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Tussentijds financieel verslag 
 
  



Balans per 30 juni 2021 

(na resultaatbestemming)   
30 juni 2021 31 december 2020 

ACTIVA  EUR EUR EUR  
      
Vaste activa      
Vastgoedbeleggingen      
Vastgoed [3.1]  56.820.000  55.240.000 
      
Financiële vaste activa [3.2]     
Geactiveerde initiatiekosten  2.119.813  2.361.369  
Geactiveerde financieringskosten  154.777      171.962  
Overige financiële vaste activa           54.719        62.111  
   2.329.309  2.595.442 
Vlottende activa      
Vorderingen      
Overige vorderingen en 
overlopende activa [3.3]       164.011                    149.734  
   164.011  149.734 
      
      
Liquide middelen [3.4]     1.778.926   1.428.413 
      
Totaal activa    61.092.246  59.413.589 

      
      
  30 juni 2021 31 december 2020 
PASSIVA  EUR EUR EUR EUR 
      
Eigen vermogen [3.5]     
Inbreng participanten  25.652.449  26.652.449 

000 
 

Wettelijke reserve  2.119.813  2.361.369  
Herwaarderingsreserve  1.812.659  891.262  
Overige reserves      -3.945.232   -4.777.854  
   25.639.689  24.127.226 
      
Voorziening performance fee   106.823  64.484 
      
      
Langlopende schulden      
Schulden aan kredietinstelling [3.6] 33.313.230  33.539.820  
Waarborgsommen           38.406         34.358  
   33.351.636  33.574.178 
      
Kortlopende schulden (< 1 jaar)      
Omzetbelasting  107.395  -  
Schulden aan kredietinstelling [3.6] 532.725  476.305  
Overige schulden en overlopende 
passiva [3.7]    1.353.978      1.171.396  
     1.994.098    1.647.701 
      
Totaal passiva    61.092.246  59.413.589 



Winst- en verliesrekening van 1 januari 2021 tot en met                
30 juni 2021 

 
  1 januari 2021 tot en  

met 30 juni 2021 
1 januari 2020 tot en  

met 30 juni 2020 
  EUR EUR EUR EUR 

      
Huuropbrengsten [4.1] 1.850.760  1.271.629  
Niet gerealiseerde 
waardeveranderingen 

 
[3.1] 

 
  1.522.284 

 
 

   438.915 
 

   3.373.044  1.710.544 
      
Lasten in verband met beheer 
van de beleggingen 

 
[4.2] 

 
106.438 

 
 

76.089 
 

Onderhoud [4.3] 46.370  38.129  
Eigenaarslasten [4.4] 111.178  75.915  
Overige bedrijfskosten [4.5] 40.489  22.354  
Afschrijvingen [4.6] 322.161  202.388  
Rente [4.7]      436.762          309.968       
Som der bedrijfslasten     1.063.398        724.843 
      
Bedrijfsresultaat   2.309.646     

2.317.851 
      985.701 

      
Voorziening performance 
fee Beheerder 

  
 

       42.337 
 

 
        33.250 

      
Resultaat voor het jaar   2.267.308       952.451 
      



Kasstroomoverzicht van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 
 
 
 1 januari 2021 tot en met 

30 juni 2021 
1 januari 2020 tot en met 

31 december 2020 
 EUR EUR   
     
Bedrijfsresultaat  2.267.308  525.428 
     
Aanpassingen voor:     
- Afschrijving initiatiekosten 303.476  405.088  
- Afschrijving financieringskosten  17.185  18.784  
- Afschrijving investeringsbijdragen 1.500  1.500  
- Afschrijving huurvrij 5.892  -  
- Niet gerealiseerde 

waardeveranderingen 
-1.522.284  497.823  

- Mutatie voorzieningen 42.339  58.505  
Veranderingen in werkkapitaal:     
- Mutatie vorderingen -14.277  249.412  
- Mutatie kortlopende schulden         328.397     -74.052       
     -837.772  1.157.059 
Kasstroom uit bedrijfsoperaties  1.429.536  1.682.487 
     
