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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. 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 met een lening van ING. 
 
Op 20 december 2019 heeft een tweede emissie plaatsgevonden ten behoeve van de 
acquisitie van de objecten in Mierlo, Vaals en Hoogeveen. Eind 2020 heeft er een derde 
emissie plaatsgevonden ten behoeve van de aankoop van de objecten in Ede en Velp. In 
2021 is een tweede tranche van de derde emissie geplaatst en heeft de vierde emissie 
plaatsgevonden ten behoeve van de aankoop van de objecten in respectievelijk Zutphen 
en Hardenberg, en Etten-Leur. 
 
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.  
 
De onderliggende beleggingen van het Fonds houden geen rekening met de EU-criteria 
voor ecologisch duurzame economische activiteiten. 
 
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 
CSC Governance BV (voorheen TCS Governance BV). 
 
Tot Bewaarder (‘Depositary’) in de zin van de Wet financieel toezicht (“Wft”) is CSC 
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; 
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 toezicht houden op het beheer van het Fonds conform alle afspraken met de 
investeerders van het Fonds. 

 
 
 
Huidige stand van zaken 
 
Economische situatie 
Ook het jaar 2021 stond weer in het teken van de corona crisis met nieuwe uitbarstingen 
van het virus en nieuwe lockdowns. De Nederlandse economie herstelde zich echter 
sterk. Na de daling van het Bruto Binnenlands Product met 3,8% in 2020 ten opzichte van 
2019, bedraagt de geschatte groei voor 2021 4,8% ten opzichte van 2020. Het Centraal 
Plan Bureau raamt dat die groei zich in 2022 voortzet met gemiddeld 3,6%. 
 
De werkgelegenheid heeft zich eveneens goed ontwikkeld. De werkloosheid is in 2021 
verder gedaald naar 4,2% en zal naar verwachting verder dalen naar 4.0% in 2022. 
 
Een nieuwe onzekerheid in de markt is de opstekende inflatie. De consumentenprijzen 
zijn in 2021 gemiddeld met 2,7% gestegen met een piek van 5,7% in het najaar. Waar het 
CPB nog in januari jongsleden verwachtte dat die piek tijdelijk was, voorziet het Bureau nu 
dat de gemiddelde inflatie over 2022 op 5,2% zal uitkomen. Inflatie is uiteraard positief 
voor de geïndexeerde huren, maar heeft een negatief effect op de koopkracht van 
consumenten en een oplopend effect op de rente. 
 
Zowel de volumes als de prijzen in de beleggersmarkt voor supermarkten en 
wijkwinkelcentra stijgen nog steeds verder naar ongekende hoogte. Zelfs de 
bovengenoemde onzekerheid over inflatie, de oorlog in Oekraïne en een eventuele 
rentestijging zorgen er voorlopig nog niet voor dat daar pas op de plaats gemaakt wordt. 
Dit resulteert in hogere waarderingen voor het bestaande bezit van het fonds, maar heeft 
helaas ook tot gevolg dat nieuwe acquisities duurder zijn en moeilijker zijn te vinden. 
 
Supermarkten bleven ook in lock-down periodes recordomzetten behalen en ook voeding 
gerelateerde winkels als drogisterijen, apotheken, slagers, bakkers en viswinkels bleven 
goede omzetten realiseren. Een aantal huurders in de horeca, mode en contactberoepen 
heeft Sectie5 in december opnieuw aangeschreven met een verzoek tot betalingsuitstel of 
tijdelijke huurkorting. De Beheerder is ook met deze huurders in gesprek om een voor 
beide partijen passende oplossing te vinden 
 
De gevolgen van de corona crisis voor de retailsector zijn nog steeds diffuus en eveneens 
afhankelijk van de duur en mate van de contactbeperkingen. De tweede lockdown heeft 
geleid tot sluiting van alle niet-essentiële winkels en veel winkeliers kwamen hierdoor in 
de financiële problemen ondanks de ruimhartige steun van de overheid. Hierna volgde 
een periode van herstel, die echter weer in de kiem werd gesmoord door een derde 
lockdown medio december 2021, voor veel winkeliers normaliter de drukste periode van 
het jaar. Gelukkig lijken de gevolgen van het omikron virus beperkter dan zijn voorgangers 
en zijn op dit moment de corona maatregelen nagenoeg opgeheven in Nederland. 
 
Het effect van de corona crisis verschilt derhalve zeer per samenstelling van de 
huurdersgroep. Aangezien S5 Forum Fonds voornamelijk supermarkten als huurder heeft, 
is het effect vooralsnog beperkt.  
 
Verder brengt de Russische inval in Oekraïne naast veel leed, ook onzekerheid met zich 
mee voor de economie alsmede hogere energieprijzen, beperkte beschikbaarheid , 
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hogere kosten en langere levertijden van bouwmaterialen  en wellicht negatieve 
vertrouwenseffecten.  De impact op de vastgoedsectoren waarin de fondsen van Sectie5 
beleggen (supermarkten en wijkwinkelcentra, woningen en zorgappartementen) lijkt 
echter vooralsnog beperkt te zijn. 
 
Beleggingsportefeuille 
De beleggingsportefeuille is in 2021 weer verder gegroeid en bestaat nu uit de volgende 
panden: 
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Naam/ Adres Type Jaar van 

Aanschaf 
Aanschafwaarde  Taxatiewaarde Hypothecaire 

lening 
   EURO EURO EURO 
Basiliekpad 4 – 8, IJsselstein winkelcentrum 2010 6.300.000 6.620.000  
Johannes Kolfplein, Leeuwarden Jumbo supermarkt 2019 4.868.468 5.400.000  
Van Bruhezedal 12 en 13, Valkenswaard Plus supermarkt en Sushi 

restaurant 
2019  

5.200.000 
 

5.700.000 
 

Totaal    17.720.000 10.357.125 
Prins Willem Alexanderplein 5 – 7 en 23, 
Vaals 

AH supermarkt en 
parkeergarage 

2020  
6.947.806 

 
7.550.000 

 

