeft het fonds de hiernavolgende 
appartementsrechten verworven: 

• Gemeente IJsselstein, sectie B, complex nummer 2271-A indexnummers 1, 35, 
36, 37 en 38. De appartementsrechten vormen een onderdeel van de vereniging 
van eigenaren. Het complex is op eigen grond gelegen; 

hierna te noemen Winkelcentrum IJsselstein. 
Per 7 maart 2019: 

• Gemeente Leeuwarden, sectie H, complex nummer 2222-A indexnummers 1, 7, 8 
en 9. Het complex is op eigen grond gelegen; 

hierna te noemen Supermarkt Leeuwarden. 
• Gemeente Valkenswaard, sectie G, complex nummer 2056-A indexnummers 3 tot 

en met 14, 34, tot en met 36 en 42 tot en met 45. De appartementsrechten vormen 
een onderdeel van de vereniging van eigenaren. Het complex is op eigen grond 
gelegen; 

hierna te noemen Winkels Valkenswaard. 
Per 20 december 2019: 

• Gemeente Vaals, sectie A, complex nummer 10588. De appartementsrechten 
vormen een onderdeel van de vereniging van eigenaren. Het complex is op eigen 
grond gelegen; 

hierna te noemen Supermarkt Vaals. 
• Gemeente Mierlo, sectie F, nummer 3508 en 7455 indexnummers 5913 tot en met 

5917. De appartementsrechten vormen een onderdeel van de vereniging van 
eigenaren. Het complex is op eigen grond gelegen; 

hierna te noemen Winkelcentrum Mierlo 
• Gemeente Hoogeveen, sectie O, perceelnummers 8343, 8344, 8264 en de 

mandelige percelen nummers 8352, 8229, 8213, 8218, 8226, 8265, 8189. 
De percelen vormen een onderdeel van de Vereniging van Onderhoud 
Winkelcentrum Tamboerpassage. Het complex is op eigen grond gelegen; 

hierna te noemen Supermarkt Hoogeveen. 
 
 
1.3 Verbonden partijen 
Het Fonds kent de volgende verbonden partijen: 

• Sectie5 Investments NV, initiatiefnemer;  
• Sectie5 Beheer BV, Beheerder; 
• Stichting S5 Forum Fonds, Houdster. 
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De participanten, Sectie5 Beheer BV (“de Beheerder”) en de Stichting S5 Forumfonds ("de 
Houdster") hebben op 7 maart 2019 de Fondsvoorwaarden, bevattende de voorwaarden 
van beheer en bewaring van het Fonds, aanvaard. Daarmee zijn de Fondsvoorwaarden van 
kracht geworden, gelden zij tussen betrokken partijen en is het Fonds tot stand gekomen. In 
de Fondsvoorwaarden zijn de diverse taken en verantwoordelijkheden van de Beheerder en 
de Houdster vastgelegd. 
Het Fonds is geen rechtspersoon en kan daarom zelf geen overeenkomsten aangaan, 
activa verkrijgen of onder zich houden, of verplichtingen aangaan onder eigen naam. De 
Beheerder en de Houdster zijn rechtspersonen en kunnen als zodanig wel overeenkomsten 
aangaan, activa verkrijgen of onder zich houden, en schulden aangaan onder eigen naam. 
Het fondsvermogen is goederenrechtelijk verkregen en ten titel van bewaring gehouden 
door de Houdster. De Houdster houdt (op eigen naam) de juridische eigendom van alle 
zaken en is rechthebbende tot de vermogensrechten die tot de fondsactiva behoren, en de 
verplichtingen die tot de fondspassiva behoren worden op naam van de Houdster inzake 
het Fonds aangegaan, dit alles voor rekening en risico van de participanten. 
De Houdster zal alleen tezamen met de Beheerder beschikken over het fondsvermogen. 
 

1.4 Omzetting tot S5 Forum Fonds 

Op de Vergadering van Vennoten van 24 april 2018 is besloten om het vastgoedfonds 
Annastede Vastgoed CV om te zetten in het groeifonds S5 Forum Fonds met als doel 
de liquiditeit te vergroten en de toe- en uittreding van vennoten te vergemakkelijken.  
Per 7 maart 2019 is de Commanditaire Vennootschap (“CV”) omgevormd tot een 
Fonds voor Gemene Rekening (“FGR”) en is de naam gewijzigd in S5 Forum Fonds.  

2 Grondslagen 

2.1 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld volgens de financiële grondslagen van Titel 9 Boek 2 BW. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op 
basis van historische kosten, tenzij anders vermeld. 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten 
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het 
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 
bekend zijn geworden. 
 
