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Balans per 31 december 2016 

(na resultaatbestemming)   
31 december 2016 

 
31 december 2015 

ACTIVA  EUR EUR EUR EUR 

      
Vaste activa      

Vastgoedbeleggingen      

Vastgoed [3.1]  5.974.300  5.898.600 

      
      

Vlottende activa      

Vorderingen      

Overige vorderingen en 
overlopende activa [3.2]                246  1.377 

      

      
Liquide middelen [3.3]        161.434        190.522 

      
Totaal activa      6.135.980     6.090.499 

      

      

  31 december 2016 31 december 2015 

PASSIVA  EUR EUR EUR EUR 

      
Eigen vermogen [3.4]     

Inleg participanten  1.850.000  1.850.000  

Herwaarderingsreserve  454.201  378.501  

Overige reserves          -135.043        -175.869               

   2.169.158  2.052.632 

      
Langlopende schulden      

Schulden aan kredietinstelling [3.5]  3.666.000  3.744.000 

      
Kortlopende schulden (< 1 jaar)      

Crediteuren [3.6] 1.899  -  

Omzetbelasting  18.599  20.477  

Overige schulden en overlopende 
passiva [3.7]         280.324        273.390  

          300.822              293.867       

      
Totaal passiva      6.135.980    

6.3187.348 
298 

 
 

    6.090.499 
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Winst-en-verliesrekening  

  

2016 2015 
  EUR EUR EUR EUR 

      
Huuropbrengsten [4.1] 396.888  408.039  

Niet-gerealiseerde waardeverandering      75.700      75.700  

    472.588   483.739 

      

Beheervergoeding [4.2] 15.875  16.322  

Onderhoud [4.3] 420  7.754  

Eigenaarslasten [4.4] 11.343  10.694  

Adviseurs [4.5] 18.749  7.150  

Overig [4.6] 11.605  5.781  

Voorziening verkoopkosten [4.8] 
[4. 

19.635  19.635  

Rente [4.9]  184.935   188.439  

Som der bedrijfslasten    262.562   255.775 

      
Bedrijfsresultaat     210.026    227.964 
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Kasstroomoverzicht  
 
 
 2016 2015 

 EUR EUR EUR EUR 

     
Bedrijfsresultaat  210.026  227.964 

     
Aanpassingen voor:     
- Niet-gerealiseerde waardeveranderingen -75.700  -75.700  
Veranderingen in werkkapitaal:     
- Mutatie vorderingen 1.131  -640  
- Mutatie kortlopende schulden          6.957        22.086  
       -67.613       -54.254 
Kasstroom uit bedrijfsoperaties  142.412  173.710 
     
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten  142.412  173.710 

     
     
Mutatie bankschulden -78.000  -78.000  
Betaalde uitkeringen      -93.500    -104.600  
Kasstroom uit financieringsactiviteiten     -171.500     -182.600 
     
Mutatie geldmiddelen  -29.088  -8.890 
     
Liquide middelen begin van de periode  190.522  199.412 
Netto kasstroom       -29.088         -8.890 
Liquide middelen einde van de periode  161.434  190.522 
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Toelichting  

1 Algemeen 

1.1 Algemeen 

Annastede Vastgoed CV (“de Vennootschap”) is per 7 januari 2010 aangegaan middels 
een notariële akte en is gevestigd in Amsterdam. De Vennootschap is aangegaan voor 
onbepaalde tijd, doch in beginsel voor een periode van tien jaren.  

1.2 Activiteiten 

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

 het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente IJsselstein, sectie B,  
complexaanduiding 2271-A, appartementsindex 1; 

 het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente IJsselstein, sectie B,  
complexaanduiding 2271-A, appartementsindex 35; 

 het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente IJsselstein, sectie B,  
complexaanduiding 2271-A, appartementsindex 36; 

 het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente IJsselstein, sectie B,  
complexaanduiding 2271-A, appartementsindex 37; 

 het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente IJsselstein, sectie B,  
complexaanduiding 2271-A, appartementsindex 38. 

 
hierna te noemen Winkelcentrum IJsselstein. 

