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Directie en bestuur
Directie

Bestuur Stichting Administratiekantoor SynVest
Beleggingsfondsen

Directie SynVest Fund Management bv
SynVest Fund Management bv is de beheerder en actief op het

Het bestuur heeft als taak:

gebied van het initiëren van beleggingsfondsen, het beheer en het

»» toezicht houden op de activiteiten van het bestuur van de
vastgoedfondsen;

management daarvan. De directie beschikt door de jarenlange
ervaring met vastgoedfondsen over de nodige kennis van

»» toekennen van certificaten aan de participanten;

fondsstructurering en het bijbehorende kwalitatief hoogstaand

»» verwerven van juridisch eigendom van gewone aandelen in de
vastgoedfondsen;

beheer.

»» uitkeren van dividend aan de beleggende deelnemers.
F.J. Panhuyzen
Na het voltooien van zijn

Mr. J.B.L.M. van Besouw

HBS-opleiding en kandidaats

De heer Van Besouw is na

Nederlands

Recht

de

zijn Studie Notarieel Recht in

Universiteit

van

Nijmegen,

Utrecht zijn carrière in 1980

was Frits Panhuyzen vanaf

begonnen bij de Rabobank

1977

aan

bedrijfs-

Nederland. Hierna heeft hij

makelaar. Vanaf 1986 was

zeven jaar als directeur Legal

hij mede-eigenaar van Nolthenius Panhuyzen Makelaars en

en Compliance gewerkt voor

Beleggingsadviseurs in Commercieel o.g. te Arnhem. In 1999 is

ING Barings in Amsterdam en Londen. In 2002 werd hij Secretaris

deze vennootschap overgenomen door de Kamerbeek Groep

van de Raad van Bestuur van Van der Moolen Holding nv. Van

en vervolgens door Meeus Groep (Aegon). Van 1999 tot 2004

2004 tot 2012 was hij Directeur Juridische Zaken van Aegon

was hij directeur bij Meeus. Daarnaast is hij van 1995 tot 2006

Nederland nv en momenteel freelance adviseur van diverse

als mede initiator en directeur actief betrokken geweest bij het

opdrachtgevers op het gebied van Compliance.

actief

als

vastgoedgroeifonds FiduVast. Hij richtte mede SynVest Fund
Ing. Th. Oskam

Management bv op in 2005.

De heer Oskam studeerde
Drs. M. van Gooswilligen

Bedrijfskunde en heeft sinds

Martin

1987 diverse management-

van

Gooswilligen

studeerde Bedrijfskunde aan

functies

de Rijksuniversiteit Groningen.

bekleed. Van 2007 tot 2013

Na zijn dienstplicht bij de

was hij als directeur van Ergo

Koninklijke Marine als officier

Insurance Benelux nv (dochter

is hij 12 jaar directeur/eigenaar

van Munich Re Insurance) verantwoordelijk voor de Benelux.

van

Sinds 2013 is hij directeur van Einstein Books een uitgever die

een

onderneming

die

bij

de

Rabobank

vooral actief is in de wereld van het internet.

consumentengoederen produceert en distribueert aan de
landelijk bekende Retail ketens in de Benelux. Sinds 2002 is
hij actief in vastgoedbeleggingen en vanaf 2007 betrokken bij
SynVest. Hij houdt zich voornamelijk bezig met het algemeen en
commerciële management van de beleggingsfondsen.
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Directieverslag
Algemeen

Donald Trump tot president gekozen en in Italië moest premier
Matteo Renzi het veld ruimen nadat hij het referendum verloor

Na een eerste renteverhoging in 9,5 jaar in december 2015, is

over zijn staatkundige hervormingen. In de aanloop naar deze

de Amerikaanse Federal Reserve het hele jaar terughoudend

volksraadplegingen was er veelal sprake van risico-aversie,

geweest met verdere verhogingen. Onrust op de internationale

leidend tot dalende aandelenkoersen en ook een daling van

financiële markten in het begin van het jaar en geopolitieke

de kapitaalmarktrente. Daarna, toen de onzekerheid was ver-

onzekerheid in de rest van het jaar waren daarvoor de belangrijkste

dwenen gingen beleggers over tot de orde van de dag en volgde

redenen. In december vond een tweede verhoging plaats. De

een omgekeerde ontwikkeling.

Europese Centrale Bank (ECB) ging door met het expansieve
beleid. Het universum aan te kopen obligaties werd uitgebreid,

Pas nadat Donald Trump tot president was gekozen en beleggers

het maandelijkse bedrag werd verhoogd tot € 80 miljard en de

zich realiseerden, dat zijn beleid weleens groei- en inflatie

rentetarieven gingen nog wat verder omlaag. In december werd

bevorderend zou kunnen zijn, ging de kapitaalmarktrente echt

besloten om het opkoopprogramma te verlengen tot eind 2017,

een stuk omhoog en wisten ook de aandelenbeurzen nieuwe

maar vanaf maart gaat het maandelijkse bedrag terug naar € 60

records te boeken. De Amerikaanse 10-jaarsrente liep na 8

miljard. Overal begon de twijfel omtrent de effectiviteit van het

november met 0,7%-punt op tot 2,5%, in Europa en Japan bleef

expansieve beleid van centrale banken (leidend tot negatieve

de stijging per saldo beperkter tot circa 0,1%-punt maar in Japan

rendementen) groter te worden.

en Duitsland verdwenen wel de negatieve rendementen van de
schermen. Het toegenomen renteverschil tussen de VS en de