Dorpsstraat 160, 162, 168, 170 en 
Margrietstraat 112 – 126, Mierlo 

Plus supermarkt met 9 
dagwinkels 

2020  
6.552.715 

 
7.380.000 

 

Tamboerpassage 1 – 5b, Hoogeveen Jumbo supermarkt 2020 6.071.986 6.370.000  
Totaal    21.300.000 12.723.750 
Bunschoterplein 1, Ede AH supermarkt 2020 5.600.000 6.100.000 3.537.000 
Churchillplein 1- 3a, 40 – 42, 70 – 73, 
Velp 

Coop, Aldi en 11 dagwinkels 2020  
11.755.000 

 
12.510.000 

 
7.014.990 

Rudolf Steinerlaan 45-53 en 125-129 
(oneven), 133, 137, 139 en 141, 
Zutphen 

wijkwinkelcentrum met 
Jumbo supermarkt 

2021  
7.550.906 

 
7.620.000 

 
4.400.000 

Markt 50. Hardenberg Lidl supermarkt 2021 4.255.000 4.300.000 2.470.000 
Bisschopsmolenstraat 77 en 81, 
Molenvang 2, 4, 5, 7, 8 en 9, Voorvang 4 
en 6, Etten-Leur 

Dirk supermarkt en zes 
dagwinkels 

 
 

2021 

 
 

10.800.000 

 
 

11.150.000 

 
 

6.275.000 

Totaal   75.901.881 80.700.000 46.777.865 

 
Voor details en uitgangspunten van de taxaties wordt verwezen naar de toelichting op de balans in de jaarrekening.
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Huurders en gebouwen 
 
Nieuwe objecten aangekocht in 2021 
 
Door het fonds zijn op 1 oktober 2021 de objecten in Zutphen en Hardenberg aangekocht. 
Per 1 november 2021 is ook nog een object in Etten-Leur toegevoegd.  
 
Zutphen, Rudolf Steinerlaan Winkelcentrum De Leesten,  
 
Dit betreft een wijkwinkelcentrum met daarin een Jumbo-supermarkt, een zestal kleinere 
dag winkels en een viertal gezondheid gerelateerde huurders. De Jumbo-vestiging is een 
moderne en goed bezochte supermarkt, gevestigd op een oppervlakte van 1.610 m². De 
supermarkt is ruim gesorteerd met een versplein, uitgebreide servicebalie, 
tijdschriftenhoek, zelfscanfaciliteiten, een grote bloemen- en plantenafdeling en een 
slijterij. Daarnaast beschikt de supermarkt over een Pick Up Point en er wordt tevens 
thuisbezorgd. 
 
Hardenberg, Markt 50 
 
Dit betreft een Lidl supermarkt van 1.648 m² aan de Markt 50, gelegen in het centrum van 
Hardenberg. Parkeren geschiedt op het betaalde parkeerterrein direct naast de 
supermarkt waar een ruime hoeveelheid parkeerplaatsen aanwezig is. De supermarkt is 
gelegen op de begane grond van een in 1995 ontwikkeld complex met bovengelegen 
woningen, welke geen onderdeel vormen van het eigendom. De Lidl-supermarkt is 
enigszins beperkt zichtbaar doordat de supermarkt met de in- en uitgang naar de Markt is 
gericht en naar het hier gelegen parkeerdek op circa 25 meter afstand. Laden en lossen 
geschiedt aan de zijkant van de supermarkt. De Lidl-supermarkt is hier sinds 2016 
gevestigd conform de laatste formule.  
 
Etten Leur, Molenvang en Bisschopsmolenstraat 
 
Dit object is per 1 november 2021 door het fonds aangekocht. Het betreft het winkel-
centrum Molenpassage, met daarin gevestigd een Dirk-supermarkt van 1.976 m² en zes 
winkelunits van totaal 1.061 m2. Het is gelegen in het centrum van Etten-Leur. Het winkel-
centrum is goed vindbaar en bereikbaar vanaf de uitvalswegen van het centrum. Betaald 
parkeren geschiedt in de parkeergarage, direct onder het winkelcentrum, waar een ruime 
hoeveelheid parkeerplaatsen aanwezig is. De supermarkt en aanvullende winkels zijn 
gelegen op de begane grond van het in 2016 ontwikkelde complex. Winkelcentrum 
Molenpassage betreft een modern en verzorgd centrum en is goed zichtbaar door de 
opvallende glazen passage waar duidelijk is aangegeven dat Dirk van den Broek hier is 
gevestigd. Er staat op dit moment 1 unit leeg, waarvoor geschikte invulling wordt gezocht 
 
Bestaande objecten 
 
Dorpsstraat 16-170, Margrietstraat 112- 126 te Mierlo  
 
Met huurder Natuurlijk van der Leest is overeenstemming bereikt over toevoeging van de 
naastgelegen leegstaande (PIN automaat) ruimte (circa 10 m²) aan de huidige groente & 
fruitwinkel. De ingangsdatum is 1 augustus en de looptijd is 7,5 jaar, gevolgd door 
optieperiodes van telkens vijf jaar. De nieuwe jaarhuur bedraagt € 20.809 voor de totale 
ruimte. Het contract met huurder Smits-Maatje is beëindigd per 1 maart jl. Via incasso zijn 
de achterstallige gelden deels geïnd. Het overige deel zal voor de helft verrekend worden 
met de vorige eigenaar en voor de andere helft worden afgeboekt. De schade is hierdoor 
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beperkt gebleven tot circa € 7.000. Franchisenemer Intertoys te Mierlo had interesse 
getoond in deze ruimte maar heeft laten weten dat verhuizing naar deze locatie financieel 
niet haalbaar is. Beheerder en makelaar blijven zich inspannen om deze ruimte in te 
vullen. 
 