1.3 Verbonden partijen 

De Vennootschap kent de volgende verbonden partijen: 

 Sectie5 Investments NV, initiatiefnemer en Beheerder; 

 Annastede Vastgoed BV, beherend vennoot; 

 Stichting bewaarder Annastede, Bewaarder. 
 
De Beheerder en beherend vennoot hebben namens de Vennootschap een overeenkomst 
van Beheer en Bewaring gesloten met Stichting bewaarder Annastede, gevestigd te 
Maarsbergen ("de Stichting"). De Stichting treedt uitsluitend op als bewaarder van de 
Vennootschap; in deze overeenkomst zijn de diverse taken en verantwoordelijkheden 
vastgelegd. In het financieel overzicht van de Vennootschap zijn de beleggingen die op 
naam staan van de Stichting verwerkt, aangezien de economische eigendom hiervan bij de 
Vennootschap berust en alleen de juridische eigendom bij de Stichting berust. 
 
  

2 Grondslagen 

2.1 Algemene grondslagen voor de opstelling van de financiële overzichten 

Het financieel overzicht is opgesteld volgens de financiële grondslagen van Titel 9 Boek 2 
BW. 
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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 het financieel 
overzicht bekend zijn geworden. 
 
De originele jaarrekening zoals door de participanten vastgesteld op 5 mei 2017 zijn 
conform eigen grondslagen. Om te voldoen aan het EU-Prospectusrichtlijn is het 
financieel overzicht opgesteld volgens Titel 9 Boek 2 BW en zijn de volgende 
aanpassingen t.o.v. de originele jaarrekening doorgevoerd: 
 

 Gezien het karakter van het groeifonds is gekozen voor waardering van het 
vastgoed tegen de actuele (reële) waarde, zodat de intrinsieke waarde zich 
dichter tegen de uitgifteprijs van nieuwe participaties zal bewegen. 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;  

 De initiatiekosten zijn afgeschreven over een periode van 5 jaar; 

 Doordat het vastgoed wordt gewaardeerd tegen de actuele (reële) waarde, 
wordt er geen onderhoudsvoorziening gevormd en de bestaande voorziening 
kan vrijvallen. De staat van onderhoud van het vastgoed is reeds meegenomen 
in de waardering van het vastgoed; 

 Doordat het vastgoed wordt gewaardeerd tegen de actuele (reële) waarde, wordt 
er een voorziening getroffen voor de totale herstructureringskosten van het 
vastgoed. Hieronder valt de performance fee aan de Beheerder van 25% op de 
verwachte winst (na aftrek van de bevoorrechte opbrengst) en 1,25% aan 
herstructureringskosten op basis van de actuele (reële) waarde. 

 
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 
 
Vastgoedbeleggingen 
Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden aangehouden om 
huuropbrengsten of waardestijgingen, of beide, te realiseren. Vastgoedbeleggingen, 
daaronder 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 



   

 

Annastede Vastgoed C.V., Amsterdam 10 
 

  
 

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 de 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. 

2.2 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 
De Vennootschap is fiscaal transparant. Dit heeft tot gevolg dat de Vennootschap niet 
zelfstandig belastingplichtig is, maar dat iedere (commanditaire) vennoot voor zijn 
deelname in het commanditair kapitaal, afhankelijk van zijn eigen status, wordt belast. 
 
2.3 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht 
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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 

Vastgoed 

  
Winkelcentrum 

IJsselstein 
   

  EUR 

   
Aankoop vastgoed per 7 januari 2010  5.140.000 

   
Verwervingskosten:   

Overdrachtsbelasting  306.867 

Notariskosten  10.000 

Makelaarskosten  51.400 

Taxatiekosten  5.057 

Adviseurskosten  6.775 

   

Boekwaarde  5.520.099 

Niet-gerealiseerde waardeverandering tot 31 december 2015  378.501 

Niet-gerealiseerde waardeverandering per 31 december 2016  75.700 

   

Stand per 31 december 2016  5.974.300 

   

 
Het vastgoed is op 7 januari 2010 aangekocht voor EUR 5.520.099 (exclusief 
initiatiekosten). Op 31 december 2017 is door een externe, onafhankelijke 
waarderingsspecialist (CBRE) de marktwaarde van het vastgoed, conditie kosten koper, 
bepaald op EUR 6.050.000. 
 