Kasstroom uit 
beleggingsactiviteiten 

  
1.429.536 

  
1.682.487 

     
     
Investeringen in vastgoed -57.716  -18.507.823  
Mutatie initiatiekosten       -61.920    -1.070.039                
Kasstroom uit 
financieringsactiviteiten 

  
-119.636 

  
-19.577.862 

     
Ontvangsten uitgifte participaties -  8.997.421  
Mutatie langlopende bankschulden -  10.650.000  
Aflossing langlopende bankschulden -208.590  -195.000  
Mutatie overige langlopende 
schulden 

 
4.048 

  
18.359 

 

Mutatie financieringskosten -  -52.465  
Mutatie overige financiële activa -  -63.611  
Betaalde uitkeringen      -754.845  -1.111.450  
Kasstroom uit 
financieringsactiviteiten 

  
-959.387   

  
18.243.254 

     
Mutatie geldmiddelen  350.513  347.879 
     
Liquide middelen begin van de 
periode 

  
1.428.413 

 1.080.534 

Netto kasstroom       350.513       347.879 
Liquide middelen einde van de 
periode 

   
 1.778.926 

  
1.428.413 

 

 



Toelichting  

1 Algemeen 

1.1 Algemeen 

S5 Forum Fonds (“het Fonds") is een besloten Fonds voor gemene rekening naar 
Nederlands recht dat belegt in supermarktvastgoed in Nederland. 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. 
Tot 7 maart 2019 was het fonds een commanditaire vennootschap: Annastede Vastgoed 
C.V. (“de CV”), aangegaan per 7 januari 2010 middels een notariële akte.  
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. 
 
Per 3 november 2020: 



 Gemeente Ede, sectie K, complex nummer 18286-A, indexnummer 8. De 
appartementsrechten vormen een onderdeel van de vereniging van eigenaren. Het 
complex is op eigen grond gelegen; 

hierna te noemen Supermarkt Ede. 
 
Per 18 december 2020: 

 Gemeente Velp, sectie C, nummer 1886-A indexnummers 359 tot en met 361. De 
appartementsrechten vormen een onderdeel van de vereniging van eigenaren. Het 
complex is op eigen grond gelegen; 

hierna te noemen Winkelcentrum Velp`. 

1.3 Verbonden partijen 

Het Fonds kent de volgende verbonden partijen: 
 Sectie5 Investments NV, initiatiefnemer;  
 Sectie5 Beheer BV, Beheerder; 
 Stichting S5 Forum Fonds, Houdster. 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 Grondslagen 

2.1 Algemene grondslagen voor de opstelling van het tussentijds financieel verslag 

De tussentijdse financiële overzichten zijn 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 Toelichting op de balans 

3.1 Vaste activa - Vastgoedbeleggingen 

De marktwaarde van het vastgoed is per 31 juli 2021 en 13 november 2020 (alleen Velp) 
conditie kosten koper, bepaald door een externe, onafhankelijke waarderingsspecialist 
(Savills, JLL en CBRE).  

Verondersteld is dat er hierna geen materiële waarderingsmutatie heeft plaatsgevonden. 
 
De marktwaarde van het winkelcentrum IJsselstein is bepaald op EUR  6.620.000.             
Voor de waardering is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 
Huurwaarde EUR 410.925 
Exploitatielasten  8,50% 
Netto aanvangsrendement  5,68% 
 
De marktwaarde van de supermarkt Leeuwarden is bepaald op EUR  5.400.000.                 
Voor de waardering is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 
Huurwaarde EUR 331.720 
Exploitatielasten  12,56% 
Netto aanvangsrendement  5,37% 
 
De marktwaarde van de winkels Valkenswaard is bepaald op EUR  5.700.000.             
Voor de waardering is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 
Huurwaarde EUR 337.550 
Exploitatielasten  9,19% 
Netto aanvangsrendement  5,38% 
 