Prins Willem Alexanderplein 5,7 en 23 te Vaals  
 

De beheerder van de VVE heeft opdracht verstrekt om de buitenlift te reviseren. De 
hiermee gemoeide kosten komen geheel voor rekening van het fonds en zijn opgenomen 
in het onderhoudsbudget. Tijdens de recente overstromingen in Limburg is het hoger 
gelegen Vaals gespaard gebleven. Toch is er vanwege overvloedige regenval enige 
overlast ontstaan in de parkeergarage, de schade is geïnspecteerd en is beperkt 
gebleven.  
 
Velp, Churchillplein  
 
De leegstaande unit Churchillplein 1A-2 (276 m²) is per 1 oktober verhuurd aan een 
franchisenemer van PartsNL, een landelijke formule in onderdelen en accessoires voor 
huishoudelijk apparatuur. Het contract heeft een looptijd van zes jaar met een 
optieperiode van telkens vijf jaar tegen een huurprijs van € 24.840 per jaar. Verhuurder 
zal zorgdragen voor een nieuwe entreepui en een afbouwpakket. 
  
Met huurder Aldi lopen nog gesprekken over verlenging en uitbreiding met naastgelegen 
leegstaande unit van circa 186 m². Er is een tegenvoorstel uitgebracht op basis van de 
volgende condities: Aldi inclusief uitbreiding totaal 1.364 m² BVO (conform NEN 2580) 
tegen de minimale jaarhuur van € 230.000. Er geldt een eenmalige bijdrage door 
verhuurder van € 65.000 ten behoeve van de verbouwing. De looptijd is 10 jaar, de 
ingangsdatum van de nieuwe huurperiode is gelijk aan de heropening van de Aldi. Verder 
geldt een gezamenlijke inspanningsverplichting voor het creëren van extra 
parkeerplaatsen. Voor het geval Aldi de bovengenoemde leegstaande unit van circa 186 
m² niet zal gaan huren, heeft makelaar Rebo de ruimte in de markt aangeboden. Er is 
door diverse kandidaten interesse getoond.  
 
Ten aanzien van de andere bestaande objecten zijn geen bijzonderheden te vermelden. 
 
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 objecten 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 2021 gaan onderzoeken of er nog objecten in 
aanmerking komen voor zonnepanelen of andere energiebesparende maatregelen. 
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Financieel 
Het exploitatieresultaat over 2021, exclusief een niet-gerealiseerde waardeverandering 
van EUR 786.157 (positief) bedraagt EUR 1.748.200. Het is hiermee EUR 455.431 
boven budget uitgekomen. Dit is met name het gevolg van het feit dat op 1 oktober de 
objecten in Zutphen en Hardenberg en op 1 november 2021 het object in Etten-Leur 
aan de portefeuille zijn toegevoegd. Over de periode 1 oktober – 31 december 2021 is 
een totaal van EUR 177.630 huur ontvangen uit de objecten in Zutphen en Hardenberg 
en over de periode 1 november – 31 december EUR 139.780 uit het object in Etten-
Leur. De onderhoudskosten en de eigenaarslasten zijn EUR 166.995 respectievelijk 
EUR 87.456 lager dan geprognosticeerd voor 2021. Daarentegen zijn de volgende 
kosten hoger dan gebudgetteerd: de rentelasten EUR 62.949, de beheervergoeding 
EUR 28.121, de overige kosten EUR 26.736. 
 
De positieve niet-gerealiseerde waardeverandering van EUR 786.157 is het gevolg van 
het feit dat de objecten zijn gewaardeerd tegen reële waarde op basis van de 
taxatiewaarde tegen ‘kosten koper’. De reële waarde van objecten die zijn aangekocht 
voor 2021 liggen wel al boven de aanschafwaarde.  
 
Het totaal van de huuropbrengsten van de zes panden die bij het begin van het 
boekjaar in bezit waren (en dus in het budget verantwoord) bedraagt EUR 3.705.032 
en ligt daarmee EUR 157.098 boven budget. 
De exploitatiekosten van de zes objecten bedragen EUR 2.016.276 en zijn hiermee  
EUR 212.652 onder budget geëindigd, voornamelijk als gevolg van aanzienlijk lagere 
onderhouds- en eigenaarslasten.  
 
De exploitatiekosten bestaan uit de volgende posten: 
 2021 2020 
   

 EUR EUR 
   
Beheervergoeding 240.997 154.936 
Onderhoud 39.968 104.153 
Eigenaarslasten 131.022 183.590 
Overige bedrijfskosten 133.067 69.117 
Afschrijvingen 677.975 425.373 
Rente 933.659 639.923 
   

 2.156.688 1.577.092 
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De intrinsieke waarde per 31 december 2021 bedraagt: 
  2021 2020 
    

  EUR EUR 
    

Inbreng vennoten  38.474.135 25.652.449 
Wettelijke reserve  3.040.949 2.361.369 
Herwaarderingsreserve  1.829.601 891.262 
Overige reserves    -5.516.176   -4.777.853 
Totaal vermogen  37.828.509 24.127.226 
    
Aantal geplaatste participaties  3.626 2.486 
Vermogen (intrinsieke waarde) per participatie  10.433 9.705 
 
 
Het beleggingsresultaat per participatie is als volgt: 

   2021 2020 
     

   EUR EUR 
     

Inkomsten   4.016.619 2.658.848 
Kosten   -2.268.418 -1.635.597 
Niet-gerealiseerde waardeverandering         786.157         -856.344 
Saldo resultaat   2.534.358 525.428 
     
Aantal geplaatste participaties   3.626 2.486 
     
Inkomsten per participatie   1.108 1.070 
Kosten per participatie   -626 -658 
Niet-gerealiseerde waardeverandering per participatie                 217              -518 
Saldo resultaat per participatie   699 212 
 
 
De solvabiliteit van het Fonds bedraagt per 31 december 2021 43,56% (2020: 40,6%), de 
gemiddelde Loan-to-Value (‘LTV’) 58,6% (2020: 61,46%). Het fonds voldoet daarmee aan 
het LTV-convenanten 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). 
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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 
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 31-12-2021 
Operationeel – coronavirus 
Dit is het risico dat huurders 
hun winkels moeten sluiten 
als gevolg van het 
coronavirus en niet meer aan 
hun betalingsverplichting 
kunnen voldoen. 