Financiële instrumenten 
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals 
vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. 

In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van 
het desbetreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het 
financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële 
waarde gegeven in de toelichting op de ‘Niet in de balans opgenomen rechten en 
verplichtingen’. 

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de 
behandeling per balanspost. 
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2.2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 
Vastgoedbeleggingen 
Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden aangehouden om 
huuropbrengsten of waardestijgingen, of beide, te realiseren. Vastgoedbeleggingen, 
waaronder begrepen vastgoedbeleggingen in ontwikkeling, worden bij eerste verwerking 
tegen verkrijgingsprijs gewaardeerd en daarna tegen actuele (reële) waarde. De invulling 
hiervan wordt onder meer gebaseerd op beschikbare marktgegevens en samengesteld 
door externe taxateurs. Waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen worden verwerkt 
in de winst-en-verliesrekening. Op vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. 
Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling waarvan de reële waarde niet betrouwbaar te 
bepalen is, worden tegen kostprijs gewaardeerd tot het moment dat de reële waarde wel 
betrouwbaar is te bepalen.  
 
Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en 
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering 
gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van 
de vorderingen. 
 
Geactiveerde initiatiekosten 
De geactiveerde initiatiekosten worden lineair afgeschreven ten laste van het resultaat in 
vijf jaar. 
 
Geactiveerde financieringskosten 
De geactiveerde financieringskosten, die bestaan uit door de financierende bank bij het 
aangaan van een hypothecaire lening aan het Fonds in rekening gebrachte 
afsluitvergoeding, worden afgeschreven over de looptijd van de hypothecaire lening. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter 
vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. 
 
Overige voorzieningen  
Tenzij anders vermeld worden de overige voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale 
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de desbetreffende 
verplichtingen af te wikkelen. 
 
Voorziening groot onderhoud 
Er wordt geen voorziening groot onderhoud gevormd aangezien de vastgoedbeleggingen 
tegen reële waarde worden geboekt. Het uitgevoerde onderhoud wordt direct ten laste 
van de winst-en-verliesrekening gebracht. 
 
Langlopende en kortlopende schulden 
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de 
reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
 
 



   

 

S5 Forum Fonds (voorheen Annastede Vastgoed CV), Amsterdam 22 
 

  
 

2.3  Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
 
Opbrengsten en kosten 
De opbrengsten en kosten (waaronder verstrekte huurkortingen (huurvrije periode, 
investeringsbijdrage enzovoort, met uitzondering van ten opzichte van de 
vastgoedwaarde niet-materiële uitgaven) worden toegerekend aan de periode waarop zij 
betrekking hebben. Verhuurcourtages worden verantwoord in de periode dat zij 
daadwerkelijk zijn verstrekt of verschuldigd zijn. 
 
Belastingen 
Het Fonds is fiscaal transparant. Dit heeft tot gevolg dat het Fonds niet zelfstandig 
belastingplichtig is, maar dat iedere participant voor zijn deelname in het kapitaal, 
afhankelijk van zijn eigen status, wordt belast. 
 
 
2.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht 
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. De indirecte 
methode is een weergave van de kasstroom uit operationele activiteiten door, uitgaande 
van het bedrijfsresultaat, correcties toe te passen voor resultaatsposten die geen 
operationele kasstroom met zich meebrengen en voor kasstromen die in de 
desbetreffende periode geen resultaatspost zijn. 
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3 Toelichting op de balans 

3.1 Vaste activa - Vastgoedbeleggingen 

 
Winkelcentrum 

IJsselstein  
Supermarkt  

Leeuwarden  
Winkels 

Valkenswaard  
 eeuwarde   

 EUR EUR EUR 
    
Aankoop vastgoed per 7 januari 2010 5.140.000 - - 
Aankoop vastgoed per 7 maart 2019 - 4.868.468 5.200.000 
Aankoop vastgoed per 20 december 
2019 

 
- 

 
- 

 
- 

    
Verwervingskosten:    
Overdrachtsbelasting 306.867 277.080 310.243 
Notariskosten 25.335 11.337 12.313 
Makelaarskosten 51.400 - 52.000 
Vergoeding garantiestelling 19.106 14.938 15.956 
Taxatiekosten 8.057 3.000 3.000 
Adviseurskosten 18.166 8.907 9.513 
   

 

Boekwaarde 5.568.931 5.183.730 5.603.025 
Niet-gerealiseerde waardeverandering 
 tot 31 december 2019 706.401 

 
- 

 
- 
 Niet-gerealiseerde waardeverandering 

2019 
 

14.668 
 

-163.730 
 

-243.025 
    

Stand per 31 december 2019 6.290.000 5.020.000 5.360.000 
    

 
De marktwaarde van het vastgoed is per 1 augustus 2019, conditie kosten koper, bepaald 
door een externe, onafhankelijke waarderingsspecialist (Cushman & Wakefield) ten 
behoeve van de tweede emissie van het fonds.  
Verondersteld is dat er geen materiële waarderingsmutatie heeft plaatsgevonden tussen  
1 augustus 2019 en 31 december 2019. 
 