De marktwaarde van de supermarkt Vaals is bepaald op EUR  7.550.000.                 
Voor de waardering is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 
Huurwaarde EUR 531.455 
Exploitatielasten  11,04% 
Netto aanvangsrendement  5,98% 
 
De marktwaarde van de winkelcentrum Mierlo is bepaald op EUR  7.380.000.                 
Voor de waardering is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 
Huurwaarde EUR 525.830 
Exploitatielasten  7,31% 
Netto aanvangsrendement  5,84% 
 
De marktwaarde van de supermarkt Hoogeveen is bepaald op EUR  6.370.000.             
Voor de waardering is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 
Huurwaarde EUR 415.840 
Exploitatielasten  8,18% 
Netto aanvangsrendement  5,54% 
 
De marktwaarde van de supermarkt Ede is bepaald op EUR  6.100.000.                 
Voor de waardering is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 
Huurwaarde EUR 384.370 
Exploitatielasten  7,05% 
Netto aanvangsrendement  5,30% 
 
 
 
 
 



De marktwaarde van de winkelcentrum Velp is bepaald op EUR  11.700.000.             
Voor de waardering is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 
Huurwaarde EUR 816.238 
Exploitatielasten  8,90% 
Netto aanvangsrendement  6,36% 
 
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%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Winkelcentr. 

IJsselstein 
Supermarkt 

Leeuwarden 
Winkels 

Valkenswaard
d 

Supermarkt 
Vaals 

Winkelcentr. 
Mierlo 

Supermarkt 
Hoogeveen 

Supermarkt  
Ede 

Winkelcentr. 
Velp 

Totaal 

 eeuw arde   

eeuwarde
     

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
          
Aankoop 7 januari 2010 5.140.000 - - - - -   5.140.000 
Aankoop 7 maart 2019 - 4.868.468 5.200.000 - - -   10.068.468 
Aankoop 20 december 2019 - - - 6.947.806 6.552.715 6.071.986   19.572.507 
Aankoop 3 november 2020       5.600.000  5.600.000 
Aankoop 18 december 2020        11.755.000 11.755.000 
          
Verwervingskosten:          
Overdrachtsbelasting 306.867 277.080 310.243 413.418 393.162 361.476 356.160 705.186 3.123.592 
Notariskosten 25.335 11.337 12.313 30.122 26.747 26.325 19.472 9.250 160.901 
Makelaarskosten 51.400 - 52.000 45.161 65.527 39.468 - - 253.556 
Vergoeding garantiestelling 19.106 14.938 15.956 - - - - - 50.000 
Taxatiekosten 8.057 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 - - 23.057 
Adviseurskosten 18.166 8.907 9.513 14.676 24.926 12.827 51.669 - 140.684 
   

 
     

 

Totale kostprijs 5.568.931 5.183.730 5.603.025 7.454.183 7.066.077 6.515.082 6.027.301 12.469.436 55.887.765 

Niet-gerealiseerde 
waardeverandering 
 tot 31 december 2020 

 
851.069 

 

 
16.270 

 
23.025 

 
-134.183 

 
23.923 

 
-445.082 

 
-167.301 

 
-769.436 

 
-647.765 

Aankoopkosten 2021  16.533 17.561     23.622 57.716 
Niet-gerealiseerde 
waardeverandering 2021 
 

 
200.000 

 
183.467 

 
102.439 

 
230.000 

 
290.000 

 
300.000 

 
240.000 

 
-23.622 

 
1.522.284 

          

Stand per 30 juni 2021 6.620.000 5.400.000 5.700.000 7.550.000 7.380.000 6.370.000 6.100.000 11.700.000 56.820.000 
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3.2 Vaste activa – financiële vaste activa 
 
 Initiatiekosten 
  30 juni 2021 31 december 2020 
    

  EUR EUR 
    
Adviseurskosten  299.780 271.394 
Selectie- en structurerings vergoeding  1.578.070 1.578.070 
Marketingkosten  366.800 333.267 
Onderzoeksvergoeding  692.207 692.207 
Oprichtingskosten  40.215 40.215 
    

Totaal initiatiekosten  2.977.073 2.915.153 
    
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari  -553.783 -148.695 
Afschrijvingen   -303.476 -405.089 
    

Saldo  2.119.813 2.361.369 
    

 
De initiatiekosten bestaan uit bij aanvang van het Fonds diverse eenmalig gemaakte 
kosten. De initiatiekosten zullen worden afgeschreven over een looptijd van vijf jaar. 
 