Vanaf het begin van het jaar 2016 is er onzekerheid ontstaan over

eurozone leidde in de laatste maanden van het jaar tot sterke

de kracht van de wereldwijde economie. Dat werd versterkt door

druk op de euro. Deze heeft het hele jaar in een bandbreedte

de Amerikaanse renteverhoging en het negatieve effect daarvan

van $ 1,05 tot $ 1,15 bewogen, maar verloor vanaf november

voor de opkomende landen. Toen China de renminbi heel weinig

terrein om na half december onder deze bandbreedte uit te

devalueerde (meer omdat werd overgegaan op koppeling aan een

komen. Ondanks de sterke Amerikaanse rentestijging boekten

mandje valuta’s dan om de export te stimuleren) sloeg de paniek

de belangrijkste Amerikaanse aandelenindices nieuwe “all time”

op de beurzen toe. Er ontstond angst voor een scherpe vertraging

records, terwijl in Europa op de meeste beurzen standen werden

van de Chinese economische groei, die ook de rest van de wereld

bereikt, die dit jaar nog niet eerder waren gezien.

zou raken. Hoewel de wereldeconomie in de loop van het jaar
steeds meer tekenen van gezondheid vertoonde, bleven de

De fondsen hebben het conform de marktontwikkeling ge-

twijfels aanvankelijk hangen, nog eens extra in de hand gewerkt

daan hetgeen te verwachten is met de gekozen indexen. Het

door (geo)politieke onzekerheden en een hele lage olieprijs (tot

SynVest Value Investment Fund heeft het goed gedaan, maar

$ 27,82 per vat op 20 januari). Bij bedrijven (vooral in de oliesector

de rendementen zijn beïnvloed door de gestegen dollar ten op-

maar niet alleen daar) leidde het tot een gematigde ontwikkeling

zichte van de euro.

van de winsten. Nadat eind september de OPEC, gesteund door
een aantal andere olieproducenten, een akkoord bereikte liep de

In december 2016 is het SynVest Vastgoed Index fonds

olieprijs op tot boven de $ 50 per vat.

gelanceerd. Hiermee bieden wij klanten een exposure aan
vastgoed middels beursgenoteerde bedrijven met een accent

Politieke gebeurtenissen hebben het afgelopen jaar een deken

(60%) op Europa.

van onzekerheden over de financiële markten gelegd. Een
breed gevoel van onbehagen bij grote groepen in de westerse

Fonds

Totaal rendement 2016

samenlevingen vergrootte de angst voor een sterk groeiende

SynVest Obligatie Index fonds

0,50%

aanhang van populistische partijen. Dit was voor het eerst te

SynVest Aandelen Index fonds

12,20%

zien in een (slechts raadgevend) referendum in Nederland over

SynVest Value Investment Fund

10,50%

het associatieverdrag van de Europese Unie met Oekraïne. Het

SynVest Vastgoed Index fonds

-

Britse referendum leidde vervolgens tegen de verwachting in
tot een daadwerkelijke Brexit. In de Verenigde Staten werd

Bovenstaande rendementen zijn netto, dus na aftrek van de kosten.
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Structuur

De hiervoor weergegeven subfondsen zijn aangegaan voor
onbepaalde tijd. Er kunnen nieuwe subfondsen worden ge-

SynVest Beleggingsfondsen nv is een naamloze vennootschap,

introduceerd. Voorafgaand aan de introductie van een subfonds

statutair gevestigd te Veenendaal en kantoorhoudende te

stelt de Beheerder een Aanvullend Prospectus op. In dit

Amsterdam. De vennootschap is geregistreerd bij de Kamer

Aanvullend prospectus worden onder meer het beleggings-

van Koophandel onder dossiernummer 61105570. Het doel

beleid, het risicoprofiel, de kostenstructuur en de beoogde

van SynVest Beleggingsfondsen is het beleggen van vermogen

aanvangsdatum van het betreffende subfonds opgenomen.

in effecten en andere vermogenswaarden, met toepassing van
de beginselen van risicospreiding, teneinde de aandeelhouders

SynVest Beleggingsfondsen nv is een zogenaamde open-end

in de resultaten daarvan te doen delen. Oprichting heeft bij

beleggingsinstelling. Dit houdt in dat SynVest Beleggingsfondsen,

notariële akte plaatsgevonden op 18 juli 2014, met een initieel

behoudens bijzondere omstandigheden, te allen tijde bereid is

maatschappelijk kapitaal van € 225.000,-.

Certificaten en/of Deelcertificaten te verkopen en in te kopen.
De prijs van de Certificaten in elk subfonds is afhankelijk van de

Het maatschappelijk kapitaal is thans in 455.626 aandelen ver-

Intrinsieke waarde van het betreffende subfonds.

deeld, in 6 series gewone aandelen, welke series zijn genummerd
G1 tot en met G6 en 12 prioriteitsaandelen. De nominale

SynVest Beleggingsfondsen of haar subfondsen zijn niet ge-

waarde van de gewone aandelen bedraagt € 10,-. De nominale

noteerd aan een effectenbeurs. SynVest Fund Management bv is

waarde van de prioriteitsaandelen bedraagt € 10,-. Alle gewone

de beheerder van SynVest Beleggingsfondsen nv. SynVest Fund

aandelen worden gehouden door het Administratiekantoor.

Management bv is bij notariële akte opgericht op 1 februari 2005,

De 12 prioriteitsaandelen worden gehouden door Panhuyzen

houdt kantoor te Amsterdam en is ingeschreven in het handels-

Management bv (6) en VG Capital bv (6). Voor ieder subfonds

register van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

wordt een serie van gewone aandelen uitgegeven. Iedere serie

32106705. Aan de Beheerder is door de AFM een vergunning

wordt aangeduid als een subfonds.

verleend in de zin van artikel 2:65 Wft. Op grond van de vergunning
mag de Beheerder in Nederland beleggingsinstellingen beheren.