Tussen 7 januari 2010 en 31 december 2017 hebben er geen tussentijdse taxaties door 
een externe, onafhankelijke waarderingsspecialist plaatsgevonden. Vanaf 2016 was er 
geen sprake van significante huurmutaties, inflatieverschillen en was er sprake van een 
gematigde economische groei. De beheerder is derhalve van mening dat de waardering 
van het vastgoed teruggerekend kan worden via de lineaire methode, onder de 
veronderstelling dat de waarde-mutatie tussen 2010 en 2017 ieder jaar hetzelfde was. De 
mutaties die hieruit volgen zijn beperkt materieel en geven voldoende inzichten voor de 
belegger. 
 
De correctie op de waardering van het vastgoed is als volgt berekend: 

  EUR 

Boekwaarde vastgoed per 7 januari 2010   5.520.099 

Marktwaarde k.k. per 31 december 2017  6.050.000 

   

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen   529.901 

   

Niet-gerealiseerde waardeverandering 2010 - 2015  378.501  

Niet-gerealiseerde waardeverandering 2016 75.700  

   
Niet-gerealiseerde waardeverandering tot en met 2016  454.201 
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De marktwaarde van het vastgoed, conditie kosten koper, is op 31 december 2017 
bepaald door een externe, onafhankelijke waarderingsspecialist (CBRE) en bedraagt: 
 

 Winkelcentrum IJsselstein  EUR 6.050.000 
 
Voor de waardering is uitgegaan van de volgende uitgangspunten:  

 
Winkelcentrum IJsselstein: 
Huurwaarde EUR 393.276 
Exploitatielasten  8,51% 
Netto-aanvangsrendement  5,64% 

 
Het vastgoed wordt verkocht tegen een prijs van EUR 6.226.500. De bepaling van deze 
verkoopprijs is het gemiddelde van de waarde kosten koper en de waarde vrij op naam.  
Dit is tevens de waarde die gehanteerd zal worden bij de bepaling van de prijs per 
Participatie waartegen de huidige commanditaire vennoten kunnen uittreden na de 
emissie.  

 

 
 Initiatiekosten 

   
Winkelcentrum 

IJsselstein 

    

   EUR 

    
Advieskosten   7.330 

Selectie- en structureringsvergoeding   151.630 

Marketing- en prospectuskosten   10.000 

Beoordelingskosten   23.125 

Oprichtingskosten   5.000 

Financieringskosten   20.500 

    

Totaal initiatiekosten   217.585 

Afschrijvingen tot en met 31 december 2014  -217.585 

    

Stand per 31 december   - 

    

 
Vanwege de omvorming van het Fonds zijn de initiatiekosten, oorspronkelijk  
EUR 217.585, separaat van de kostprijs van de beleggingen geclassificeerd en 
afgeschreven in 5 jaar. Dit is naar de mening van de Beheerder namelijk consistent met 
het prospectus en Titel 9 BW2 en geeft een beter inzicht in vermogen en resultaat.  
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3.2 Vlottende activa - Overige vorderingen en overlopende activa 

 2016 2015 

   

 EUR EUR 

 
 

  
Voorschot Stichting bewaarder Annastede - 850 

Voorschot Annastede Vastgoed BV 100 100 

Te ontvangen rente 146 427 

   

Stand per 31 december 246 1.377 

   

 

3.3 Vlottende activa - Liquide middelen 

 2016 2015 

   

 EUR EUR 

   
ING rekening-courant  72.654 108.260 

ING online spaarrekening  88.780 82.262 

   

Stand per 31 december 161.434 190.522 

   

3.4 Eigen vermogen 

Het door de Participanten ingelegde vermogen van EUR 1.850.000 bestaat uit 37 
participaties van EUR 50.000 elk.  