Geactiveerde financieringskosten 
 30 juni 2021 31 december 2020 
   

 EUR EUR 
   
Financieringskosten 200.841 200.841 
   
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari -28.879 -10.095 
Afschrijving over de periode -17.185 -18.784 
   

Saldo 154.777 171.962 
   

 
De financieringskosten bestaan uit een aan de bank betaalde afsluitvergoeding op de 
hypothecaire leningen die zijn opgenomen in het kader van de eerste ten met derde 
emissie van het Fonds per respectievelijk 7 maart 2019, 20 december 2019 en 3 
november/18 december 2020. De financieringskosten worden afgeschreven over de 
looptijd van de hypothecaire leningen, zijnde circa 7 jaar. 
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Overige financiële vaste activa 
 30 juni 2021 31 december 2020 
   

 EUR EUR 
   
Geactiveerde investeringsbijdragen 15.000 15.000 
Afschrijving -3.000 -1.500 
   

Saldo 12.000 13.500 
   
Geactiveerde huurkorting 58.923 58.923 
Afschrijving  -16.204 -10.312 
   

Saldo 42.719 48.611 
   
Saldo - totaal 54.719 62.111 
   

 
De geactiveerde huurkortingen worden afgeschreven over de initiële looptijd van het 
betreffende huurcontract; over het algemeen is dat vijf jaar. 
 
 
3.3 Vlottende activa - Overige vorderingen en overlopende activa 

 30 juni 2021 31 december 2020 
   

 EUR EUR 
   
Debiteuren 35.079 92.769 
Te ontvangen omzetbelasting - 56.865 
Vooruitbetaalde kosten 85.038 - 
Overige vorderingen 43.894 100 
   

Saldo 164.011 149.734 
   

 
Het saldo debiteuren is inclusief een voorziening groot EUR 8.205. 
 
 
3.4 Vlottende activa - Liquide middelen 

  30 juni 2021 31 december 2020 
   

 EUR EUR 
   
ING rekening-courant  1.778.926 1.428.413 
   

Saldo 1.778.926 1.428.413 
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3.5 Eigen vermogen 

Het door participanten ingelegde vermogen van EUR 25.652.449 bestaat uit 2.486 
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 747 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. 
In het kader van de derde emissie zijn op 3 november 2020 266 participaties uitgegeven 
en tegen een uitgifte prijs van EUR 10.770 op 18 december 2020 nog eens 567 
participates tegen dezelfde prijs. 
 
De wettelijke reserve is gelijk aan het bedrag van de geactiveerde initiatiekosten. 
 
De mutaties in het eigen vermogen van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 zijn als volgt: 
 

Inleg 
participanten 

Wettelijke 
reserve 

Herwaar-
derings 

reserves 
Overige 

reserves Totaal 
      

 EUR EUR EUR EUR EUR 
      
Saldo 1 januari 2021 25.652.449 2.361.369 891.262 -4.777.854 24.127.226 
Geactiveerde 
initiatiekosten - -241.556 - 241.556 - 
Uitkeringen aan 
particpanten - - - -378.837 -378.837 
Nog uit te keren aan 
participanten - - - -376.008 -376.008 
Mutatie herwaarderings-
reserve - - 921.397 -921.397 - 
Uit voorstel  
resultaatbestemming  - -  2.267.308 2.267.308 

      

Stand per 30 juni 2021 25.652.449 2.119.813 1.812.659 -3.938.667 25.639.689 
      

 
Verdeling winst en verlies 
Artikel 12 van de Fondsvoorwaarden van S5 Forum Fonds opgenomen in het prospectus 
van 29 januri 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 
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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 
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. 
 