SynVest Beleggingsfondsen nv heeft een paraplustructuur.
Deze structuur houdt in dat het fonds is onderverdeeld in

De directie van SynVest Fund Management bv bestaat uit

meerdere subfondsen. Het op elk subfonds te storten bedrag

de heer F.J. Panhuyzen (statutair bestuurder) en de heer

en het daaraan toe te rekenen vermogen wordt ten behoeve

drs. M. van Gooswilligen (statutair bestuurder). SynVest Fund

van het desbetreffende subfonds belegd. Elk subfonds heeft

Management bv is als beheerder belast met het beheer van

een eigen beleggingsbeleid, risicoprofiel, beleggingsportefeuille,

SynVest Beleggingsfondsen nv.

kostenstructuur en Intrinsieke waarde. Voor elk subfonds wordt
een aparte administratie gevoerd, zodat alle aan een subfonds

SynVest Beleggingsfondsen nv en de Beheerder zijn onderworpen

toe te rekenen opbrengsten en kosten per subfonds worden

aan de eisen die krachtens de Wft aan een vergunning worden

verantwoord. Voor ieder subfonds wordt een Aanvullend

gesteld en staan uit dien hoofde onder toezicht van de AFM.

Prospectus opgesteld.

Aan de Beheerder is door de AFM een vergunning verstrekt
in de zin van artikel 2:65 Wft. De vergunning is gepubliceerd

Per 1 januari 2017 zijn de volgende subfondsen onderdeel van

op de Website. SynVest Beleggingsfondsen en de Beheerder

SynVest Beleggingsfondsen actief:

staan ingeschreven in het register als bedoeld in artikel 1:107

»» SynVest Obligatie Index fonds;

Wft. Dit register ligt ter inzage bij de AFM en is tevens online

»» SynVest Aandelen Index fonds;

te raadplegen op www.afm.nl. Een afschrift van de vergunning

»» SynVest Value Investment Fund;

van de Beheerder is op verzoek tegen ten hoogste de kostprijs

»» SynVest Vastgoed Index fonds.

verkrijgbaar bij de Beheerder.
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Strategische risico’s

De Beheerder heeft Caceis Bank als custodian van SynVest
Beleggingsfondsen nv aangesteld. Caceis is tevens aangesteld als AIFMD-bewaarder administrateur van SynVest

De strategische risico’s hebben betrekking op de risico’s die

Beleggingsfondsen nv.

samenhangen met de strategie van het fonds.

Het Administratiekantoor houdt op eigen naam en voor rekening

Hoger rendement dan individuele belegger

en risico van de Certificaathouders de gewone aandelen in

Het rendement is afhankelijk van de waarde ontwikkeling van

SynVest Beleggingsfondsen nv teneinde uitgifte en inkoop

de beleggingen en de directe opbrengsten van deze beleggingen

van aandelen in SynVest Beleggingsfondsen nv te regelen. Het

(dividend en interest). Het gerealiseerde rendement kan afwijken

stemrecht en alle overige zeggenschapsrechten van de gewone

van het verwachte rendement. Het fonds streeft naar een zo hoog

aandelen in SynVest Beleggingsfondsen nv worden uitgeoefend

mogelijk rendement. Om dit te realiseren worden de financiële

door het Administratiekantoor. Het Administratiekantoor

instrumenten zorgvuldig geselecteerd en efficiënt beheerd.

houdt als aandeelhouder van gewone aandelen in SynVest
Beleggingsfondsen nv toezicht op het gevoerde beleid door en

Externe factoren

het functioneren van de Beheerder. Op het stemrecht en alle

Om tijdig in te spelen op mogelijke externe veranderingen,

overige zeggenschapsrechten van aandelen kunnen Certificaat-

worden de relevante ontwikkelingen voor het fonds nauw

houders geen aanspraak maken. Er wordt in dit verband derhalve

gevolgd, waardoor het fonds in staat is om snel en adequaat te

geen deelnemersvergadering gehouden. Voor een nadere

reageren.

uiteenzetting over het fonds, verwijzen wij naar Het Prospectus
van SynVest Beleggingsfondsen nv.

Operationele risico’s

Verwachte gang van zaken

Operationele risico’s voor het fonds zijn risico’s die voortkomen

De fondsen zijn 1 januari 2015 gelanceerd en we zien sindsdien

uit mogelijk ontoereikende processen, mensen, systemen en/of

een gestage instroom van kapitaal. De directie verwacht dat dit

(externe) gebeurtenissen.

ook in 2017 zal voortzetten. In 2017 zullen een aantal nieuwe
fondsen worden gelanceerd om een optimale invulling van een

Kwaliteit personeel en adviseurs

individueel beleggersprofiel te kunnen bieden. Als bewaarder,

Bij de selectie van personeel en adviseurs staat de kwaliteit en

administrateur treedt thans Caceis Bank, onderdeel van Crédit

kennis voorop. Het beloningsbeleid van de beheerder is erop

Agricole Group op. Dit is ingegeven door een verlaging van de

gericht om kwalitatief personeel langdurig aan zich te binden.

beheerkosten in combinatie met het geavanceerde administratieExecutie van transacties

en beleggingsplatform OLIS.

Interne procedures en directe betrokkenheid van de directie bij

Strategie en risicobereidheid

de selectie van de financiële instrumenten beperken de risico’s
die bij de executie van transactie kunnen ontstaan, daarnaast

Het fonds heeft als doelstelling de particuliere en institutionele

verlopen de aan- en verkopen van de financiële instrumenten via

belegger de mogelijkheid te bieden om collectief te beleggen

gerenommeerde partijen.

in financiële instrumenten voor rekening en risico van de
certificaathouders, waarbij een totaal rendement wordt

De kwaliteit van de waarderingen

beoogd dat hoger is dan een individuele belegger op eigen

De financiële instrumenten in de portefeuille kennen een

gelegenheid zou kunnen realiseren. Ieder subfonds heeft een

openbare externe notering.

eigen beleggingsbeleid en beleggingsdoelstelling. De totale
risicobereidheid van het fonds is conservatief. Met betrekking

Beheersing van de kosten

tot compliance is de risicobereidheid nihil en dienen alle wetten

De directie van het fonds is betrokken bij alle uitgaven, die

en regels nageleefd te worden.

door het fonds worden gedaan. Periodiek worden rapportages
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opgesteld om de werkelijke kosten te kunnen vergelijken met de

die resulteren in belangrijke checks & balances ten aanzien van

prognoses.

de financiële rapportages.

