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1 DIRECTIEVERSLAG
Resultaat
Het eerste halfjaar van 2017 werd een netto resultaat na
belastingen behaald van € 898.646 tegenover een netto
resultaat na belastingen van € 1.025.943 in het eerste halfjaar
2016. De daling van de huuropbrengsten in het eerste halfjaar
van 2017 wordt grotendeels gecompenseerd door lagere
rentelasten. De directie is tevreden met dit resultaat, gezien het
langzame herstel van de vastgoedmarkt buiten de Randstad.

Een ander belangrijk criterium in het verhuurbeleid vormt de
diversificatie naar het type huurder. Door een spreiding van het type
huurder na te streven, is de beleggingsportefeuille minder
afhankelijk van de economische ontwikkelingen. Mocht er een
minder positieve ontwikkeling zijn in de ene sector, dan kan deze
gecompenseerd worden door gunstigere ontwikkelingen in een
andere sector. Zeker onder de huidige economische
omstandigheden is spreiding van groot belang. De directie voert een
actief beleid gericht op de verlenging van de bestaande
huurovereenkomsten, waardoor een constante huurstroom voor het
Fonds wordt nagestreefd.

Ontwikkeling beleggingsportefeuille
De huurinkomsten daalden van € 6,6 mln op jaarbasis per 30
juni 2016 tot € 5,5 mln op jaarbasis per 30 juni 2017. Op deze
datum bedraagt de beleggingsportefeuille € 65,9 mln (per 30
juni 2016 totaal € 71,0 mln). De daling is met name veroorzaakt
door waardevermindering van Winkelcentrum De Weiert in
Emmen en Immenhorst te 's- Heerenberg.

Indeling huurders naar type op basis van de huurinkomsten per
30 juni 2017
Horeca
3%

De huidige leegstand ultimo juni 2017 bedraagt 21,3% van de
theoretische huurinkomsten, hetgeen het gevolg is van de
aanhoudende moeizame marktomstandigheden. De hoge
leegstand komt in het bijzonder door leegstand in 'sHeerenberg van het logistieke pand (7,3%). De verwachting is
dat dit in de tweede helft van 2017 zal worden ingevuld. De
huidige portefeuille bestaat uit winkels (54%), bedrijfsruimten
(23%) kantoren (13%), zorginstellingen (5%) en woningen (5%).
Verdeling beleggingen naar soort onroerend goed per 30
juni 2017
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Een ander belangrijk criterium is de looptijd van de
huurovereenkomsten. Uit de hieronder weergegeven grafiek
blijkt procentueel de huursom van de per 30 juni 2017 in bezit
zijnde objecten naar looptijd. Door actief management is de
looptijd van verschillende contracten verlengd. Uit deze grafiek
blijkt dat 74% van de huursom een looptijd heeft tot en met
2019, door actief management zal deze horizon naar
verwachting verder naar de toekomst verlegd worden, waardoor
een gezonde cashflow gewaarborgd is.

De portefeuille per 30 juni 2017 is verdeeld over 38 locaties en 122
huurders, hierbij zijn de parkeerplaatsen niet meegerekend. De
geografische verdeling is als volgt:

Reeds vastgelegde huurinkomsten als percentage van de
ontvangen huur van de objecten per 30 juni 2017

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Loan to value (LTV)
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30 juni 2017
€

31 dec. 2016
€

30 juni 2016
€

31 dec. 2015
€

58.849.935
65.911.667
89,3%

59.807.283
66.207.723
90,3%
2,9%

60.715.659
71.022.208
85,5%
2,6%

61.612.071
71.405.292
86,3%
2,7%

3,0%
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Analyse beleggingsresultaat

1 jan. 2017 t/m 30 juni 2017 1 jan. 2016 t/m 30 juni 2016
€

Opbrengsten
Huren
Gerealiseerde waardeveranderingen
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
Rente liquiditeitsreserve
Totaal opbrengsten
Lasten
Hypotheekrente
Afschrijvingen
Kosten exploitatie en property management
Beheerkosten
Totaal lasten

De leegstand bedraagt per 30 juni 21,3% (30 juni 2016: 13,9%).
Door herfinancieringen van leningen profiteert de vennootschap
van de lagere marktrente op de kapitaalmarkt; daarnaast is de
hypotheekrente ook lager door aflossingen. De afschrijvingen
zijn lager dan vorig jaar, nog steeds rekening houdend met een
behoudende waardering van de onroerend goed beleggingen.