 
3.6 Voorzieningen – voorziening performance fee 
 
  30 juni 2021 31 december 2020 
   

 EUR EUR 
   
Voorziening performance fee 106.823 64.484 
   

 
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 
voor afschrijvingen en exclusief ongerealiseerde waardeveranderingen 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%. 
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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 het eerste halfjaar van 2021 is EUR 42.337 gereserveerd voor uit te betalen 
performance fee (voor 2019 en 2020: EUR 64.484). 
 

3.7 Langlopende schulden – Schulden aan kredietinstelling 

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

 
 
 

 
Verstrekt op 

 
Looptijd (tot) 

 
% 

 Hoofdsom per  
30 juni 2021 

      
      

Hypothecaire lening 1 7 maart 2019 1 januari 2026 2,895% EUR 10.383.750 
Hypothecaire lening 2 20 december 

2019 
 1 oktober 2026 2,39% EUR 12.772.500 

Hypothecaire lening 3 3 november 
2020 

1 april 2027 2,59% EUR 3.550.500 

Hypothecaire lening 4 18 december 
2020 

1 januari 2028 2,37% EUR 7.032.660 

Totaal     33.739.410 
 
Aflossingen: 
Lening 1:  
EUR 26.625 per kwartaal  
Lening 2: 
Vanaf 1 januari 2020 tot 1 april 2021 EUR 32.500 per kwartaal; 
Vanaf 1 april 2021 tot 1 april 2022 EUR 48.750 per kwartaal; 
Vanaf 1 april 2022 tot expiratiedatum EUR 65.000 per kwartaal. 
Lening 3: 
Vanaf 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 EUR 9.000 per kwartaal; 
Vanaf 1 juli 2021 tot 1 juli 2022 EUR 13.500 per kwartaal; 
Vanaf 1 juli 2022 tot expiratiedatum EUR 18.000 per kwartaal.  
Lening 4:  
Vanaf 1 april 2022 tot 1 april 2023 EUR 26.505 per kwartaal 
Vanaf 1 april 2023  tot expiratiedatum en EUR 35.340 per kwartaal. 
 
Voor alle 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 bank heeft de DSCR-convenant (Debt-Service Coverage Ratio) vervangen door een 
DY-convenant. De Debt Yield is de netto huuropbrengsten per jaar van alle onderpanden 
gedeeld door het totaalbedrag dat aan financieringen uitstaat. De netto huuropbrengsten 
zijn de bruto huuropbrengsten minus 15% voor exploitatielasten. Zijn de exploitatielasten 
hoger dan 15% dan kan de bank rekenen met de werkelijke kosten./  
De DY moet op ieder moment minimaal 7,5% bedragen. 
 



   

 

S5 Forum Fonds, Amsterdam 20 
 

  
 

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 2020 bedraagt: 
 
Lening 1: 60,7%  
Lening 2: 62,8% 
Lening 3: 61,0% 
Lening 4: 60,4% 
 
De bank zal de DY 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 DY per 31 december 2020 is: 
Lening 1: 8,87%  
Lening 2: 9,72% 
Lening 3: 8,94% 
Lening 4: 8,61% 
 
 
Lening 1 

 2021 

   

  EUR 
   
Stand hypothecaire lening per 1 januari 2021  10.437.000 
Cumulatieve aflossing per 31 december 2020 213.000  
Cumulatieve aflossing per 30 juni 2021 
 

       266.250   
  53.250 
   

Stand hypothecaire lening per 30 juni 2021  10.383.750 
   

   

Langlopend deel hypothecaire lening per 30 juni 2021   10.224.000 

Kortlopend deel hypothecaire lening per 30 juni 2021  106.500 
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Lening 2 

 2021 

   

  EUR 
   
Stand hypothecaire lening per 1 januari 2021  12.870.000 
Cumulatieve aflossing per 31 december 2020 130.000 - 
Cumulatieve aflossing per 30 juni 2021       227.500  
  97.500 
   