Beheersing van de IT-omgeving

Compliance risico’s

Voor een goede beheersing van de risico’s die samenhangen met
het functioneren en het beveiligen van de interne IT-infrastructuur

Compliance risico’s zijn risico’s voor het fonds samenhangend

wordt gebruik gemaakt van toegangsbeveiligingen, back-up-en

met het niet of onvoldoende naleven van fiscale en juridische

recoveryprocedures en inschakeling van externe deskundigen

wet- en regelgeving of het niet integer handelen met als

voor controles en continue update van ontwikkelingen op het

potentiële gevolgen reputatieschade, fiscale en juridische claims

gebied van IT.

en procedures en daardoor een lager direct en indirect resultaat.

Financiële risico’s

Risico’s fiscale wet- en regelgeving
De risico’s rondom de fiscale wet- en regelgeving worden door

Liquiditeitsrisico

het fonds beperkt door inschakeling van externe fiscalisten.

De directie van het fonds volgt dagelijks de geldstromen en de
verplichtingen in relatie tot de ratio’s van het financiële beleid.

Wet- en regelgeving/Codes en reglementen

Eventuele risico’s met betrekking tot solvabiliteit, liquiditeit

De interne procedures zijn gericht op het volledig voldoen aan de

rente en marktprijzen zijn hierdoor onder controle. Een

geldende wet- en regelgeving voor het fonds.

liquiditeitsrisico wordt door dit beleid mede beperkt.
Derde partijen en belangenverstrengeling
Renterisico

De interne procedures zijn erop gericht om voldoende kennis

Het fonds is niet gevoelig voor renterisico, aangezien er geen

van verkopers, kopers of partijen die optreden voor het fonds

vreemd vermogen is aangetrokken.

te bezitten, voordat met deze partijen een zakelijke relatie
wordt aangegaan. Belangenverstrengeling is opgenomen in de

Valutarisico

gedragscode.

Het fonds is beperkt gevoelig voor valutarisico’s voor de

Verklaring omtrent bedrijfsvoering

financiële instrumenten die niet in euro genoteerd zijn. De
valutaschommelingen kunnen zowel een positief als een negatief

SynVest Fund Management bv beschikt als beheerder in de

effect hebben op het beleggingsresultaat.

zin van de Wft over een beschrijving van de bedrijfsvoering
Krediet- en tegenpartijrisico

als bedoeld in artikel 115y lid5 van het Bgfo. Wij hebben

Het risico bestaat dat betrokken partijen en/of derden niet, niet

gedurende het afgelopen boekjaar verschillende aspecten van

tijdig of niet conform de verwachtingen en gemaakte afspraken

de bedrijfsvoering beoordeeld. Wij hebben geen constateringen

presteren, waardoor de waarde van de beleggingen beïnvloed

gedaan op grond waarvan wij zouden moeten concluderen dat de

kunnen worden.

beschrijving van de bedrijfsvoering niet voldoet aan de vereisten
zoals opgenomen in de wet financieel toezicht en daaraan

Marktrisico

gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaren wij als

De subfondsen zijn gevoelig voor de waardeveranderingen van

beheerder voor SynVest Beleggingsfondsen nv te beschikken

de beleggingen als gevolg van fluctuatie van prijzen in financiële

over een beschrijving van de bedrijfsvoering die voldoet aan

markten zoals aandelen of vastrentende waarden.

artikel 115y lid 5 Bgfo.

Verslaggevingsrisico

Ook hebben wij niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet

Voor het fonds is een systeem van interne controlemaatregelen en

effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert.

administratief-organisatorische maatregelen geïmplementeerd,

Derhalve verklaren wij met een redelijke mate van zekerheid dat
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de bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar 2016 effectief en
overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd.
Beloning beheerder
Er is geen personeel in dienst van het fonds. Voor de uitvoering
van de activiteiten wordt gebruik gemaakt van de diensten van
SynVest Fund Management bv, alsmede van de diensten van
derden.
In 2016 is SynVest Fund Management bv onder meer de beheerder
geweest van drie beleggingsinstellingen, namelijk SynVest
Beleggingsfondsen nv, SynVest RealEstate Fund nv en SynVest
German RealEstate Fund nv. De directie en het personeel van
SynVest Fund Management zijn, naast andere werkzaamheden
en deelnemingen, werkzaam voor deze beleggingsinstellingen.
De totale beloning die SynVest Fund Management bv in 2016
heeft uitbetaald bedraagt: € 735.691 (2015: € 477.371),
bestaande uit een beloning van € 427.918 (2015: € 342.000)
voor de directie en € 307.773 (2015: € 135.371) als loon voor het
personeel (gemiddeld 8 fte (2015: 3fte)). Gedurende boekjaar
2016 zijn geen variabele beloningen aan het personeel uitgekeerd
door SynVest Fund Management bv.
Voor een toelichting van het beloningsbeleid verwijzen wij u
naar www.synvest.nl.
Amsterdam, 22 juni 2017
De Directie:
F.J. Panhuyzen
M. van Gooswilligen
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Samengestelde balans per 31 december 2016
Na winstbestemming.