De marktwaarde van het winkelcentrum IJsselstein is bepaald op EUR  6.290.000.             
Voor de waardering is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 
Huurwaarde EUR 389.356 
Exploitatielasten  8,06% 
Netto aanvangsrendement  5,36% 
 
De marktwaarde van de supermarkt Leeuwarden is bepaald op EUR  5.020.000.                 
Voor de waardering is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 
Huurwaarde EUR 324.704 
Exploitatielasten  11,22% 
Netto aanvangsrendement  5,42% 
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De marktwaarde van de winkels Valkenswaard is bepaald op EUR  5.360.000.             
Voor de waardering is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 
Huurwaarde EUR 323.401 
Exploitatielasten  8,94% 
Netto aanvangsrendement  5,31% 
 

 
Supermarkt 

Vaals  
Winkelcentr.  

Mierlo  
Supermarkt  
Hoogeveen  Totaal  

 eeuwarde    

 EUR EUR EUR EUR 
     
Aankoop vastgoed per 7 januari 2010 - - - 5.140.000 
Aankoop vastgoed per 7 maart 2019 - - - 10.068.468 
Aankoop vastgoed per 20 december 
2019 

 
6.947.806 

 
6.552.715 

 
6.071.986 

 
19.572.507 

     
Verwervingskosten:     
Overdrachtsbelasting 413.418 393.162 361.476 2.062.246 
Notariskosten 30.122 26.747 26.325 132.179 
Makelaarskosten 45.161 65.527 39.468 253.556 
Garantiestellingsvergoeding - - - 50.000 
Taxatiekosten 3.000 3.000 3.000 23.057 
Adviseurskosten 14.676 13.841 12.827 77.930 
    

 

Boekwaarde 7.454.183 7.054.992 6.515.082 37.379.943 
Niet-gerealiseerde waardeverandering 
 tot 31 december 2018 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
706.401 

Niet-gerealiseerde waardeverandering 
2019 

 
-64.183 

 
45.008 

 
-445.082 

 
-856.344 

     

Stand per 31 december 2018 7.390.000 7.100.000 6.070.000 37.230.000 
     

 
De marktwaarde van de supermarkt Vaals is bepaald op EUR  7.390.000.                 
Voor de waardering is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 
Huurwaarde EUR 531.935 
Exploitatielasten  9,52% 
Netto aanvangsrendement  7,00% 
 
De marktwaarde van de winkelcentrum Mierlo is bepaald op EUR  7.100.000.                 
Voor de waardering is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 
Huurwaarde EUR 507.939 
Exploitatielasten  6,81% 
Netto aanvangsrendement  6,26% 
 
De marktwaarde van de supermarkt Hoogeveen is bepaald op EUR  6.070.000.             
Voor de waardering is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 
Huurwaarde EUR 402.845 
Exploitatielasten  7,35% 
Netto aanvangsrendement  5,78% 
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Naar verwachting is de restwaarde (opbrengstwaarde) van het vastgoed aan het einde 
van de looptijd van het Fonds minimaal gelijk aan de verkrijgingsprijs van het 
vastgoedobject en de geactiveerde transactiekosten. Op basis hiervan bedraagt het 
afschrijvingspercentage van zowel het vastgoed als de verweringskosten 0%. 

3.2 Immateriële vaste activa – Geacitveerde initiatiekosten 

Geactiveerde initiatiekosten 
 2019 2018 
   

  EUR 
   
Adviseurskosten 160.000 6.814 
Selectie- en structurerings vergoeding 1.057.420 - 
Marketingkosten 170.674 - 
Onderzoeksvergoeding 419.834 - 
Oprichtingskosten 37.184 9.000 
 

• •Subtotaal 1.845.112 15.814 
   
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari - - 
Afschrijvingen boekjaar -148.695 - 
 

• •Stand per 31 december 1.696.417 15.814 
 

• • 
Bij aanvang van het Fonds worden diverse eenmalige kosten gemaakt. De initiatiekosten 
bestaan uit vergoedingen en kosten die in rekening zijn gebracht door de initiatiefnemer 
en haar adviseurs en die zijn gerelateerd aan onder meer het beoordelen en structureren 
van de belegging. De initiatiekosten worden afgeschreven over een looptijd van 5 jaar. 
 