 
De wettelijke reserve is gelijk aan het bedrag aan geactiveerde initiatiekosten. 

 
Mutaties in het eigen vermogen van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016: 

 
 Inleg 

participanten 
Herwaarde-

ringsreserve 
Overige 

reserves Totaal 
     

 EUR EUR EUR EUR 

     

Stand per 1 januari  1.850.000 378.501 -175.869 2.052.632 
Mutatie herwaarderingsreserve - 75.700 -75.700 - 
Uitkeringen boekjaar aan 
Participanten - - - 69.375 - 69.375 
Nog uit te keren aan 
Participanten - - - 24.125 - 24.125 
Bedrijfsresultaat  - -  210.026  210.026 
     

Stand per 31 december 1.850.000 454.201 - 135.043 2.169.158 
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Als gevolg van de stelselwijzigingen wordt het vastgoed gewaardeerd tegen de actuele 
(reële) waarde. De herwaarderingsreserve betreft de per balansdatum ongerealiseerde 
positieve herwaarderingen van het vastgoed.  
De herwaardering is het verschil tussen de boekwaarde op basis van de kostprijs en de 
boekwaarde op basis van de actuele waarde. Voor het bepalen van de boekwaarde op 
basis van de kostprijs is geen rekening gehouden met cumulatieve afschrijvingen en 
waardeverminderingen.   
 
Het bedrijfsresultaat is toegevoegd aan de Overige Reserves vooruitlopend op het besluit 
over de winstbestemming door de Vergadering van Vennoten. Derhalve is de balans 
opgesteld ‘na winstbestemming’. 
 

Verdeling winst en verlies 
Artikel 9 van de akte houdende het aangaan van de Vennootschap van 7 januari 2010 
bepaalt deze verdeling als volgt: 

1. Het voor uitkering vatbare exploitatieresultaat, behaald met de exploitatie van het 
vermogen van de Vennootschap, zal elk kwartaal na eventuele aflossing van 
(hypothecaire) financiering en voor zover de liquiditeitspositie van de 
Vennootschap dit toelaat, aan de Vennoten worden uitgekeerd, tenzij de Vennoten 
met volstrekte meerderheid van stemmen1 bepalen dat het exploitatieresultaat 
geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd. 

2. Het exploitatieresultaat en eventuele uitkeringen ten laste van de reserves worden 
uitgekeerd aan de Vennoten en aan de beherend vennoten (Annastede Vastgoed 
BV). De uitkering aan de Vennoten zal geschieden naar rato van de inbreng in het 
vennootschapsvermogen (zijnde het gestorte bedrag op de door hen gehouden 
participaties in het betreffende boekjaar). De beherend vennoot krijgt jaarlijks een 
vast winstaandeel uitgekeerd van EUR 1.000. Indien het in enig boekjaar behaalde 
exploitatieresultaat niet voldoende is om de bedoelde jaarlijkse uitkering aan de 
beherend vennoten te verrichten, dan vinden uitkeringen aan de Vennoten als 
bedoeld in de eerste zin van dit lid toepassing nadat de totaal verschuldigd 
gebleven jaarlijkse uitkeringen aan de beherend vennoten zijn uitgekeerd. 

3. De opbrengst van de verkoop van een of meer van de onroerende zaken zal na 
aftrek van de verkoopkosten en aflossing van de (hypothecaire) financiering van 
de betreffende onroerende zaak als volgt ten goede komen aan: 

I. de Beheerder een ‘performance fee’ van vijf en twintig procent (25%) 
exclusief omzetbelasting (btw) over de gerealiseerde winst van de 
desbetreffende onroerende zaak verminderd met de bevoorrechte 
opbrengst; 

II. de Vennoten tot een bedrag gelijk aan het op elk van het op de 
participatie gestorte bedrag. In het geval dat niet alle onroerende zaken 
tegelijkertijd worden verkocht, vindt terugbetaling plaats van de inbreng 
op de participatie naar rato van het aan de verkochte onroerende zaak 
toe te rekenen gestort commanditaire kapitaal; 

III. de Vennoten voor het daarna resterende saldo, voor elk naar rato van het 
aantal participaties als gehouden op de dag van de verkoop van de 
onroerende zaken.  