Noot

31 december 2016

Activa

€

€

31 december 2015
€

€

Beleggingen
Aandelen

3.166.173

960.845

Aandelenfondsen

4.118.241

1.376.030

Obligatiefondsen

5.668.388

1.909.252

1

4.246.127

12.952.802

Vorderingen
Overige vorderingen

Liquide middelen

2

47.510

3

Totaal activa

5.106
47.510

5.106

108.011

58.725

13.108.323

4.309.958

Passiva
Eigen vermogen
Aandelenkapitaal

2.510.820

477.700

Agioreserve

9.983.339

1.780.043

329.713

(116.389)

Overige reserves
4

2.141.354

12.823.872

Kortlopende schulden
Crediteuren

5

38.876

3.319

Schulden aan groepsmaatschappijen

6

134.617

42.430

Overlopende passiva

7

110.958

2.122.855

Totaal passiva

10

284.451

2.168.604

13.108.323

4.309.958

Samengestelde winst- en verliesrekening over 2016
Noot

2016
€

8

2015
€

196.010

23.056

4.718

(5.459)

Niet-gerealiseerde waardemutatie beleggingen

552.377

(1.247)

Som der bedrijfsopbrengsten

753.105

16.350

309.665

120.699

5.557

1.716

Som der bedrijfslasten

315.222

122.415

Resultaat

437.883

(106.065)

Beleggingsopbrengsten
Gerealiseerde waardemutatie beleggingen

Lasten in verband met het beheer
van beleggingen

9

Rentelasten en soortgelijke kosten

10

11

Samengesteld kasstroomoverzicht over 2016
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2016
€

€

2015
€

€

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten
Beleggingsresultaat

(104.349)

443.440

Verandering in werkkapitaal:
(42.404)

(5.106)

Aankopen beleggingen

(8.801.218)

(4.437.991)

Verkopen beleggingen

651.641

185.189

Mutatie kortlopende vorderingen

Gerealiseeerd resultaat beleggingen
Ongerealiseerd resultaat beleggingen
Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

(4.718)

5.459

(552.380)

1.216

(1.884.153)

2.164.671

Rentelasten en soortgelijke kosten
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten
Uitgifte van participaties

(10.633.232)

(2.086.562)

(10.189.792)

(2.190.911)

(5.557)

(1.716)

(10.195.349)

(2.192.627)

2.033.120

432.580

8.219

Mutatie overige reserves inkoop aandelen G4

8.203.296

Saldo mutatie agio

1.780.043
10.244.635

2.212.623

49.286

19.996

Stand per 1 januari

58.725

38.729

Mutatie geldmiddelen

49.286

19.996

108.011

58.725

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen
Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 31 december
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Toelichting op de samengestelde jaarrekening
Algemeen

Resultaatbestemming 2015

Onderneming

De jaarrekening 2015 is opgesteld door de directie en het

SynVest Beleggingsfondsen nv, statutair gevestigd te Veenendaal,

resultaat is ten laste van de overige reserves gebracht.

is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossier-

Gebeurtenissen na balansdatum

nummer 61105570. Het fonds is opgericht op 18 juli 2014 in
de vorm van een fonds voor gemene rekening met subfondsen
binnen paraplustructuur.

Er is geen sprake van significante gebeurtenissen na balansdatum.

Vanaf 18 juli 2014 zijn de volgende subfondsen onderdeel van

Financiële risico’s

SynVest Beleggingsfondsen nv:
»» SynVest Obligatie Index fonds;

Liquiditeitsrisico

»» SynVest Aandelen Index fonds;

De directie van het fonds volgt dagelijks de geldstromen en de

»» SynVest Value Investment Fund;

verplichtingen in relatie tot de ratio’s van het financiële beleid.

»» SynVest Duurzaam Beleggen Index fonds (niet actief in 2016);

Eventuele risico’s met betrekking tot solvabiliteit, liquiditeit

»» SynVest Rente fonds (niet actief in 2016).

rente en marktprijzen zijn hierdoor onder controle. Een

»» Synvest Vastgoed Aandelen Index fonds (niet actief in 2016).

liquiditeitsrisico wordt door dit beleid mede beperkt

In de jaarrekening van SynVest Beleggingsfondsen nv zijn de

Renterisico

financiële gegevens van SynVest Beleggingsfondsen nv en haar

Het fonds is niet gevoelig voor renterisico, aangezien er geen

subfondsen geconsolideerd. De financiële gegevens van de

vreemd vermogen is aangetrokken.

subfondsen zijn in de bijlagen afzonderlijk weergegeven.
Valutarisico

Activiteiten

Het fonds is beperkt gevoelig voor valutarisico’s voor de
financiële instrumenten die niet in euro genoteerd zijn. De

De activiteiten van SynVest Beleggingsfondsen nv gevestigd te

valutaschommelingen kunnen zowel een positief als een negatief

Veenendaal, bestaan voornamelijk uit:

effect hebben op het beleggingsresultaat.

»» Commissionairs en makelaars in effecten,beleggingsadviseurs.
Krediet- en tegenpartijrisico
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Hogehilweg 5

Het risico bestaat dat betrokken partijen en/of derden niet, niet

te Amsterdam.

tijdig of niet conform de verwachtingen en gemaakte afspraken
presteren, waardoor de waarde van de beleggingen beïnvloed

Transacties met verbonden partijen

kunnen worden.

De transacties met verbonden partij SynVest Fund Management
bv zijn toegelicht in de jaarrekening onder punt 9 op pagina 19

Marktrisico

toelichting samengestelde winst- en verliesrekening.

De subfondsen zijn gevoelig voor de waardeveranderingen van
de beleggingen als gevolg van fluctuatie van prijzen in financiële

Resultaatbestemming over het boekjaar 2016

markten zoals aandelen of vastrentende waarden.