2.979.917
2.979.917

3.548.917
1.242
3.550.158

(774.740)
(300.000)
(706.405)
(300.126)
(2.081.271)

(1.315.836)
(346.854)
(601.425)
(260.101)
(2.524.216)
1.025.942

12,8%

Rendement in % van gemiddeld eigen vermogen

De totale opbrengsten zijn als gevolg van enkele opzeggingen
en huurkortingen gedaald ten opzichte van het eerste halfjaar
2016. In het eerste halfjaar hebben geen aankopen of
verkopen van beleggingsobjecten plaatsgevonden.

10.821.350

898.646

Beleggingsresultaat

Over het eerste halfjaar 2017 werd een beleggingsresultaat
behaald van € 898.646 tegenover een resultaat van € 1.025.942
in de vergelijkbare periode van 2016.

€

7.486.937

Totaal eigen vermogen per 30 juni

20,9%

De afname van de exploitatie- en beheerkosten wordt veroorzaakt
door lagere kosten voor het beheer, externe adviseurs, lagere
verhuurkosten en lagere kosten voor oninbare huren. De
management fees daalden met €18.901 als gevolg van de daling
van de omvang van het fonds.
De daling van de opbrengsten is grotendeels gecompenseerd door
een afname van de kosten. Door de daling van het eigen vermogen
wordt het rendement als percentage ook over een lager eigen
vermogen berekend, hetgeen een positieve impact heeft.
Per 3 juli 2017 is het onroerend goed Marithaime 9-11 te Elst met
een boekwinst aan de huurder verkocht.

Intrinsieke waarde

Intrinsieke waarde
Aantal aandelen
Intrinsieke waarde per aandeel
Intrinsieke waarde per participatie
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30 juni 2017
€

31 dec. 2016
€

30-jun-16
€

31 dec. 2015
€

7.487
1.164.219
6,43
643

6.515
1.157.760
5,63
563

10.821
1.159.762
9,33
933

9.876
1.170.300
8,44
844
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Ontwikkeling Fondsvermogen en resultaten
Uit de hiernaast opgenomen grafiek blijkt de ontwikkeling van
het eigen en het totaalvermogen over de jaren 2007 tot en met
juni 2017.
Het totaalvermogen ontwikkelde zich in deze periode van
€ 42.227.251 tot € 67.509.821 per 30 juni 2017. De grafiek laat
duidelijk zien dat door de afwaardering van de
beleggingsobjecten sinds 2012 het aandeel eigen vermogen in
het totaalvermogen is afgenomen.

Ontwikkeling eigen- en totaal vermogen over de periode 2007
tot en met juni 2017
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Amsterdam, 3 augustus 2017

De directie:

F.J. Panhuyzen

SynVest RealEstate Fund nv Amsterdam

drs. M. van Gooswilligen
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2 BALANS (VÓÓR RESULTAATBESTEMMING)

Noot
ACTIVA
Beleggingen
Onroerend goed
Geactiveerde kosten huurbevordering

Vorderingen
Vorderingen op gelieerde maatschappijen
Overige vorderingen
Overlopende activa

Overige activa
Liquide middelen

Totaal activa
PASSIVA
Eigen vermogen
Aandelenkapitaal
Agioreserve
Overige reserves
Onverdeeld resultaat

Langlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen I
Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen II
Schulden aan leveranciers en handelscrediteuren
Belastingen
Overige schulden
Overlopende passiva