 

  

                                                 
1 Volstrekte meerderheid van stemmen: de helft +1 van de geldige stemmen is vereist waarbij de blanco stemmen niet 

meetellen om te bepalen of de helft +1 van de geldige stemmen bereikt is. 
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3.5 Langlopende schulden - Schulden aan kredietinstelling 

De langlopende schuld betreft een door de FGH Bank NV (“de bank”) op 7 januari 2010 
verstrekte vijfjarige hypothecaire lening. 
 
Met ingang van 1 oktober 2013 is de hypothecaire lening met vijf jaar verlengd tot 1 
oktober 2018 (was 1 januari 2015). De vaste rente gedurende de looptijd bedraagt 4,89% 
(was 4,91%). 
 
De bank behoudt zich echter het recht voor om per 1 januari 2015 de periodieke aflossing 
aan te passen tot een maximum van 2% per jaar, berekend over de uitstaande hoofdsom 
op voornoemde datum. 
 
Gebruikmakend van dit recht heeft de bank per 1 januari 2015 een jaarlijkse aflossing van 
2% van de hoofdsom ingesteld. 
 

 
 
 
 

Looptijd (tot) %   EUR 

      

Hypothecaire lening 
 

 1 oktober 2018 4,89% Hoofdsom per 7 januari 2010 3.900.000 

 

  2016 

   

  EUR 

   
Stand hypothecaire lening per 1 januari  3.822.000 

Cumulatieve aflossing per 31 december 2016 156.000  

Cumulatieve aflossing per 31 december 2015 78.000  

  

 

Aflossing gedurende boekjaar  78.000   

   

Stand hypothecaire lening per 31 december  3.744.000 

   

   

Langlopend deel hypothecaire lening per 31 december 
der31december014 

 3.666.000 

Kortlopend deel hypothecaire lening per 31 december  78.000 
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3.6 Crediteuren 

  2016  2015 

   

 EUR EUR 

   
Pand13 – servicekosten 2015 1.899 - 

   

Stand per 31 december 1.899 - 

   

 

3.7 Kortlopende schulden (< 1 jaar) - Overige schulden en overlopende passiva 

  2016  2015 

   

 EUR EUR 

   
Uitkering commanditaire vennoten over vierde kwartaal 23.125 25.900 

Uitkering beherend vennoot over boekjaar 1.000 1.000 

Aflossing op hypothecaire lening 78.000 78.000 

Vooruitgefactureerde huren 32.816 34.577 

Rente hypothecaire lening 15.283 15.601 

Fiscale advieskosten 750 750 

Accountantskosten 5.600 5.600 

Sectie5 Investments NV - beheervergoeding 1.087 - 

Voorziening herstructureringskosten 115.163 95.528 

Overige posten 7.500 16.433 

   

Stand per 31 december 280.324 273.389 

   

 
De voorziening van de herstructureringskosten ziet toe op de aan de Beheerder 
verschuldigde verkoopkosten van 1.25% over de verkoopprijs en 25% over de 
verkoopwinst en is als volgt berekend: 

 

  EUR 

Geschatte marktwaarde vastgoed (gelijk aan reële waarde)  5.974.300 

Verkoopresultaat bij deze marktwaarde  161.937 

   

Grondslagberekening Performance fee   

Netto-opbrengst (Verkoopprijs minus herstr. kstn)  5.899.621  

Af: fondsinvestering 5.737.684  

   
  161.937 

   

Herstructureringskosten over EUR 5.974.300 x 1,25% 74.679 

Performance fee over EUR 161.937  x 25% 40.484 

   

  115.163 
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3.8 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 

  2016 2015 

   

 EUR EUR 

   
Beheervergoeding  15.875 16.322 
 
 
Stichting bewaarder Annastede 

 2016 2015 

   