 
3.3  Overige activa – Financiële vaste activa 
 
 

Geactiveerde financieringskosten 
 2019 2018 
   

 EUR EUR 
   
Financieringskosten 148.376 30.126 
Afschrijving -10.095 - 
   

Stand per 31 december 138.281 30.126 
   

 
De financieringskosten bestaan uit een aan de bank betaalde afsluitvergoeding op de 
hypothecaire leningen die zijn opgenomen in het kader van de eerste emissie van het 
Fonds per 7 maart 2019 en de tweede emissie per 20 december 2019. De 
financieringskosten worden afgeschreven over de looptijd van de hypothecaire leningen, 
zijnde circa 7 jaar. 
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3.4 Vlottende activa - Overige vorderingen en overlopende activa 

 2019 2018 
   

 EUR EUR 
   
Debiteuren 1.020 - 
Te ontvangen omzetbelasting 377.850 - 
Nog te ontvangen inleg participant 20.276  
Voorschot Annastede Vastgoed BV - 100 
   

Stand per 31 december 399.146 100 
   

 

3.5 Vlottende activa - Liquide middelen 

 2019 2018 
   

 EUR EUR 
   
ING rekening-courant  1.080.534 87.107 
ING online spaarrekening  - 52.860 
   

Stand per 31 december 1.080.534 139.967 
   

 

3.6 Eigen vermogen 

Het door participanten ingelegde vermogen van EUR 16.655.028 bestaat uit 1.653 
participaties. 
 
Op 7 maart 2019 is de commanditaire vennootschap  Annastede Vastgoed (“CV”) 
omgevormd tot het fonds voor gemene rekening (“FGR”) S5 Forum Fonds. 
Op die datum heeft, ter financiering van de aankoop van panden door de FGR, een eerste 
emissie plaatsgevonden van 562 participaties. De participaties zijn uitgegeven tegen EUR 
10.000 elk. Ten behoeve van de aankoop van drie panden in december 2019 heeft op 20 
december 2019 een tweede emissie plaatsgevonden van 906 participaties tegen een 
uitgifteprijs van EUR 10.138 elk. 
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Mutaties in het eigen vermogen van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019: 
 

 Inleg 
participanten  

Wettelijke 
reserve  

Herwaarde-
ringsreserve  

Overige 
reserves  Totaal  

      
 EUR EUR EUR EUR EUR 
      
Saldo 1 januari 2019  1.850.000 15.814 706.401 -68.431 2.503.784 
Inleg participanten emissie 
7 maart 2019 5.620.000 - - - 5.620.000 
Inleg participanten emissie 
20 december 2019 9.185.028    9.185.028 
Geactiveerde 
initiatiekosten - 1.680.603 - -1.680.603 - 
Mutatie 
herwaarderingsreserve - - 59.676 -59.676 - 
Uitkeringen boekjaar aan 
Participanten    -952.848 -952.848 
Nog uit te keren aan  
Participanten  - 

 
- - -129.777 -129.777 

Uit voorstel  
resultaatbestemming  - 

 
- -  -510.359 -510.359 

 
     

Stand per 31 december 16.655.028 1.696.417 766.077 -3.401.694 15.715.828 
 

     
 
Verdeling winst en verlies 
Artikel 12 van de Fondsvoorwaarden van S5 Forum Fonds opgenomen in het prospectus 
van 29 januari 2019 bepaalt deze verdeling als volgt: 

1. Het positieve exploitatieresultaat dat in een boekjaar wordt behaald, verminderd 
met de (eventuele) aflossingen op de (hypothecaire) financiering in dat boekjaar 
en voor zover de liquiditeitspositie van het Fonds dit - naar het uitsluitende oordeel 
van de Beheerder - toelaat, wordt aan de participanten uitgekeerd tenzij de 
vergadering van participanten overeenkomstig lid 7 van dit artikel besluit het 
exploitatieresultaat geheel of gedeeltelijk te reserveren. 

2. Uitkeringen als bedoeld in het voorgaande lid en eventuele uitkeringen ten laste 
van de reserves, worden uitgekeerd aan de participanten naar rato van het aantal 
participaties dat ieder van hen houdt op de dag waarop de uitkering plaatsvindt. 

3. De Beheerder kan besluiten een tussentijdse uitkering uit het 
exploitatieresultaat verminderd met de aflossingen op de (hypothecaire) 
financiering aan de participanten te doen, waarbij het streven erop is gericht elk 
kalenderkwartaal een uitkering te doen. 