Stand hypothecaire lening per 30 juni 2021  12.772.500 
   

   
Langlopend deel hypothecaire lening per 30 juni 2021  12.577.500 

Kortlopend deel hypothecaire lening per 30 juni 2021  195.000 
 
 
 
Lening 3 

 2021 

   

  EUR 
   
Stand hypothecaire lening per 31 december 2020  3.573.000 
Cumulatieve aflossing per 31 december 2020 9.000 - 
Cumulatieve aflossing per 30 juni 2021              32.000  
  23.000 
   

Stand hypothecaire lening per 30 juni 2021  3.550.500 
   

   

Langlopend deel hypothecaire lening per 30 juni 2021  3.514.000 

Kortlopend deel hypothecaire lening per 30 juni 2021  54.000 

 
 
 
Lening 4 

 2021 

   

  EUR 
   
Stand hypothecaire lening per 31 december 2020  7.068.000 
Cumulatieve aflossing per 31 december 2020 -  
Cumulatieve aflossing per 30 juni 2021         35.340  
  35.340 
   

Stand hypothecaire lening per 30 juni 2021  7.032.660 
   

   

Langlopend deel hypothecaire lening per 30 juni 2021  6.961.980 
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Kortlopend deel hypothecaire lening per 30 juni 2021  70.680 

Aflossing op leningen met vervaldatum 1 juli 2021  106.545 

 

3.8 Kortlopende schulden (< 1 jaar) – Overige schulden en overlopende passiva 

 30 juni  2021 31 december 2020 
   

 EUR EUR 
   
Uitkering participanten over het tweede kwartaal 376.008 305.322 
Rente hypothecaire lening 218.084 175.109 
Vooruitgefactureerde huren 539.696 271.293 
Fiscale advieskosten 455 900 
Accountantskosten 5.000 9.500 
Investment comité 7.250 7.500 
Taxatiekosten 2.250 - 
Nog te betalen beheervergoeding 35.479 43.012 
Crediteuren 101.151 -1.528 
Nog te betalen initiatiekosten - 63.262 
Nog te betalen emissievergoeding - 256.212 
Overige posten 68.604 40.813 

    

 1.353.977 1.171.396 
   

 
 
3.869 Financiële instrumenten 

 
Voor de toelichting van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de 
specifieke postgewijze toelichting. Hieronder worden de aan de financiële instrumenten 
verbonden risico’s toegelicht. 
 
Risicomanagement 
De activiteiten van het Fonds brengen diverse financiële risico’s met zich mee: 
marktrisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico. De financiële risico’s zijn toe te rekenen aan 
de financiële instrumenten: debiteuren, liquide middelen, crediteuren en opgenomen 
leningen. De waarderingsgrondslagen van bovengenoemde financiële instrumenten zijn 
beschreven onder “Grondslagen”. 
Risicomanagement wordt uitgevoerd door de Beheerder en Houdster om de risico’s voor 
het Fonds tot het minimum te beperken. 
 
Markt- en renterisico 
Het Fonds financiert de vastgoedbelegging met eigen vermogen en met hypothecaire 
leningen. Het vaste rentepercentage van de hypothecaire leningen beperkt het renterisico. 
 
Krediet- en liquiditeitenrisico 
De belangrijkste financiële activa bestaan uit liquide middelen, debiteuren en overige 
vorderingen. Het kredietrisico op liquide middelen is zeer beperkt, daar de liquide 
middelen aangehouden worden bij een grote Nederlandse bank met een long-term S&P 
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A+ rating. Het kredietrisico is hoofdzakelijk toe te rekenen aan de debiteuren. Dit 
kredietrisico wordt beperkt door het vooraf screenen van potentiële huurkandidaten en 
door gestelde zekerheden in de vorm van bankgaranties en waarborgsommen. Het 
maximale kredietrisico dat het Fonds loopt, betreft de nominale waarde van de financiële 
activa. 
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4 Toelichting op de winst- en verliesrekening 