 EUR EUR 

   
In rekening gebrachte kosten 6.100 4.500 

 

Annastede Vastgoed BV  
Conform artikel 9 lid 2 uit de CV-overeenkomst heeft Annastede Vastgoed B.V. in haar 
hoedanigheid van beherend vennoot recht op een vast winstaandeel van EUR 1.000 per 
volledig boekjaar. De uitkering over het boekjaar 2016 ter grootte van EUR 1.000 is in 
2016 ten laste van de overige reserves gebracht en is in 2017 uitgekeerd. 
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4 Toelichting op de winst-en-verliesrekening 

4.1 Huuropbrengsten 

 2016 2015 

   

 EUR EUR 

   
Huuropbrengsten  396.888 408.039 

 
De totale brutohuuropbrengst bedraagt per 1 januari 2016 circa EUR 393.934 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: 
 
 1 januari 
  

 EUR 
  
Minder dan 1 jaar  393.924 
Tussen 1 en 5 jaar  1.615.484 
Meer dan 5 jaar  414.018 
  

Totaal 2.423.426 
  

 

4.2 Beheervergoeding 

 2016 2015 

   

 EUR EUR 

   
Beheervergoeding 15.875 16.322 

 
 
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 de Vennootschap in rekening gebracht. 
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4.3 Onderhoud 

 
 

2016 
 

2015 
   

 EUR EUR 

   
Onderhoud via VvE’s Benschopperpoort - 2.700 

Onderhoud gevel en luifel - 3.635 

Onderhoud dak - 751 

Dagelijks onderhoud en reparaties 420 668 

   

Totaal 420 7.754 

   

4.4 Eigenaarslasten 

 2016 2015 

   

 EUR EUR 

   
Onroerendezaakbelasting 6.744 6.202 

Verzekeringen 1.699 1.916 

Waterschapslasten 1.000 987 

Beheerkosten VvE’s Benschopperpoort 1.900 1.589 

   

Totaal 11.343 10.694 

   

 

4.5 Adviseurs 

 2016 2015 

   

 EUR EUR 

   
Accountantskosten 5.600 5.600 

Fiscale advieskosten 750 600 

Juridische advieskosten 200 950 

Overige posten 12.199 - 

   

Totaal 18.749 7.150 

   

Het saldo voor de overige adviseurs is inclusief de bijdrage van EUR 5.000 aan het 
onderzoek naar het groeifonds conform het besluit van de Algemene Vergadering van 
Vennoten van 24 mei 2016. 
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4.6 Overig 

 2016 2015 

   

 EUR EUR 

   
Kosten Stichting bewaarder Annastede 6.100 4.500 

Overige posten 5.505 1.281 

   

Totaal 11.605 5.781 

   

 
 

4.7 Voorziening herstructureringskosten 
 

 2016 2015 

   

 EUR EUR 

   
Mutatie voorziening verkoopfee 18.688 18.688 

Mutatie voorziening verkoopkosten 947 947 

   

Totaal 19.635 19.635 

   

 

4.8 Rente                      

 2016 2015 

   

 EUR EUR EUR EUR 

     
Rentebaten spaarrekening - 145  - 392  

Rentebaten rekening-courant - 68  - 131  

     
Rentebaten  - 213  - 523 

Rentelasten hypotheken  185.148  188.962 

     

Totaal  184.935  188.439 
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5 Overige informatie 

5.1 Lopende kosten factor  

De Lopende Kosten Factor (LKF) bedraagt 3,68%. 
De bepaling van de LKF geschiedt door alle relevante kosten die door de Vennootschap 
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 
   
Lasten in verband met het beheer van de beleggingen  15.875 
Onderhoud  420 
Eigenaarslasten  11.343 
Voorziening verkoopkosten  19.635 
Overige bedrijfskosten           30.355 
Totaal  77.628 
   
Intrinsieke waarde 1 januari 2016  2.052.632 
Intrinsieke waarde 31 december 2016  2.169.158 
Gemiddeld  2.110.895 
   
Lopende Kosten Factor  3,68% 

 

5.2 Werknemers  

Gedurende het boekjaar 2016 had de Vennootschap geen werknemers in dienst. 