Totaal passiva
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30 juni 2017
€

31 december 2016
€

65.681.356
230.311
65.911.667

65.981.356
226.367
66.207.723

67.851
53.600
103.753
225.204

80.970
8.517
89.487

1.372.950
1.372.950

1.550.553
1.550.553

67.509.821

67.847.763

11.666.100
37.444.620
(42.522.429)
898.646
7.486.937

11.577.598
37.459.939
(39.282.398)
(3.240.034)
6.515.104

56.935.239

22.118.387

1.914.696
74.840
200.386
364.950
532.773
3.087.645

37.688.896
270.100
165.551
324.541
586.554
39.214.272

67.509.821

67.847.763
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3 WINST- EN VERLIESREKENING

1 jan. 2017 t/m
30 juni 2017
€

1 jan. 2016 t/m
30 juni 2016
€

Opbrengsten uit beleggingen
Bruto huuropbrengsten
Overige opbrengsten
Exploitatiekosten
Netto huuropbrengsten

2.979.917
(537.586)
2.442.331

3.548.917
(509.890)
3.039.027

Totaal opbrengsten uit beleggingen

2.442.331

3.039.027

(468.945)
(300.000)
(774.740)
(1.543.685)

(351.636)
(346.854)
(1.314.594)
(2.013.084)

Lasten
Lasten in verband met het beheer van beleggingen
Afschrijvingen op beleggingen
Netto rentelasten
Totaal lasten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
voor belastingen
Vennootschapsbelasting

898.646
-

1.025.943
-

Nettowinst na belastingen

898.646

1.025.943
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4 KASSTROOMOVERZICHT
(VOLGENS DE INDIRECTE METHODE)

1 jan. 2017 t/m
30 juni 2017
€
Beleggingsactiviteiten
Nettoresultaat
Aanpassingen voor:
- waardeveranderingen beleggingen
- investeringen huurbevordering
- afschrijvingen huurbevordering

898.646
49.046
(52.990)

1 jan. 2016 t/m
30 juni 2016
€

1.025.943
36.230

Mutaties in werkkapitaal:
- mutatie vorderingen
- mutatie afschrijvingen op beleggingen
- mutatie overige kortlopende schulden

(135.717)
300.000
(36.126.627)

(36.426)
346.854
16.413.789

Kasstroom uit investeringsactiviteiten:
- mutatie financiële vaste activa
- aankopen onroerend goed inclusief aankoopkosten
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten

(35.067.643)

17.786.390

88.502
(15.319)
34.816.856
34.890.040

(30.898)
(49.237)
(17.522.476)
(17.602.611)

Financieringsactiviteiten
Mutatie aandelenkapitaal
Vermindering agio
Dividenduitkeringen
Mutatie langlopende schulden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen
Liquide middelen primo periode
Liquide middelen ultimo periode
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(177.603)

183.779

1.550.553
1.372.950

1.236.574
1.420.353
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5 BEKNOPTE TOELICHTING
1 Algemeen

5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

SynVest RealEstate Fund is een naamloze vennootschap
statutair gevestigd te Amersfoort en feitelijk gevestigd aan
de Hogehilweg 5, 1101 CA Amsterdam. De vennootschap
is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 32106698. Het Fonds is opgericht op 1 februari
2005. Deelname aan het Fonds is mogelijk door het
nemen van Certificaten die worden toegekend door het
Administratiekantoor. Er is sprake van een closed- end
beleggingsinstelling nu het Fonds geen aandelen meer kan
uitgeven.

Algemeen
De waarderingsgrondslagen van de activa en passiva
alsmede de grondslagen van de bepaling van het resultaat
van dit financieel verslag zijn in overeenstemming met Titel
9 BW 2.