De algemene vergadering heeft op 22 juni besloten om het

Verslaggevingsrisico

resultaat over het boekjaar 2016 ten bedrage van € 437.883

Voor het fonds is een systeem van interne controle-

geheel ten gunste van de overige reserves te brengen en over

maatregelen en administratief-organisatorische maatregelen

2016 geen dividend uit te keren.

geïmplementeerd, die resulteren in belangrijke checks &
balances ten aanzien van de financiële rapportages.
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Grondslagen voor de balanswaardering

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in de

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische

wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige

kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop

uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving die

ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen

uitgeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving en de wet

voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen

op het financieel toezicht.

en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde
van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor

Beleggingsopbrengsten

de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa
en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Waardeveranderingen van beleggingen
Beleggingen

Gerealiseerde en ongerealiseerde koersverschillen worden

De beleggingen in de onderliggende beleggingsfondsen worden

rechtstreeks verantwoord in de winst- en verliesrekening.

gewaardeerd tegen marktwaarde welke op balansdatum
is

gelijkgesteld

aan

de

beurswaarde

van

Ontvangen dividenden

betreffende

beleggingsfonds. Bij de waardering is rekening gehouden met de

Hieronder worden de in de verslagperiode genoten dividenden

transactiekosten (de aan- en verkoopkosten van de beleggingen).

bruto (onder aftrek van bronbelasting) interestbaten en- lasten
(couponopbrengsten van obligaties) verantwoord. Met lopende

Vorderingen

interest per balansdatum wordt rekening gehouden.

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met
een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste

Lasten

verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële

betrekking hebben.

waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van

Financiële baten en lasten

oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode

worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de

betrekking

vorderingen.

uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

Liquide middelen

Oprichtingskosten

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde

De oprichtingskosten zijn volledig voor rekening van de

en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van

Beheerder en worden niet in rekening gebracht bij het fonds.

hebbende

renteopbrengsten

en

-kosten

van

de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen
Fiscale status

op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Het fonds heeft de fiscale status van een fiscaal transparant fonds.
Kortlopende schulden

Een fiscaal transparant fonds is zelf niet belastingplichtig. De

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een

vennootschapsbelasting wordt bij de individuele participanten

looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking

geheven.

opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd
Kosten bij uitgifte en inkoop van participaties

tegen de geamortiseerde kostprijs.

Bij uitgifte en inkoop van participaties worden door het fonds
geen kosten in rekening gebracht.
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Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit
liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Belastingen, rentebaten
en soortgelijke opbrengsten, alsmede rentelasten en soortgelijke kosten, worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten.

Activa

31-dec-2016

31-dec-2015

Vaste activa

€

€

1. Beleggingen
Aandelen

3.166.173

960.845

Aandelenfondsen

4.118.241

1.376.030

Obligatiefondsen

5.668.388

1.909.252

12.952.802

4.246.127

De aankoopwaarde van de effecten bedraagt € 12.395.704.
Verloopstaat per fonds

Stand per 1 januari 2016
Aankopen

Aandelen

Aandelen fondsen

Obligatie fondsen

Obligatie fondsen

SynVest Value

SynVest Aandelen

SynVest Obligatie

SynVest Rente

Investment Fund

Index fonds

Index fonds

fonds

960.845

1.376.030

1.703.492

205.760

2.613.626

2.415.945

3.771.647

-

Overboeking
Verkopen
Gerealiseerde waardestijging
Ongerealiseerde waardestijging
Stand per 31 december 2016

-

-

205.760

(205.760)

(651.641)

-

-

-

4.718

-

-

-

238.625

326.266

(12.511)

-

3.166.173

4.118.241

5.668.388

-

Vorderingen
2. Overige vorderingen

31-dec-2016

31-dec-2015

€

€

Nog te ontvangen bedragen

3. Liquide middelen
Rekening courant ABN AMRO Bank nv
Rekeningen courant Kasbank
Caceis Bank
De saldi van de rekeningen courant staat vrij ter beschikking.
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47.510

5.106

31-dec-2016

31-dec-2015

€

€
9.359

27.813

-

30.912

98.652

-

108.011

58.725

Toelichting op de samengestelde balans
Passiva

2016

2015

€

€

4. Eigen vermogen
Aandelenkapitaal
477.700

45.120

Uitgifte aandelen

2.033.120

432.580

Stand per 31 december

2.510.820

477.700

Stand per 1 januari

Het maatschappelijk kapitaal is in 2016 gewijzigd, en bedraagt € 4.556.250, verdeeld in 455.625 aandelen van nominaal € 10. Het
geplaatste aandelenkapitaal bedraagt € 2.510.820. Per eindbalans was het geplaatst aandelenkapitaal als volgt verdeeld:
»» 251.070 gewone aandelen met alleen (beperkt) winstrecht (€ 2.510.700);
»» 12 prioriteitsaandelen (€ 120).

Aantal
€

Nominaal
€

2016
€

2015
€

Gewone aandelen serie G1

56.384

10

563.840

191.050

Gewone aandelen serie G2

73.371

10

733.710

119.310

Gewone aandelen serie G3

114.606

10

1.146.060

100.130

Gewone aandelen serie G4

5.209

10

52.090

52.090

Gewone aandelen serie G5

750

10

7.500

7.500

Gewone aandelen serie G6

750

10

7.500

7.500

12

10

120

120

2.510.820

477.700

Prioriteitsaandelen
Stand per 31 december
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Agioreserve

2016

2015

€

€

Stand per 1 januari

1.780.043

-

Agio op kapitaalstortingen

8.431.070

1.780.043

Inkoop aandelen G4

(227.774)

-

Stand per 31 december

9.983.339

1.780.043

2016

2015

€

€

Gewone aandelen serie G1

2.411.850

769.553

Gewone aandelen serie G2

3.077.856

470.724

Gewone aandelen serie G3

4.545.723

363.958

Gewone aandelen serie G4

-

175.808

Gewone aandelen serie G5

-

-

Gewone aandelen serie G6

-

-

Prioriteitsaandelen

-

-

10.035.429

1.780.043

2016

2015

Stand per 31 december

Overige reserve
€
Stand per 1 januari
Uit voorstel resultaatbestemming
Inkoop aandelen G4
Stand per 31 december

Intrinsieke waarde per 31 december 2016

€
(116.389)

(10.323)

437.885

(106.066)

8.217

-

329.713

(116.389)

SynVest Value

SynVest Aandelen

SynVest Obligatie

Investment Fund

Index fonds

Index fonds

3.206.601

4.126.307

5.704.043

56.384

73.371

114.606

57

56

50

10,5%

12,2%

0,5%

Intrinsieke waarde per 31 december 2016
Aantal participaties (in stuks)
Intrinsieke waarde per participatie
Rendement 2016
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Kortlopende schulden

31-dec-2016

31-dec-2015

€

€

5. Crediteuren
Crediteuren

6. Schulden aan groepsmaatschappijen

38.876

3.319

31-dec-2016

31-dec-2015

€

€

Rekening courant SynVest Fund Management bv
Rekening courant St. Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen

134.617

42.130

-

300

134.617

42.430

Met betrekking tot bovenstaande rekeningen courant zijn geen zekerheden gesteld. Over deze rekeningen courant wordt geen rente
berekend.