4. De Verkoopopbrengsten, na aftrek van de Verkoopkosten en aflossing van de 
(hypothecaire) financiering, worden uitgekeerd aan de Participanten, tenzij en voor 
zover de Beheerder besluit (een deel van) de Verkoopopbrengsten te 
(her)beleggen of, indien naar het oordeel van de Beheerder de liquiditeitspositie 
van het Fonds in gevaar komt, besluit geen of een lagere uitkering uit de 
Verkoopopbrengsten te doen.  

5. Verliezen komen ten laste van de reserves. In het geval een verlies niet ten laste 
kan worden gebracht van een reserve, kan een verlies uitsluitend ten laste van de 
Participanten komen krachtens een besluit tot bijbetaling door de Participanten in 
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het Fondsvermogen, welk besluit alleen unaniem kan worden genomen in een 
vergadering van Participanten waarin alle Participanten aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn (derhalve onverminderd het bepaalde in artikel 4 lid 5). In 
alle gevallen komen de verliezen ten laste (van de waarde) van de Participaties.  

6. Als het verlies in een boekjaar niet met inachtneming van het vorige lid ten laste 
van een reserve of van de Participanten wordt gebracht, zal dat verlies in enig 
boekjaar nadien in mindering komen op het uit te keren deel uit het 
Exploitatieresultaat of in mindering komen op het aandeel van de Participanten in 
de Verkoopopbrengsten als bedoeld in lid 4 van dit artikel. 

7. De vergadering van Participanten kan besluiten dat (een gedeelte van) het 
Exploitatieresultaat verminderd met de (eventuele) aflossingen op de 
(hypothecaire) financiering als bedoeld in lid 1 van dit artikel, niet zal worden 
uitgekeerd door de Houdster indien de liquiditeit en/of de solvabiliteit van het 
Fonds dat verlangt dan wel een hoger bedrag zal worden uitgekeerd indien de 
liquiditeit en de solvabiliteit van het Fonds dat toestaat.  

8. De betaalbaarstelling van uitkeringen aan de Participanten, de samenstelling 
daarvan alsmede de wijze van betaalbaarstelling zal worden bekendgemaakt aan 
de Participanten alsmede worden gepubliceerd op de website van de Beheerder. 
Betaalbaar gestelde uitkeringen verjaren door verloop van vijf (5) jaar. 

 
Het lopend resultaat is verwerkt in de overige reserves. 
 
De wettelijke reserve is gevormd ten behoeve van de geactiveerde initiatiekosten. 
 
Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018 
De jaarrekening 2018 is vastgesteld in de Algemene Vergadering, gehouden op 18 april 
2019. De Algemene Vergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld 
conform het daartoe gedane voorstel. 
 
Voorstel resultaatbestemming boekjaar 2019 
De directie stelt aan de Algemene Vergadering voor het reulstaat over het boekjaar 2019 
ten bedrage van EUR 510.359 als volgt te verwerken: 
  EUR 
   
Toevoeging aan de overige reserves 
(exclusief het reeds in het boekjaar 
uitgekeerde en nog uit te keren dividend) 

 510.359  

 
Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt.  
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3.7 Langlopende schulden - Schulden aan kredietinstelling 

De langlopende schuld betreft een tweetal door de ING Bank (“de bank”) op 7 maart 2019 
en op 20 december verstrekte zevenjarige hypothecaire leningen: 
 

 
 

Looptijd (tot) %   EUR 
      

Hypothecaire lening 1 
 

 1 januari 2026 2,895% Hoofdsom per 7 maart 2019 10.650.000 
Hypothecaire lening 2 1 oktober 2026 2,39% Hoofdsom per 20 december 

2019 
13.000.000 

 
Voor lening 1 is er een periodieke aflossing van EUR 26.625 per kwartaal verschuldigd; 
Op lening 2 zal als volgt worden afgelost: 
Van 1 april 2020 tot 1 april 2021 EUR 32.500 per kwartaal; 
Van 1 april 2021 tot 1 april 2022 EUR 48.750 per kwartaal; 
Van 1 april 2022 tot expiratiedatum EUR 65.000 per kwartaal.  
 
Voor beide leningen geldt dat de Loan to Value Ratio (LTV) in de periode tot 31 december 
2023 op ieder moment maximaal 70% dient te bedragen, en van 1 januari 2024 tot 
expiratiedatum op ieder moment maximaal 65%. De Debt-Service Coverage Ratio 
(DSCR) dient op ieder moment minimaal 2,2 te bedragen. 
 