De beheerder inventariseert 
welke huurders tot de 
risicogroep behoren, wat de 
gevolgen zijn voor de 
liquiditeit van het fonds als 
deze risicogroep de 
betalingen opschort en de 
waarborgsommen, 
bankgaranties (beide 3 
maanden) of 
concerngaranties ook niet 
meer afdoende zijn om de 
huur te innen. De beheerder 
zal vervolgens bepalen 
welke maatregelen, zoals 
incasso, opschorten 
dividendbetalingen, 
aflossingen en uitstellen 
onderhoud, getroffen dienen 
te worden. Deze analyse 
wordt wekelijks 
geactualiseerd. 
 

Van de huurders van het 
fonds behoort een aantal 
kleinere winkels (in Mierlo, 
Velp, Zutphen en Etten-Leur) 
tot de risicogroep. De 
beheerder heeft nauw 
contact met de huurders. 
Een paar huurders hebben 
gevraagd om uitstel van 
betaling; het gaat om twee 
kappers, een Bruna, een 
cafetaria en een 
snuisterijenwinkel. Overigens 
wordt circa 96% van de 
huuropbrengsten 
gegenereerd door essentiële 
winkels die niet dicht waren 
zoals supermarkten, ketens 
als Kruitvat, Etos en Gall & 
Gall, en de gemeente Vaals. 
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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 het 
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, het opbouwen 
en onderhouden van een 
goede relatie met de 
huurders en tijdig signaleren 
of er veranderingen 
plaatsvinden. 

 
Op dit moment staan drie 
units met een totale 
oppervlakte van 551m2 leeg 
(1,73%).  
De overige units in het 
Fonds zijn verhuurd d.m.v. 
contracten met een 
resterende looptijd tussen 1 
en 9 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, 2027 en 
2028 en hebben een vaste 
rentevoet.  
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Liquiditeitsrisico 
Dit is het risico dat bij 
tegenvallers in de exploitatie 
niet langer aan de 
verplichtingen voldaan kan 
worden. 

 
De beheerder streeft ernaar 
dit risico zoveel mogelijk te 
mitigeren middels het ieder 
kwartaal opstellen van een 
liquiditeitsprognose die ook 
de basis vormt van de 
dividenduitkeringen. 

 
De huidige liquiditeitspositie 
en -prognose voor komend 
jaar zijn positief. 

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 
via het 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 
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beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 Bgfo, die voldoet aan de 
eisen van het Bgfo.  
 
Rapportage over de bedrijfsvoering  
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 2022 wordt een exploitatieresultaat voor afschrijvingen 
gebudgetteerd van EUR 2.918.954. Dit resultaat is conform het geprognosticeerde 
resultaat in het prospectus van de vierde emissie van het fonds, gedateerd 25 
november 2021. 
 
 
Bussum, 31 maart 2022 
 
 
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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Balans per 31 december 2021 

(na resultaatbestemming)   
31 december 2021 31 december 2020 

ACTIVA  EUR EUR EUR  
      
Beleggingen      
Terreinen en gebouwen      
Vastgoed [3.1]  80.700.000  55.240.000 
      
Immateriële vaste activa      
Initiatiekosten [3.2]  3.040.949  2.361.369 
      
Overige activa      
Financiële vaste activa [3.3]     
Financieringskosten  200.553      171.962  
Overige financiële vaste activa           47.327        62.111  
   247.880  234.073 
Vlottende activa      
Vorderingen      

Omzetbelasting  55.355  56.865  
Overige vorderingen en 
overlopende activa [3.4]       180.906               92.869  
Liquide middelen [3.5]    2.616.391   1.428.413  
   2.852.652  1.578.147 
      
      
Totaal activa    86.841.481  59.413.589 
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  31 december 2021 31 december 2020 
PASSIVA  EUR EUR EUR EUR 
      
Eigen vermogen [3.6]     
Inbreng participanten  38.474.135  25.652.449 

000 
 

Wettelijke reserve  3.040.949  2.361.369  
Herwaarderingsreserve  1.829.601  891.262  
Overige reserves      -5.516.176   -4.777.854  
   37.828.509  24.127.226 
      
Voorziening performance fee [3.7]  -  64.484 
      
Langlopende schulden      
Schulden aan kredietinstelling [3.8] 45.966.988  33.539.820  
Waarborgsommen           86.332         34.358  
   46.053.320  33.574.178 
      
Kortlopende schulden (< 1 jaar)      
Schulden aan kredietinstelling [3.8] 810.877  476.305  
Overige schulden en overlopende 
passiva [3.9]    2.148.775      1.171.396  
     2.959.652    1.647.701 
      
Totaal passiva    86.841.481  59.413.589 
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Winst- en verliesrekening van 1 januari 2021 tot en met                
31 december 2021 

 
  2021 2020 
  EUR EUR EUR EUR 

      
Huuropbrengsten [4.1] 4.016.619  2.649.158  
Niet gerealiseerde 
waardeveranderingen 

 
[3.1] 

 
786.157 

  

 
 

   -497.823 
 

Overige opbrengsten                    -            9.690  
   4.802.776  2.161.025 
      
Lasten in verband met beheer 
van de beleggingen 

 
[4.2] 

 
240.997 

 
 

154.936 
 

Onderhoud [4.3] 39.968  104.153  
Eigenaarslasten [4.4] 131.022  183.590  
Overige bedrijfskosten [4.5] 133.066  69.117  
Afschrijvingen [4.6] 677.975  425.373  
Rente [4.7]      933.659             639.923       
Som der bedrijfslasten     2.156.687       1.577.092 
      
Bedrijfsresultaat   2.646.089     

2.317.851 
 583.933 

      
Voorziening performance 
fee Beheerder 

  
 

     111.731 
 

 
          58.505 

      
Resultaat voor het jaar     2.534.358          525.428 
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Kasstroomoverzicht van 1 januari 2021 tot en met 31 december 
2021 
 