Het Fonds is aangegaan voor onbepaalde tijd en kent
geen maximale fondsomvang. De directie kan de uitgifte
van aandelen staken indien om reden van
beheersbaarheid besloten wordt met een nieuw fonds te
starten.
2 Juridische status
Het Fonds is een beleggingsinstelling in de zin van de Wft
en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële
Markten (AFM).
3 Fiscale status
Het Fonds heeft de status van Fiscale Beleggingsinstelling
op grond van artikel 28 van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969.
4 Financiële instrumenten
Voor de toelichting van primaire financiële instrumenten
wordt verwezen naar de specifieke postgewijze toelichting.
Hieronder worden de financiële derivaten en de hiermee
verbonden risico's toegelicht. Rente-instrumenten worden
toegepast ter verkrijging van een gewenst risicoprofiel in
vaste en variabele renteposities. De vennootschap past
kostprijs hedge accounting toe op basis van generieke
documentatie. De vennootschap documenteert de wijze
waarop de hedgerelaties passen in de doelstellingen van
het risicobeheer, de hedgestrategie en de verwachting
aangaande de effectiviteit van de hedge. Het effectieve
deel van financiële derivaten die zijn toegewezen voor
kostprijshedge-accounting, wordt tegen kostprijs
gewaardeerd en het ineffectieve deel wordt tegen reële
waarde gewaardeerd. De waardeveranderingen van de
reële waarde van het ineffectieve deel worden direct in de
winst-en-verliesrekening verwerkt.

De cijfers van dit verslag zijn niet door een externe
accountant gecontroleerd.
Activa en passiva
De waardering van activa en passiva en de bepaling van
het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.
Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de
specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waar ze
betrekking op hebben. Winsten worden opgenomen als
deze gerealiseerd zijn. Verplichtingen en verliezen welke
betrekking hebben op de periode, worden opgenomen
indien zij voor het opmaken van de cijfers bekend zijn
geworden.
Beleggingen
Vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd tegen
marktwaarde. Indien en voorzover de marktwaarde lager is
dan de aankoopprijs plus de nog af te schrijven
aankoopkosten, maar hoger dan de aankoopprijs, worden
de vastgoedobjecten gewaardeerd tegen aankoopprijs plus
de nog af te schrijven aankoopkosten. In deze situatie
worden de aankoopkosten gedurende de vermoedelijke
looptijd van de beleggingen in 10 jaar afgeschreven. Indien
de marktwaarde lager is dan de aankoopprijs, worden de
vastgoedobjecten gewaardeerd tegen marktwaarde plus
nog af te schrijven aankoopkosten.
In deze situatie wordt het verschil tussen marktwaarde en
aankoopprijs ten laste van het resultaat gebracht en
worden de aankoopkosten gedurende de vermoedelijke
looptijd van de beleggingen afgeschreven. Indien de
marktwaarde hoger is dan de aankoopprijs plus de nog af
te schrijven aankoopkosten dan worden de aankoopkosten
niet meer afgeschreven. In het geval de marktwaarde
hoger is geweest dan de aankoopprijs plus de nog af te
schrijven aankoopkosten, en vervolgens weer daalt onder
de aankoopprijs plus de dan nog af te schrijven
aankoopkosten, wordt het vastgoedobject tegen
marktwaarde gewaardeerd.
De marktwaarde wordt gelijkgesteld met de reële
waardering van de belegging. Daaronder wordt verstaan
het bedrag waarvoor een bezitting kan worden verhandeld
tussen ter zake goed geïnformeerde, onafhankelijke
partijen die een transactie willen doen.