Bij gebreke van een van de hiervoor genoemde voorwaarden wordt een “cash sweep” 
ingevoerd. Dit wil zeggen dat per kwartaal alle (huur)inkomsten van de onderpanden, die 
resteren na voldoening van de in dat kwartaal aan de geldgever verschuldigde rente en 
de daadwerkelijk verschuldigde exploitatiekosten (met een maximum van 15% van de 
(huur)inkomsten) dienen te worden afgelost, een en ander door de geldgever vast te 
stellen. Bij gebreke hiervan is het aan de geldgever verschuldigde terstond en ineens 
zonder ingebrekestelling opeisbaar. 
 
De bank zal de LTV in ieder geval jaarlijks per 1 januari toetsen, maar behoudt zich 
uitdrukkelijk het recht voor om dat ook op ieder ander moment te doen. 
De LTV per 31 december 2019 bedraagt: 
Lening 1: 63,2%  
Lening 2: 63,4% 
De bank zal de DSCR in ieder geval halfjaarlijks per 1 januari en 1 juli toetsen, maar 
behoudt zich uitdrukkelijk de mogelijkheid voor om dat ook op ieder ander moment te 
doen.  
De DSCR per 31 december bedraagt: 
Lening 1: 2,60  
Lening 2: nog niet van toepassing. 
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Lening 1  

31 december 
2019 

   

  EUR 
   
Stand hypothecaire lening per 7 maart 2019  10.650.000 
Cumulatieve aflossing per 31 december 2019 106.500  
Aflossing gedurende de periode 7 maart 2019 –  
31 december 2019  106.500  

   

Stand hypothecaire lening per 31 december 2019  10.543.500 
   

   
Langlopend deel hypothecaire lening per 31 december 
2019  

 10.437.000 

Kortlopend deel hypothecaire lening per 31 december 
2019 

 106.500 

 

 
Lening 2  

31 december 
2019 

   

  EUR 
   
Stand hypothecaire lening per 20 december 2019  13.000.000 
Cumulatieve aflossing per 31 december 2019  - 
   

Stand hypothecaire lening per 31 december 2019  13.000.000 
   

   
Langlopend deel hypothecaire lening per 31 december 
2019  

 12.870.000 

Kortlopend deel hypothecaire lening per 31 december 
2019  130.000 
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3.8 Kortlopende schulden (< 1 jaar) - Overige schulden en overlopende passiva 

  2019  2018 
   

 EUR EUR 
   
Uitkering participanten over het vierde kwartaal 129.776 29.138 
Uitkering beherend vennoot over boekjaar - 1.000 
Rente hypothecaire lening 86.858 5.661 
Vooruitgefactureerde huren 286.927 33.813 
Fiscale advieskosten 900 375 
Accountantskosten 8.500 5.800 
Nog te betalen beheervergoeding 5.070 108 
Voorschot in rc met S5 CRE Vastgoed 75.000  
Crediteuren 39.567 - 
Voorziening performance fee 5.979 - 
Nog te betalen initiatiekosten 528.623 - 
Nog te betalen emissievergoeding 10.016 - 
Overige posten 65.210 39.127 
Voorziening herstructureringskosten - 180.577 
   

Stand per 31 december 1.242.426 295.599 
   

 

3.9 Transacties met verbonden partijen 

Conform de artikelen 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5 uit de overeenkomst van Beheer en 
Bewaring hebben de volgende transacties plaatsgevonden: 
 
Sectie5 Investments NV 
  2019 2018 
   

 EUR EUR 
   
Beheervergoeding  3.200 15.990 
Selectie & structureringsvergoeding 1.057.420 - 
Doorbelase initiatiekosten derden 179.268 - 
 
 
Sectie5 Beheer BV 
  2019 2018 
   

 EUR EUR 
   
Beheervergoeding  55.589 - 
Doorbelaste kosten 4.149 - 
Doorbelaste initiatiekosten derden 9.000 - 
 
 
 
Sectie5 Management BV 
  2019 2018 
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 EUR EUR 
   
Doorbelaste kosten 1.496 - 
 
 
Stichting S5 Forum Fonds 
 2019 2018 
   

 EUR EUR 
   
In rekening gebrachte kosten 5.456 - 
 
 
Stichting bewaarder Annastede 
 2019 2018 
   

 EUR EUR 
   
In rekening gebrachte kosten - 5.350 
 
 
Performance fee 
 
De Performance fee is aan de Beheerder verschuldigd in het geval dat op basis van de 
jaarrekeningen van het Fonds wordt vastgesteld dat het gemiddelde exploitatieresultaat 
over de drie voorgaande boekjaren, vermeerderd met het gemiddelde verkoopresultaat 
over de drie voorgaande boekjaren meer bedraagt dan 7,0% van het Beleggerskapitaal. De 
performance fee bedraagt 20% (exclusief btw) over het meerdere boven bedoelde 7,0%. 
Indien er in de voorgaande drie boekjaren geen objecten zijn verkocht telt uitsluitend het 
exploitatieresultaat mee in het bepalen van de omvang van de performance fee.  
 