 
 2021 2020 
 EUR EUR   
     
Bedrijfsresultaat  2.534.358  525.428 
     
Aanpassingen voor:     
- Afschrijving initiatiekosten 637.841  405.088  
- Afschrijving financieringskosten  37.133  18.784  
- Afschrijving investeringsbijdragen 3.000  1.500  
- Afschrijving huurvrij 11.785  -  
- Niet gerealiseerde 

waardeveranderingen 
 

-786.157 
  

497.823 
 

- Mutatie voorzieningen 111.732  58.505  
Veranderingen in werkkapitaal:     
- Mutatie vorderingen -86.527  249.412  
- Mutatie kortlopende schulden         801.164         -74.052      

14.271 
 

      729.971  1.157.059 
Kasstroom uit bedrijfsoperaties  3.264.329  1.682.487 
     
Kasstroom uit 
beleggingsactiviteiten 

  
3.264.329 

  
1.682.487 

     
     
Investeringen in vastgoed -24.673.843  -18.507.823  
Mutatie initiatiekosten    -1.317.421    -1.070.039                
Kasstroom uit 
investeringsactiviteiten 

  
-25.991.264 

  
-19.577.862 

     
Ontvangsten uitgifte participaties 12.821.686  8.997.421  
Mutatie langlopende bankschulden 13.145.000  10.650.000  
Aflossing langlopende bankschulden -383.261  -195.000  
Mutatie overige langlopende 
schulden 

 
51.974 

  
18.359 

 

Mutatie financieringskosten -65.725  -52.465  
Mutatie overige financiële activa -  -63.611  
Betaalde uitkeringen   -1.654.761  -1.111.450  
Kasstroom uit 
financieringsactiviteiten 

  
 23.914.914   

  
18.243.254 

     
Mutatie geldmiddelen  1.187.978  347.879 
     
Liquide middelen begin van de 
periode 

  
1.428.413 

  
1.080.534 

Netto kasstroom     1.187.978       347.879 
Liquide middelen einde van de 
periode 

   
  2.616.391 

  
1.428.413 
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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 
Nederlandse wijkwinkelcentra en supermarkten en heeft als doel het belegd vermogen de 
komende jaren als groeifonds uit te breiden naar EUR 200 miljoen.  
 
Naam/ Adres Type Jaar van 

Aanschaf 
Basiliekpad 4 – 8, IJsselstein winkelcentrum 2010 
Johannes Kolfplein, Leeuwarden Jumbo supermarkt 2019 
Van Bruhezedal 12 en 13, Valkenswaard Plus supermarkt en Sushi 

restaurant 
2019 

Prins Willem Alexanderplein 5 – 7 en 23, 
Vaals 

AH supermarkt en 
parkeergarage 

2020 

Dorpsstraat 160, 162, 168, 170 en 
Margrietstraat 112 – 126, Mierlo 

Plus supermarkt met 9 
dagwinkels 

2020 

Tamboerpassage 1 – 5b, Hoogeveen Jumbo supermarkt 2020 
Bunschoterplein 1, Ede AH supermarkt 2020 
Churchillplein 1- 3a, 40 – 42, 70 – 73, Velp Coop, Aldi en 11 

dagwinkels 
2020 

Rudolf Steinerlaan 45-53 en 125-129 
(oneven), 133, 137, 139 en 141, Zutphen 

wijkwinkelcentrum met 
Jumbo supermarkt 

2021 

Markt 50, Hardenberg Lidl supermarkt 2021 
Bisschopsmolenstraat 77 en 81, Molenvang 
2, 4, 5, 7, 8 en 9, Voorvang 4 en 6, Etten-
Leur 

Dirk supermarkt en zes 
dagwinkels 

2021 

 

 
 
 
 
 



   

 

S5 Forum Fonds, Amsterdam 22 
 

  
 

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. 
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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. 
 
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. Het resultaat van positieve herwaarderingen komt ten 
gunste van een herwaarderingsreserve.  
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. 
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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. 
 
 
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 

De marktwaarde van het vastgoed is per 30 september 2021 conditie kosten koper, 
bepaald door externe, onafhankelijke waarderingsspecialisten (Savills: Vaals, Mierlo, 
Hoogeveen, Ede; CBRE: Velp; JLL: Ijsselstein, Leeuwarden, Zutphen, Hardenberg, Etten-
Leur).  

Verondersteld is dat er hierna geen materiële waarderingsmutatie heeft plaatsgevonden. 
 
De marktwaarde van de portefeuille is bepaald op: 
  

 winkelcentrum Ijsselstein  EUR   6.620.000 
 supermarkt Leeuwarden  EUR   5.400.000 
 supermarkt Valkenswaard  EUR   5.700.000 
 supermarkt Vaals   EUR   7.550.000 
 winkelcentrum Mierlo   EUR   7.380.000 
 supermarkt Hoogeveen  EUR   6.370.000 
 supermarkt Ede   EUR   6.100.000 
 winkelcentrum Velp   EUR 12.510.000 
 winkelcentrum Zutphen  EUR   7.620.000 
 supermarkt Hardenberg  EUR   4.300.000 
 winkelcentrum Etten-Leur  EUR 11.150.000 

EUR 80.700.000 
 

Voor de waardering is uitgegaan van de volgende (gewogen gemiddelde) uitgangspunten: 
 
(totale) Huurwaarde EUR 5.106.933 
Exploitatielasten  9,36% 
Netto aanvangsrendement  5,17% 
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Verloopstaat vastgoed Totaal 

  

 EUR 
  
Aankoop 7 januari 2010 5.140.000 
Aankoop 7 maart 2019 10.068.468 
Aankoop 20 december 2019 19.572.507 
Aankoop 3 november 2020 5.600.000 
Aankoop 18 december 2020 11.755.000 
  
Verwervingskosten:  
Overdrachtsbelasting 3.123.592 
Notariskosten 160.901 
Makelaarskosten 253.556 
Vergoeding garantiestelling 50.000 
Taxatiekosten 23.057 
Adviseurskosten 140.684 
  