4.1 Huuropbrengsten 

 
1 januari 2021 – 

30 juni 2021 
1 januari 2020 -  

30 juni 2021 
    

 EUR EUR 
   
Winkelcentrum Ijsselstein 203.307 201.232 
Supermarkt Leeuwarden 167.932 164.897 
Winkels Valkenswaard 184.200 173.841 
Supermarkt Vaals 275.710 272.125 
Winkelcentrum Mierlo 258.696 255.788 
Supermarkt Hoogeveen 207.307 203.746 
Supermarkt Ede 190.011 - 
Winkelcentrum Velp 363.597 - 
   

Totaal 1.850.760 1.271.629 
   

 
De totale brutohuuropbrengst bedraagt per 1 juli 2021 circa EUR 3.700.986 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: 
 
 30 juni 2021 
  

 EUR 
  
Minder dan 1 jaar (juli 2021 – juni 2022) 3.700.986 
Tussen 1 en 5 jaar (juli 2022 – juni 2026) 11.032.000 
Meer dan 5 jaar (vanaf juli 2026)  4.136.976 
  

Totaal 18.869.962 
  

 

4.2 Beheervergoeding 

 
1 januari 2021 
– 30 juni 2021 

1 januari 2020 -  
30 juni 2020 

     

 EUR  
   
Asset management-vergoeding Sectie5 Beheer BV 70.959 50.739 
Property management-vergoeding Sectie5 Beheer BV 35.479 25.350 
   

Totaal 106.438 76.089 
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Conform artikel 13 van de fondsvoorwaarden van S5 Forum Fonds is door de Beheerder, 
Sectie5 Beheer BV 4,0% van de jaarlijks totaal gefactureerde huursom als 
assetmanagementvergoeding bij het Fonds in rekening gebracht en 2% 
propertymanagementvergoeding. 
 

4.3 Onderhoud 

 
1 januari 2021 –  

30 juni 2021 
1 januari 2020 –  

30 juni 2020  
   

 EUR EUR 
   

- Inspectie lift Ijsselstein - 1.371 
- Klein onderhoud Ijsselstein 214 - 
- Inspectie dak Hoogeveen en Mierlo - 1.050 
- Algemeen onderhoud Mierlo 3.742 - 
- VvE onderhoudskosten Valkenswaard 4.732 3.372 
- VvE onderhoudskosten Vaals 24.778 25.037 
- VvE onderhoudskosten Hoogeveen 7.299 7.299 
- VvE onderhoudskosten Velp 5.605 - 
   

Totaal 46.370 38.129 
   

 

4.4 Eigenaarslasten 

 
1 januari 2021 – 

30 juni 2021 
1 januari 2020 –  

30 juni 2020 
   

 EUR EUR 
   
Onroerendezaakbelasting, waterschapslasten 50.044 26.395 
Verzekeringen 16.076 7.715 
Bijdragen VvE’s 39.541 36.717 
Marketing en promotiekosten 5.183 5.087 
Overige kosten 334 - 
   

Totaal 111.178 75.914 
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4.5 Overige bedrijfskosten 

 
1 januari 2021 –  

30 juni 2021 
2017 

1 januari 2020 –  
30 juni 2020 

   

 EUR EUR 
   
Kosten Stichting houdster  2.845 2.453 
Accountantskosten 5.000 4.250 
Fiscale advieskosten 1.414 450 
Juridische advieskosten 3.411 1.735 
Overige advieskosten 5.768 3.971 
AIFMD Depositary 4.947 4.264 
Kosten beleggingscommissie 3.750 3.750 
Voorziening debiteuren 8.205 - 
Diverse kosten 5.149 1.482 
   

Totaal 40.489 22.355 
   

 
 
4.6 Afschrijvingen 
 
 1 januari 2021 –  

30 juni 2021 
1 januari 2020 –  

30 juni 2020 

   

 EUR EUR 
   
Afschrijvingen financieringskosten 17.185 8.804 
Afschrijvingen initiatiekosten 303.476 193.583 
Afschrijvingen invensteringsbijdrage 1.500 - 
   

Totaal 322.161 202.387 
   

De afschrijvingen op de financieringskosten hebben betrekking op de aan de ING Bank 
betaalde afsluitvergoeding  en bereidstellingsprovisie in verband met het aangaan van de 
hypothecaire lening. 
 