In 2022 zal derhalve de performance fee voor de jaren 2019-2021 afgerekend gaan worden. 
Voor 2019 is EUR 5.979 gereserveerd voor uit te betalen performance fee. 
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4 Toelichting op de winst-en-verliesrekening 

4.1 Huuropbrengsten 

 2019 2018 

   

 EUR EUR 
   
Winkelcentrum IJsselstein 384.902 399.744 
Supermarkt Leeuwarden 269.424 - 
Winkels Valkenswaard 281.417 - 
Supermarkt Vaals 20.020 - 
Winkelcentrum Mierlo 20.719 - 
Supermarkt Hoogeveen 13.207 - 
   

 989.689 399.744 
   

   
 
De totale brutohuuropbrengst bedraagt per 1 januari 2020 circa EUR 2.590.500 op 
jaarbasis. 
 
Het Fonds verhuurt het vastgoed in de vorm van niet-opzegbare operationele 
huurcontracten. Initieel worden contracten aangegaan voor vijf jaar met optietermijnen 
van vijf jaar. Het toekomstige minimumbedrag aan inkomsten uit niet-opzegbare 
huurcontracten is als volgt: 
 
 Ultimo 2019  
  

 EUR 
  
Minder dan 1 jaar  2.588.241 
Tussen 1 en 5 jaar  9.827.078 
Meer dan 5 jaar  4.890.991 
  

Totaal 17.306.310 
  

 

4.2 Lasten in verband met het beheer van de beleggingen 

 2019 2018 
   

 EUR EUR 
   
Beheervergoeding 58.789 15.990 
 
Vanaf 7 maart 2019 is Conform artikel 13 van de fondsvoorwaarden door de beheerder, 
Sectie5 Beheer BV, 6,00% van de jaarlijks totaal gefactureerde huursom als 
beheervergoeding bij het Fonds in rekening gebracht. 
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Tot 7 maart 2019 is conform artikel 5.2 uit de overeenkomst van Beheer en Bewaring is 
door de Beheerder, Sectie5 Investments NV, 4% van de jaarlijks totaal gefactureerde 
huursom als beheervergoeding bij het Fonds in rekening gebracht. 
 

4.3 Onderhoud 

  
2019 

 
2018 

   

 EUR EUR 
   

Kosten van het overlagen van het dak in IJsselstein 9.224 2.883 
Bijdrage aan het onderhoud via VvE Valkenswaard 5.568 - 
Dagelijks onderhoud en reparaties IJsselstein 1.462 1.584 
Dagelijks onderhoud en reparaties Valkenswaard 321 - 
   

Totaal 16.575 4.467 
   

 

4.4 Eigenaarslasten 

 2019 2018 
   

 EUR EUR 
   
Onroerendezaakbelasting, rioolrecht, heffing 
waterschap 

 
26.711 

 
7.302 

Verzekeringen 8.727 1.903 
Bijdragen VvE’s  49.289 1.900 
Overige kosten 732 - 
   

Totaal 85.459 11.105 
   

 
 
4.5 Afschrijvingen 
 
 2019 2018 
   

 EUR EUR 
   
Afschrijving initiatiekosten 148.695 - 
Afschrijvingen financieringskosten 10.095 - 
   

Totaal 158.790 - 
   

 
Zie voor een toelichting 3.3 Overige activa – Financiële vaste activa 
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4.6 Overige bedrijfskosten 

 2019 2018 
 

   EUR EUR 
   
Accountantskosten 8.500 5.800 
Fiscale advieskosten 900 750 
Juridische advieskosten 2.912 1.518 
Overige adviseurs 1.002 1.000 
Kosten toezicht AFM en DNB 1.000 - 
Kosten Bewaarder (depositary) 10.375 - 
Kosten Bestuur Stichting S5 Forum Fonds 5.456 5.350 
Kosten Beleggingscommissie 6.000 - 
Overige kosten 1.186 3.573 
   

Totaal 37.331 17.991 
   

 
 
4.7 Voorziening herstructureringskosten 
 
 2019 2018 
   

 EUR EUR 
   
Mutatie voorziening verkoopfee - 43.573 
Mutatie voorziening verkoopkosten - 2.206 
   