Totale kostprijs 55.887.765 
Niet-gerealiseerde waardeverandering 
 tot 31 december 2019 

 
-149.943 

Niet-gerealiseerde waardeverandering 2020 
 

-497.822 
  

Stand per 31 december 2020 55.240.000 
 

 
Aankopen 2021 22.605.906 
  
Verwervingskosten:  
Overdrachtsbelasting 1.810.214 
Notariskosten 2.177 
Makelaarskosten 226.609 
Taxatiekosten 3.500 
Adviseurskosten 25.437 
Niet-gerealiseerde waardeverandering 2021 
 

786.157 
  

Stand per 31 december 2021 80.700.000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

S5 Forum Fonds, Amsterdam 27 
 

  
 

3.2 Immateriële vaste activa – initiatiekosten 
 
 Initiatiekosten 
  31 december 2021 31 december 2020 

    

  EUR EUR 
    
Adviseurskosten  375.558 271.394 
Selectie- en structurerings vergoeding  2.257.897 1.578.070 
Marketingkosten  517.508 333.267 
Onderzoeksvergoeding  1.041.395 692.207 
Oprichtingskosten  40.215 40.215 
    

Totaal initiatiekosten  4.232.574 2.915.153 
    
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari  -553.784 -148.695 
Afschrijvingen   -637.841 -405.089 
    

Saldo  3.040.949 2.361.369 
    

 
De initiatiekosten bestaan uit bij aanvang van het Fonds en latere emissies eenmalig 
gemaakte kosten. De initiatiekosten zullen worden afgeschreven over een looptijd van vijf 
jaar, vanaf de datum van uitgifte van de participaties van de betreffende emissies. 
 
 
3.3 Overige activa – financiële vaste activa 
 

Financieringskosten 
 31 december 2021 31 december 2020 
   

 EUR EUR 
   
Financieringskosten 200.841 148.376 
Mutatie 2021      65.725 52.465 
   

 266.566 200.841 
   
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari -28.879 -10.095 
Afschrijving over de periode -37.134 -18.784 
   

Saldo 200.553 171.962 
   

 
De financieringskosten bestaan uit een aan de bank betaalde afsluitvergoeding op de 
hypothecaire leningen die zijn opgenomen in het kader van de eerste tot en met vierde 
emissie van het Fonds per respectievelijk 7 maart 2019, 20 december 2019, 3 
november/18 december 2020 en 1 oktober/ 1 november 2021. De financieringskosten 
worden afgeschreven over de looptijd van de hypothecaire leningen, zijnde circa 7 jaar. 
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Overige financiële vaste activa 
 31 december 2021 31 december 2020 
   

 EUR EUR 
   
Geactiveerde investeringsbijdragen 15.000 15.000 
Afschrijving -4.500 -1.500 
   

Saldo 11.500 13.500 
   
Geactiveerde huurkorting 58.923 58.923 
Afschrijving  -22.096 -10.312 
   

Saldo 36.827 48.611 
   
Saldo – totaal 47.327 62.111 
   

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

 31 december 2021 31 december 2020 
   

 EUR EUR 
   
Debiteuren 94.580 92.769 
Af te rekenen servicekosten 61.561 - 
Overige vorderingen 24.765 100 
   

Saldo 180.906 92.869 
   

 
Het saldo debiteuren is inclusief een voorziening van EUR 18.817. 
 
 
3.5 Vlottende activa – Liquide middelen 

  31 december 2021 31 december 2020 
   

 EUR EUR 
   
ING rekening-courant  2.616.391 1.428.413 
   

Saldo 2.616.391 1.428.413 
  

 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 
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3.6 Eigen vermogen 

Het door participanten ingelegde vermogen van EUR 38.474.135 bestaat uit 3.626 
participaties: 
 
Emissie(datum) Aantal 

participaties 
Uitgifteprijs Inleg 

    
1e Emissie op 7 maart 2019 747 € 10.000 €  7.470.000 
2e Emissie op 20 december 2019 906 € 10.138 €  9.185.028 
3e Emissie T1 op 3 november 2020 833 € 10.770 €  8.971.410 
3e Emissie T2 op 1 oktober 2021 1.035 € 11.246 €11.639.610 
4e Emissie op 1 oktober 2021 105 € 11.246 €  1.180.830 
    
Totaal 3.626  € 38.446.878  
Verschil inkoop- en verkoopprijzen 
voorgaande jaren 

   
26.011 

 
Verschil inkoop- en verkoopprijzen 
2021 

   
            1.246 

    
Totaal   € 38.474.135 

 
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 31 december 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 
Uitgifte participaties 12.821.686 - - - 12.821.686 
Geactiveerde 
initiatiekosten - 679.580 - -679.580 - 
Uitkeringen aan 
particpanten - - - -1.130.852 -1.130.852 
Nog uit te keren aan 
participanten - - - -523.909 -523.909 
Mutatie herwaarderings-
reserve - - 938.339 -938.339 - 
Uit voorstel  
resultaatbestemming  - -  2.534.358 2.534.358 

      

Stand per 31 december 
2021 38.474.135 3.040.949 1.829.601 -5.516.176 37.828.509 

      

 
De intrinsieke waarde per participatie bedraagt EUR 10.433 (2020: EUR 9.705). 
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Verdeling winst en verlies 
Artikel 12 van de Fondsvoorwaarden van S5 Forum Fonds opgenomen in het prospectus 
van 29 januri 2019 bepaalt de verdeling van het resultaat. 
 
Het lopend resultaat is verwerkt in de overige reserves. 
 
De wettelijke reserve is gevormd ten behoeve van de geactiveerde initiatiekosten. 
 
 
3.7 Voorzieningen – voorziening performance fee 
 
 31 december 2021 31 december 2020 
   

 EUR EUR 
   
Voorziening performance fee 176.216 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%. 
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 2021 is EUR 111.732 gereserveerd voor uit te betalen performance fee (voor 2019 en 
2020: EUR 64.484). 
 