7. Overlopende schulden

31-dec-2016

31-dec-2015

€

€

Te betalen kosten assetmanagement en fondsbeheer

31.647

-

Te betalen administratie- en accountantskosten

24.200

28.150

17

122

Te betalen interest
Te betalen notariskosten

-

11.073

2.949

638

Toe te kennen participaties

-

2.082.872

Te betalen performance fee

47.330

-

Te betalen belastingsadvieskosten

Te betalen kosten depository

18

4.815

-

110.958

2.122.855

Toelichting op de samengestelde winst- en verliesrekening
8. Beleggingsopbrengsten

2016
€

Ontvangen dividenden
Overig

9. Lasten in verband met het beheer van beleggingen

2015
€

191.944

20.887

4.066

2.169

196.010

23.056

2016
€

2015
€

Notaris- en advieskosten

85.473

38.952

Kosten Depositary

43.908

32.835

Accountantskosten controle jaarrekening

14.200

13.630

Kosten Asset Management

81.969

9.091

-

6.287

Administratiekosten

18.150

18.150

Kosten vermogensbeheer

16.151

1.566

Performance fee

47.329

-

2.485

188

309.665

120.699

Marketingkosten

Overige algemene kosten

SynVest Fund Management bv voert de directie en het beheer

van de subfondsen boven de 4-8% ligt. De prestatievergoeding

van de fondsen. Zoals beschreven in de prospectus brengt

bedraagt dan 20% van het meerdere.

zij een een vast percentage tussen 0,5 en 1,5 van het belegd
vermogen als vergoeding in rekening voor Asset Management

In 2016 bedraagt de vergoeding voor de Bewaarder € 43.908.

en fondsbeheer.
De externe accountant Mazars en het Mazars- netwerk hebben
De Beheerder is gerechtigd tot een performance fee als het

naast het honorarium voor de controle van de jaarrekening geen

rendement, zoals opgenomen in het prospectus, afhankelijk

verdere honoraria in rekening gebracht.

2016

De kosten zijn als volgt verdeeld:
€

2015
€

136.532

82.932

Subfonds SynVest Value Investment Fund

56.682

16.010

Subfonds SynVest Aandelen Index fonds

68.061

10.030

Subfonds SynVest Obligatie Index fonds

48.690

6.094

-

5.633

309.965

120.699

SynVest Beleggingsfondsen nv

Subfonds SynVest Rente fonds
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2016

Financiële baten en lasten
€

2015
€

10. Rentelasten en soortgelijke kosten
Interest rekening courant banken

934

Bankkosten en provisie

379

4.623

1.337

5.557

1.716

Beloning Stichting Administratiekantoor
Er zijn geen commissarissen benoemd bij het fonds. De vergoeding van het Bestuur Stichting Administratiekantoor SynVest
Beleggingsfondsen voor het boekjaar 2016 bedraagt € 5.000.

2016
€

Omloopfactor
Aandelen

2015
€

157

104

Aandelenfondsen

88

120

Obligatiefondsen

102

102

SynVest Value Investment Fund

0,8%

1,6%

SynVest Aandelen Index fonds

1,2%

0,7%

SynVest Obligatie Index fonds

0,1%

0,3%

-

2,6%

Doorlopende kosten factor (LKF)

SynVest Rente fonds

Amsterdam, 22 juni 2017
SynVest Beleggingsfondsen nv
De Directie:
F.J. Panhuyzen
M. van Gooswilligen
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Overige gegevens
1.

Iedere soort aandelen is gerechtigd tot het gedeelte van de

en winstreserves van de serie aandelen ten laste waarvan de

winst van de vennootschap dat voortvloeit uit deelnemingen

wettelijke reserve werd gevormd of verhoogd.

of investeringen die werden gedaan met middelen ter
beschikking gesteld en geadministreerd ten behoeve van een

6.

bepaalde serie aandelen.

De vennootschap kan aan de aandeelhouders slechts
uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is
dan het bedrag van het gestorte kapitaal van de vennootschap,

2.

Het bestuur is bevoegd om de winst blijkende uit een

vermeerderd met de reserves die de vennootschap krachtens

vastgestelde winst- en verliesrekening, of een gedeelte

de wet moet aanhouden.

daarvan, te reserveren en toe te voegen aan de door de
desbetreffende serie aan te houden winstrekening en

7.

Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het doen van

winstreserve in overeenstemming met de winstallocatie

tussentijdse uitkeringen, waaronder begrepen uitkeringen

beschreven in artikel 17.1. Na de in de vorige zin bedoelde

uit reserves, indien aan het vereiste van artikel 17.6 is voldaan

toevoeging wordt, voor zover mogelijk, op de prioriteits-

blijkens de tussentijdse vermogensopstelling, opgesteld met

aandelen een dividend uitgekeerd gelijk aan (1%) van het

inachtneming van de daartoe geldende voorschriften.

nominale bedrag van deze aandelen. Hetgeen na de in
de vorige zin bedoelde toevoeging resteert staat aan de

8.