Totaal - 45.779 
   

 

4.8 Rente                      

 2019 2018 
   

 EUR 
EUR 

EUR 
EUR    

Rentelasten hypotheken 280.781 152.900 
  



   

 

S5 Forum Fonds (voorheen Annastede Vastgoed CV), Amsterdam 36 
 

  
 

5 Overige informatie 

5.1 Lopende kosten factor  

De Lopende Kosten Factor (LKF) bedraagt 3,27%. 
De bepaling van de LKF geschiedt door alle relevante kosten die door het Fonds zijn 
gemaakt te delen door de gemiddelde intrinsieke waarde. De betaalde interest op 
leningen wordt buiten beschouwing gelaten. 
De gemiddelde intrinsieke waarde is de som van de intrinsieke waarde aan het begin van 
het boekjaar en de intrinsieke waarde aan het eind van het boekjaar gedeeld door twee. 
 
  EUR 
   
Onderhoud  16.575 
Eigenaarslasten  85.459 
Afschrijvingen  158.790 
Overige bedrijfskosten           37.331 
Totaal  298.155 
   
Intrinsieke waarde 1 januari 2019  2.503.784 
Intrinsieke waarde 31 december 2019  15.715.828 
Gemiddeld  9.109.806 
   
Lopende Kosten Factor   3,27% 
 
De lasten in verband met het beheer van de beleggingen bedroegen met EUR 58.789 
0,65% van de gemiddelde intrinsieke waarde. 
 

5.2 Werknemers  

Gedurende het boekjaar 2019 had het Fonds geen werknemers in dienst. 

Amsterdam, 10 maart 2020 
 
 
Sectie 5 Beheer BV : 
Namens deze: 
 
Was getekend   
   
drs. B.U. Bearda Bakker drs. J.H. van Valen drs. W.H.E. van Ommeren RA 

MBA  
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Overige gegevens 
 
  



   

 

S5 Forum Fonds (voorheen Annastede Vastgoed CV), Amsterdam 38 
 

  
 

  



   

 

S5 Forum Fonds (voorheen Annastede Vastgoed CV), Amsterdam 39 
 

  
 

Overige gegevens 
 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring. 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  

Aan de beheerder en de participanten van S5 Forum Fonds (voorheen: Annastede 
Vastgoed C.V.)  

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAA RREKENING 
2019  

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2019 van S5 Forum Fonds (voorheen: Annastede Vastgoed 
C.V.) te Amsterdam gecontroleerd.  

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld 
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van S5 Forum Fonds (voorheen: 
Annastede Vastgoed C.V.) op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.       

De jaarrekening bestaat uit: 

1. De balans per 31 december 2019. 

2. De winst-en-verliesrekening over 2019. 

3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan 
zijn beschreven in de sectie "Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening". 

Wij zijn onafhankelijk van S5 Forum Fonds (voorheen: Annastede Vastgoed C.V.) zoals 
vereist in  de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-
opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 
accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. 

 hebben wij de hieronder beschreven punten als kernpunten van de controle 
geselecteerd. 

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN AND ERE 
INFORMATIE  

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit: 
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• Het verslag van de beheerder. 

• De overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 
informatie: 

• Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.  

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere 
informatie materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

De beheerder is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.      

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKI NG TOT DE 
JAARREKENING 

Verantwoordelijkheden van de beheerder voor de jaar rekening  

De beheerder is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening. In dit kader is de beheerder verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing die de beheerder noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of 
fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de beheerder afwegen of het fonds in staat is 
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet de beheerder de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij de beheerder het voornemen heeft om de 
vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het 
enige realistische alternatief is.  

De beheerder moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou 
kunnen bestaan of de fonds haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, 
toelichten in de jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht 
dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons 
af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 
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kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 
ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 
Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 
Onze controle bestond onder andere uit: 

• Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van 
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's 
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het 
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. 
Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of 
het doorbreken van de interne beheersing. 

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met 
als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de 
omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te 
spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de fonds. 

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de beheerder 
en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan. 

• Het vaststellen dat de door de beheerder gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen 
of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de fonds haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een fonds haar continuïteit niet 
langer kan handhaven. 

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de 
daarin opgenomen toelichtingen.  

• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen. 
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Wij communiceren met de beheerder onder andere over de geplande reikwijdte en timing 
van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn 
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.        

 

 

 
 

 

Amsterdam, 10 maart 2020 

 2018-04-05  05.04.2018 

Deloitte Accountants B.V.  Paraaf voor identificatiedoeleinden: 

drs A.A. Osinga RA  