3.8    Langlopende schulden – Schulden aan kredietinstelling 

Het saldo schulden aan kredietinstellingen per 31 december 2021 bestaat uit de volgende 
leningen: 
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Object Lening 

verstrekker Hoofdsom 

Saldo 
31 december 

2021 
Expiratie-

datum 

 
 

Aflossing 
      

  EURO EURO   
Ijsselstein, Valkens-
waard, Leeuwarden 

 
ING Bank 10.650.000 10.357.125 

 
1 januari 2026 

 
1% 

Vaals, Mierlo, Hooge-
veen 

ING Bank 
13.000.000 12.723.750 

1 oktober 2026 
1% 

Ede ING Bank 3.582.000 3.537.000 1 april 2027 1% 
Velp ING Bank 7.068.000 7.014.990 1 januari 2028 1% 
Hardenberg ING Bank 2.470.000 2.470.000 1 oktober 2026 1% 
Zutphen ING Bank 4.400.000 4.400.000 1 oktober 2026 1% 
Etten-leur ING Bank 6.275.000 6.275.000 1 oktober 2026 1% 

  

  

  

  47.445.000 46.777.865   
  

  

  

      
Vervaldatum langer dan een jaar   45.966.988  
Vervaldatum korter dan een jaar  671.470   
Aflossing 4e kwartaal 2021 met valuta 1 januari 
2022 
(al in mindering gebracht op bovenstaande saldi 
leningen)        139.407 

 

 

Totaal kortlopende deel leningen  810.877  
    
 
 

 
Object 

Waarde  
31 december 

2021 

LTV  
31 december 

2021 
LTV  

convenant 

 
Debt 
Yield Rente 

      

 EURO     
Ijsselstein, Valkenswaard, 
Leeuwarden 

 
17.720.000 

 
58,4% 

 
70% (*) 9,1% 

 
2,895% 

Vaals, Mierlo, Hoogeveen 21.300.000 59,7% 70% (*) 9,8% 2,39% 
Ede 6.100.000 58,0% 70% (*)  9,1% 2,59% 
Velp 12.510.000 56,1% 70% (*) 8,9% 2,37% 
Hardenberg 4.300.000 57,4% 70% (*) 9,4% 2,21% 
Zutphen 7.620.000 57,7% 70% (*) 8,5% 2,25% 
Etten-leur 11.150.000 56,3% 70% (*) 11,4% 2,39% 
      
Gemiddeld  58,6%  9,5%  
 
(*) vanaf 31 december 2023 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. 
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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 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.  
 

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

 31 december  2021 31 december 2020 
   

 EUR EUR 
   
Uitkering participanten over het tweede kwartaal 523.909 305.322 
Rente hypothecaire lening 279.436 175.109 
Vooruitgefactureerde huren 333.655 271.293 
Fiscale advieskosten 900 900 
Accountantskosten 12.000 9.500 
Investment comité 6.000 7.500 
Taxatiekosten 5.000 - 
Nog te betalen beheervergoeding 28.121 43.012 
Nog te betalen compliancekosten 7.731 - 
Crediteuren -3.291 -1.528 
Nog te betalen initiatiekosten 540.734 63.262 
Nog te betalen emissievergoeding 69.935 256.212 
Nog te betalen aankoopcourtage 108.000 - 
Nog af te rekeningen promotiekosten 12.330 

 
- 

Nog te betalen performance fee 176.216  
Overige posten 48.099 40.813 

    

 2.148.775 1.171.396 
   

 
 
3.10 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: 
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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 
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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3 Toelichting op de winst- en verliesrekening 

4.1 Huuropbrengsten 

 2021 2020 
   

 EUR EUR 
   
Winkelcentrum IJsselstein 406.675 403.078 
Supermarkt Leeuwarden 336.686 332.007 
Winkels Valkenswaard 369.410 354.588 
Supermarkt Vaals 552.825 546.315 
Winkelcentrum Mierlo 503.876 515.172 
Supermarkt Hoogeveen 416.755 409.982 
Supermarkt Ede 380.022 60.556 
Winkelcentrum Velp 732.960 27.460 
Winkelcentrum Zutphen 109.435 - 
Supermarkt Hardenberg 68.195 - 
Winkelcentrum Etten-Leur 139.780 - 
   

Totaal 4.016.619 2.649.158 
   

 
De totale brutohuuropbrengst bedraagt per 1 januari 2022 circa EUR 5.182.473 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: 
 
 31 december 

2021 
  

 EUR 
  
Minder dan 1 jaar (2022) 5.182.473 
Tussen 1 en 5 jaar (2023 – 2026) 16.344.505 
Meer dan 5 jaar (vanaf 1 januari 2027)  4.330.945 
  

Totaal 25.857.923 
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4.2 Lasten in verband met het beheer van de beleggingen 

 2021 2020 
   

 EUR  
   
Asset management-vergoeding Sectie5 Beheer BV 160.665 103.291 
Property management-vergoeding Sectie5 Beheer BV 80.332 51.645 
   

Totaal 240.997 154.936 
   

 
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 

 2021 2020  
   

 EUR EUR 
   

Dakbeveiliging Mierlo 13.589 - 
Dakonderhoud Mierlo 2.065 7.392 
Onderhoud verlichting Mierlo 761 - 
Onderhoud gevel Velp 9.960 - 
Schilderwerk gevel Mierlo - 7.462 
Onderhoud rolbanen Vaals - 9.811 
Brandveiligheidsscan Mierlo en Vaals - 3.500 
Inspectie daken Mierlo en Hoogeveen - 1.050 
Inspectie lift IJsselstein - 1.371 
Bijdrage aan het onderhoud via VvE’s  6.061 72.678 
Dagelijks onderhoud en reparaties IJsselstein 1.769 - 
Dagelijks onderhoud en reparaties Leeuwarden 2.476 - 
Dagelijks onderhoud en reparaties Vaals 120 - 
Dagelijks onderhoud en reparaties Hoogeveen 247 - 
Dagelijks onderhoud en reparaties Mierlo 2.481 889 
Dagelijks onderhoud en reparaties Velp 439 - 
   