De afschrijvingen op de initiatiekosten hebben betrekking op eenmalige kosten die bij 
aanvang van het Fonds worden gemaakt. Deze kosten worden in een looptijd van vijf jaar 
lineair afgeschreven.  
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4.7 Rente                      

 
1 januari 2021 –  

30 juni 2021 
1 januari 2020 –  

30 juni 2020 
   

 EUR EUR 
   
Rentelasten hypotheken 436.762 309.968 
   

Totaal 436.762 209.968 
   

 

4.8 Transacties met verbonden partijen 

Conform artikel 13 van de Fondsvoorwaarden hebben gedurende de periode 1 januari 
2021 – 30 juni 2021 de volgende transacties plaatsgevonden:  
 
Sectie5 Investments NV 

 
1 januari 2021 –  

30 juni 2021 
1 januari 2020 –  

30 juni 2020 

   

 EUR EUR 
   
Doorbelaste initiatiekosten 17.616 53.765 
 
 
Sectie5 Beheer BV 

 
1 januari 2021 – 

30 juni 2021 
1 januari 2020 –  

30 juni 2020 

   

 EUR EUR 
   
Vergoeding asset management  70.959 50.739 
Vergoeding property management 35.479 25.350 
 
 
Stichting S5 Forum Fonds 

 
1 januari 2021 – 

30 juni 2021 
1 januari 2020 –  

30 juni 2020 

   

 EUR EUR 
   
Vergoeding bestuur Stichting over 2019  2.845 2.452 
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5 Overige informatie 

5.1 Lopende Kosten Factor  

De Lopende Kosten Factor (LKF) bedraagt 4,18% (op jaarbasis). 
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  46.370 
Eigenaarslasten  111.178 
Overige bedrijfskosten        40.489 
Afschrijvingen        322.161 
Totaal  520.198 
   
Intrinsieke waarde 31 december 2020  24.127.226 
Intrinsieke waarde 30 juni 2021  25.639.689 
Gemiddeld  24.883.458 
   
Lopende Kosten Factor  4,18% 
 
De lopende kosten factor is berekend op jaarbasis.  
 
De lasten in verband met het beheer van de beleggingen bedragen met EUR 106.438, 
0,88% (op jaarbasis) van de gemiddelde intrinsieke waarde. 
 
 
5.2 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
 
De performance fee is aan de Beheerder verschuldigd in het geval dat 
op basis van de jaarrekening van het Fonds wordt vastgesteld dat het gemiddelde  
exploitatieresultaat, exclusief de niet-gerealiseerde waardeverandering,  over de drie 
voorgaande  boekjaren, vermeerderd met het gemiddelde  verkoopresultaat over de drie 
voorgaande boekjaren meer bedraagt dan 7% van het  
beleggerskapitaal. De performance fee bedraagt 20% (exclusief btw) over het meerdere 
boven de 7,0%. Indien er in de voorgaande drie boekjaren geen objecten zijn verkocht telt 
uitsluitend het exploitatieresultaat, exclusief de niet-gerealiseerde waardeverandering, 
mee bij 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 de periode 1 januari 2021 – 30 juni 2021 is EUR 42.337 gereserveerd voor uit te 
betalen performance fee. 
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3.3 Werknemers  

Gedurende de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 had het Fonds geen 
werknemers in dienst. 

 
Amsterdam,  31 juli 2021 
 
 
Sectie5 Beheer BV 
namens deze: 
 
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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Overige gegevens 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Het Fonds zal in het najaar van 2021 nieuwe participaties uitbrengen en plaatsen en een 
nieuwe bancaire financiering aantrekken ten behoeve van de aankoop van nieuw 
supermarktvastgoed.  

 