Bij de berekening van de uitkering tellen aandelen die de

algemene vergadering ter beschikking, met dien verstande

vennootschap in haar kapitaal houdt en aandelen waarvan

dat (i) op de prioriteitsaandelen geen verdere uitkering zal

de vennootschap de certificaten houdt niet mee.

geschieden en (ii) dividenduitkeringen uitsluitend kunnen
plaatsvinden overeenkomstig de per soort aandelen op-

9.

gemaakte voorstellen.

De vordering tot uitkering verjaart door verloop van vijf
jaren, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van
betaalbaarstelling en vervalt aan de vennootschap ten

3.

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 17.1, staat de

gunste van de desbetreffende serie aandelen.

winst blijkende uit de vastgestelde winst- en verliesrekening,
verminderd met eventuele toevoegingen aan de reserves

10. De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur

als bedoeld in artikel 17.2 ter beschikking aan de algemene

besluiten dat uitkeringen geheel of gedeeltelijk in de vorm

vergadering, met dien verstande dat een ingevolge artikel

van een door het bestuur te bepalen aantal aandelen kunnen

17.4 aan een winstreserve of agioreserve gedane onttrekking

plaatsvinden. Hetgeen aan een aandeelhouder van de in

eerst moet worden aangezuiverd.

de vorige zin bedoelde uitkering toekomt wordt hem in
contanten of in de vorm van aandelen , een en ander, zo het

4.

Door de vennootschap geleden verliezen worden voor zover

bestuur zulks bepaalt, ter keuze van de aandeelhouder, ter

mogelijk ten laste gebracht van de reserves die verbonden

beschikking gesteld.

zijn aan de soort aandelen waarmee de geleden verliezen
verband houden, als volgt:

11. Winstuitkeringen en andere uitkeringen worden betaalbaar

(a) ten eerste van de vrije reserves van de verlieslatende

gesteld op een door het bestuur te bepalen datum, uiterlijk

serie aandelen;

veertien dagen na vaststelling respectievelijk na het nemen

(b) vervolgens van de winstreserve van de verlieslatende

van een besluit tot uitkering.

serie aandelen; en

Controleverklaring

(c) ten slotte van de agioreserve van de verlieslatende serie
aandelen.

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring,
5.

te vinden op pagina 22 t/m 25.

Indien en voor zover een wettelijke reserve vrijvalt, worden de
vrijkomende bedragen toegevoegd aan de winstrekeningen
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Subfonds SynVest Value Investment Fund
Balans per 31 december 2016

31 december 2016
€

€

31 december 2015
€

€

Activa
Vaste activa
Beleggingen
3.166.173

Aandelen

960.845
3.166.173

960.845

Vlottende activa
Vorderingen
5.714

Overige vorderingen

10.967

Liquide middelen
Totaal activa

5.714

10.967

54.937

10.037

3.226.824

981.849

Passiva
Fondsvermogen
3.206.602

Participatiekapitaal

965.904
965.904

3.206.602
Kortlopende schulden
20.222

Overlopende passiva

15.945

Totaal passiva

Winst- en verliesrekening over 2016

20.222

15.945

3.226.824

981.849

2016

2015

€

€
33.026

6.489

4.718

(31)

Niet-gerealiseerde waardemutatie beleggingen

238.622

23.197

Som der bedrijfsopbrengsten

276.366

29.655

56.682

16.010

1.602

814

58.284

16.824

218.082

12.831

Beleggingsopbrengsten
Gerealiseerde waardemutatie beleggingen

Lasten in verband met het beheer van beleggingen
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der bedrijfslasten
Resultaat
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Subfonds SynVest Aandelen Index fonds
Balans per 31 december 2016

31 december 2016
€

€

31 december 2015
€

€

Activa
Beleggingen
Aandelenfondsen

1.376.030

4.118.241

1.376.030

4.118.241
Vorderingen
Overige vorderingen

17.331

7.452

Liquide middelen
Totaal activa

17.331

7.452

27.331

10.321

4.162.903

1.393.803

Passiva
Fondsvermogen
Participatiekapitaal

4.126.300

1.383.787
1.383.787

4.126.300
Kortlopende schulden
Overlopende passiva

36.603

10.016

Totaal passiva

Winst- en verliesrekening over 2016

36.603

10.016

4.162.903

1.393.803

2016

2015

€

€
79.419

Opbrengsten uit beleggingen

8.474

-

(4.716)

Niet-gerealiseerde waardemutatie beleggingen

326.266

(15.080)

Som der bedrijfsopbrengsten

405.685

(11.322)

68.061

10.030

1.268

264

69.329

10.294

336.356

(21.616)

Gerealiseerde waardemutatie beleggingen

Lasten in verband met het beheer van beleggingen
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der bedrijfslasten
Resultaat
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Subfonds SynVest Obligatie Index fonds
Balans per 31 december 2016

31 december 2016
€

€

31 december 2015
€

€

Activa
Beleggingen
Obligatiefondsen

1.703.492

5.668.388

1.703.492

5.668.388
Vorderingen
Overige vorderingen

24.464

7.452

Liquide middelen
Totaal activa

24.464

7.452

16.384

6.089

5.709.236

1.717.033

Passiva
Fondsvermogen
Participatiekapitaal

5.704.043

1.710.885
1.710.885

5.704.043
Kortlopende schulden
Overlopende passiva

5.193

6.148

Totaal passiva

Winst- en verliesrekening over 2016

5.193

6.148

5.709.236

1.717.033

2016

2015

€

€
83.625

Beleggingsopbrengsten

5.391

-

(675)

(12.511)

(6.099)

Som der bedrijfsopbrengsten

71.114

(1.383)

Lasten in verband met het beheer van beleggingen

48.690

6.094

2.377

309

Som der bedrijfslasten

51.067

6.403

Resultaat

20.047

(7.786)

Gerealiseerde waardemutatie beleggingen
Niet-gerealiseerde waardemutatie beleggingen

Rentelasten en soortgelijke kosten
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30
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