Amsterdam, 22 januari 2019 

 
 
Annastede Vastgoed CV 
namens deze: 
Annastede Vastgoed BV (beherend vennoot) 
namens deze: 
Sectie5 Investments NV 
namens deze: 
 
Stone Bakery BV Palladian Bridge Management & 

Investment BV 
 

was getekend: was getekend: was getekend: 

drs. B.U. Bearda Bakker drs. J.H. van Valen drs. W.H.E. van Ommeren RA 
MBA  
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan de beheerder en de vennoten van Annastede Vastgoed C.V. 

VERKLARING OVER HET FINANCIEEL OVERZICHT OVER DE PERIODE 1 

JANUARI 2016 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016 

Ons oordeel 

Wij hebben het financieel overzicht 2016 over de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 

2016 van Annastede Vastgoed C.V. te Amsterdam gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft het financieel overzicht voor het boekjaar geëindigd op 31 december 2016 van 

Annastede Vastgoed C.V. een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen 

van Annastede Vastgoed C.V. op 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in 

overeenstemming met de financiële grondslagen van Titel 9 BW 2. 

Het financieel overzicht bestaat uit: 

1. De balans per 31 december 2016. 

2. De winst-en-verliesrekening over 2016. 

3. Het kasstroomoverzicht over 2016. 

4. 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 financiële overzichten'. 

Wij zijn onafhankelijk van 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.   

Benadrukking van de basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en 

verspreidingskring 

Wij vestigen de aandacht op punt 2.1 in de toelichting van het financieel overzicht waarin is 

uiteengezet dat het financieel overzicht is opgesteld teneinde Annastede Vastgoed C.V. in staat te 

stellen te voldoen aan de voorwaarde van de EU-Prospectusrichtlijn om Historische Financiële 

Informatie in een prospectus op te nemen overeenkomstig de standaarden die krachtens Verordening 

(EG) nr. 1606/2002 op jaarrekeningen van toepassing zijn of, indien deze verordening niet van 

toepassing is, overeenkomstig standaarden voor jaarrekeningen van een lidstaat wanneer het een 

uitgevende instelling uit de Gemeenschap betreft.  

Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor Annastede Vastgoed C.V. en uitsluitend 

bestemd voor opname in de prospectus teneinde potentiële beleggers te informeren zoals bedoeld in 
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de EU-Prospectusrichtlijn en kan derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.  Ons oordeel 

is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. 

Verantwoordelijkheden van de beheerder de beheerder voor de financiële overzichten 

De beheerder is verantwoordelijk voor het opstellen van het financieel overzicht in overeenstemming 

met de financiële grondslagen van Titel 9 BW 2. In dit kader is  de beheerder verantwoordelijk voor 

een zodanig interne beheersing die  de beheerder noodzakelijk acht om het opstellen van het 

financieel overzicht mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude 

of fouten. 

Bij het opstellen van het financieel overzicht moet  de beheerder afwegen of de onderneming in staat 

is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 

verslaggevingsstelsel moet  de beheerder het financieel overzicht opstellen 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 onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de financiële 

overzichten. 

De beheerder is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 

verslaggeving van de vennootschap. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de financiële overzichten 

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 kunnen zijn op de 

economische beslissingen die gebruikers op basis van deze financiële overzichten 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 het financieel overzicht 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 entiteit. 
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 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 het financieel overzicht staan. 

 Het vaststellen dat de door het  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 

onderneming 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 het financieel 

overzicht. 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 onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven. 

 Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van het financieel overzicht en de daarin 

opgenomen toelichtingen. 

 Het evalueren of het financieel overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder 

materiële afwijkingen weergeeft. 

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, 22 januari 2019  

Deloitte Accountants B.V. 

 

Paraaf voor identificatiedoeleinden: 

Was getekend: drs. J. van den Akker RA  