Totaal 39.968 104.153 
   

 
Eind 2021 zijn de definitieve afrekeningen servicekosten over het jaar 2020 gemaakt. 
Gebleken is dat een groot gedeelte van de bijdragen aan de diverse VvE’s doorbelast 
moeten worden aan huurders, met name onderhoudskosten, verzekeringskosten, 
promotiekosten en kosten van nutsbedrijven gerubriceerd onder eigenaarslasten. 
De doorbelastingen over het jaar 2020 hebben geleid tot een correctie op de kosten in het 
huidige rapportagejaar waardoor de genoemde kosten eenmalig aanmerkelijk lager zijn 
dan voorgaand jaar. De posten “bijdragen VvE’s” en “marketing en promotie” onder 
eigenaarslasten vertonen door de correctie een negatief saldo. 
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4.4 Eigenaarslasten 

 2021 2020 
   

 EUR EUR 
   
Onroerendezaakbelasting, waterschapslasten 109.194 79.571 

79.571 Verzekeringen 40.656 20.318 
Bijdragen VvE’s (*) -12.896 70.794 
Marketing en promotiekosten (*) -7.728 12.691 
Overige kosten 1.796 216 
   

Totaal 131.022 183.590 
   

 
(*) zie toelichting 4.3 Onderhoud 

4.5 Overige bedrijfskosten 

 2021 2020 
   

 EUR EUR 
   
Kosten Stichting houdster  5.690 5.606 
AIFMD Depositary 9.893 9.747 
Accountantskosten 12.000 9.500 
Fiscale advieskosten 3.158 500 
Juridische advieskosten 5.194 19.486 
Overige advieskosten 45.104 8.731 
Verhuurcourtages 3.975 - 
Kosten toezicht AFM en DNB 7.730 2.166 
Kosten beleggingscommissie 2.500 7.500 
Taxaties 5.500 - 
Voorziening debiteuren 18.817 - 
Diverse kosten 13.505 5.881 
   

Totaal 133.066 69.117 
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4.6 Afschrijvingen 
 
 2021 2020 
   

 EUR EUR 
   
Afschrijvingen financieringskosten 37.134 18.784 
Afschrijvingen initiatiekosten 637.841 405.089 
Afschrijvingen invensteringsbijdrage 3.000 1.500 
   

Totaal 677.975 425.373 
   

 
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.  
 
 
4.7 Rente                      

 2021 2020 
   

 EUR EUR 
   
Rentelasten hypotheken 933.659 639.923 
   

Totaal 933.659 639.923 
   

 

4.8 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 
 2021 2020 
   

 EUR EUR 
   
Doorbelaste kosten - 1.452 
Selectie & structureringsvergoeding 720.368 520.650 
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Sectie5 Beheer BV 
 2021 2020 
   

 EUR EUR 
   
Beheervergoeding  240.997 154.936 
 
 
Stichting S5 Forum Fonds 
 2021 2020 
   

 EUR EUR 
   
Vergoeding bestuur Stichting  5.690 5.606 
 
 
Vincent Vega 
 2021 2020 
   

 EUR EUR 
   
Verkoop pand Ede - 5.956.160 

 
 
Stichting Sectie5 Support 

 2021 2020 
   

 EUR EUR 
   
Uitgekeerd rendement boekjaar 402 - 
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5 Overige informatie 

5.1 Lopende Kosten Factor  

De Lopende Kosten Factor (LKF) bedraagt 3,17% (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. 
 
 2021 2020 
   

 EUR EUR 
   
Onderhoud 39.968 104.153 
Eigenaarslasten 131.022 183.590 
Overige bedrijfskosten       133.066 425.373 
Afschrijvingen       677.975          69.117 
Totaal 982.031 782.233 
   
Intrinsieke waarde 31 december 2020 24.127.226 15.715.828 
Intrinsieke waarde 31 december 2021 37.828.508 24.127.226 
Gemiddelde 30.977.867 19.921.527 
   
Lopende Kosten Factor 3,17% 3,93% 
 
De lopende kosten factor is berekend op jaarbasis.  
 
De lasten in verband met het beheer van de beleggingen bedragen met EUR 240.997, 
0,78% (op jaarbasis) van de gemiddelde intrinsieke waarde (2020: 0,78%). 
 
 
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 het jaar 2021 is EUR 111.731 gereserveerd voor uit te betalen performance fee. 
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5.3 Werknemers  

Gedurende het jaar 2021 had het Fonds geen werknemers in dienst. 

 
Bussum, 31 maart 2022 
 
 
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 2022 nieuwe participaties uitbrengen en plaatsen en een 
nieuwe bancaire financiering aantrekken ten behoeve van de aankoop van nieuw 
supermarktvastgoed.  
 
De Russische inval in Oekraïne brengt naast veel leed, ook onzekerheid met zich mee 
voor de economie alsmede hogere energieprijzen, beperkte beschikbaarheid , hogere 
kosten en langere levertijden van bouwmaterialen  en wellicht negatieve 
vertrouwenseffecten.  De impact op de vastgoedsectoren waarin de fondsen van Sectie5 
beleggen (supermarkten en wijkwinkelcentra, woningen en zorgappartementen) lijkt 
echter vooralsnog beperkt te zijn. 
 
Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat 
 
Hiervoor wordt verwezen naar 3.6 Eigen vermogen. 
 
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 participanten van S5 Forumfonds.  

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021  

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van S5 Forumfonds 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 Forumfonds op 31 
december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 
BW.       

De jaarrekening bestaat uit: 

1. De balans per 31 december 2021. 

2. De winst- en verliesrekening over 2021. 

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 Forumfonds zoals vereist in de Wet toezicht 
accountantsorganisaties (Wta), 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. 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit: 

• 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.  
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• Alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.  

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 Titel 9 Boek 2 BW en 
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, waaronder 
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.      

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van de beheerder voor de jaarrekening  

De beheerder is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 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 het fonds 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 het 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 
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 
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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 het 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 het 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. 

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, 31 maart 2022 

Deloitte Accountants B.V. 
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