SynVest RealEstate Fund nv Amsterdam
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Het Fonds stelt deze reële waarde jaarlijks vast, gebaseerd
op externe taxatierapporten bij aankoop en periodieke
toetsing, door een externe taxateur. De reële waarde is
gebaseerd op het geschatte bedrag waarvoor onroerend
goed per balansdatum kan worden vervreemd op basis
van marktconforme condities, daarbij vormt de kapitalisatie
van de netto-markthuren de basis. Voor de waardering
worden per object de netto kapitalisatiefactor en de
contante waarde van de verschillen tussen de markthuur
en contractuele huur, leegstand en van de uitgaven van
het onderhoud bepaald.
Uitgaven met betrekking tot de beleggingen na aankoop
worden in beginsel als kosten ten laste van het resultaat
gebracht. Alleen die uitgaven welke leiden tot een
waardevermeerdering van de belegging worden
geactiveerd. Verkoopkosten worden ten laste van de
waardering van de beleggingen gebracht, wanneer een
besluit tot verkoop genomen is voor het opmaken van het
financieel verslag.
Geactiveerde kosten huurbevordering
Kosten voor huurbevordering worden geactiveerd en
worden over de looptijd van het huurcontract waarop deze
betrekking heeft als afschrijving ten laste van het resultaat
gebracht. Kort samengevat betreft dit investeringen, welke
noodzakelijk zijn om de ruimte verhuurbaar te maken om
een specifieke huurder te contracteren.
Schulden aan kredietinstellingen
Financieringen met hypothecaire zekerheden en overige
rentedragende schulden worden opgenomen tegen
geamortiseerde kostprijs. De afsluitkosten worden direct
ten laste van het resultaat gebracht in het jaar waarin de
financiering is verstrekt.

SynVest RealEstate Fund nv Amsterdam

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen
tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk kan zijn aan de
nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.
Voorzieningen
Voorzieningen worden opgenomen alleen en voor zover er
per balansdatum concrete risico’s en verplichtingen
bestaan.
Huuropbrengsten
De huuropbrengsten worden toegerekend aan de periode
waarop ze betrekking hebben. De eventueel op een
huurovereenkomst betrekking hebbende servicekosten- en
voorschotten worden gesaldeerd opgenomen onder de
overige vorderingen en schulden. Ter zake van
servicekosten toerekenbaar aan onverhuurde ruimtes,
wordt een evenredig deel ten laste van het resultaat
gebracht.
Exploitatiekosten
Als exploitatiekosten worden opgenomen de aan het
boekjaar toe te rekenen exploitatiekosten, welke niet
kunnen worden doorbelast aan de huurders.
Funding fees
De funding fees worden ten laste van de agioreserve
geboekt.
Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de
indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Er zijn
geen kasstromen in vreemde valuta bij het Fonds.
Ontvangen interest en betaalde interest worden
opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten. Betaalde dividenden worden opgenomen onder
de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

10 │

6 Beleggingen

30 juni 2017
€
Overzicht beleggingen:
- Almere, Camerastraat 6,8 en 10
- Alphen a/d Rijn, Dunantweg 5-9
- Apeldoorn, Mariastraat 4 - 4a
- Arnhem, Jansplein 21/22
- Assen, Australiëweg 10/10A
- Beverwijk, Zeestraat 77
beleggingsresultaat behaald van € 898.646 tegenover een
- Borculo, Beethovenstraat 1
- Bunnik, Dorpsstraat 34-36
- Bussum, Nieuwe Brink 1-15/Nassaulaan 8
- Den Haag, Badhuisstraat 161
- Den Haag, Laan van 's-Gravenmade 2
- Dinxperlo, Hogestraat 75-79
- Drachten, De Gaffel 25
- Elst, Industrieweg Oost 21
- Elst, Marithaime 9-11
- Emmen, Hoenderkamp 20
- Emmen, Hoenderkamp 22
- Emmen, Winkelcentrum De Weiert
- Groningen, Oude Ebbingestraat 72-74
- 's-Heerenberg, Immenhorst 7
- 's-Heerenberg, Molenpoortstraat 35/Stadsplein 74-81
- Hillegom, Houttuin 1-12
- Hoensbroek, Grubbelaan 22
- Hoevelaken, Westerdorpstraat 13-15
- Hoogezand, Meint Veningastraat 5-9
- Maastricht, Oranjeplein 10
- Naaldwijk, Rembrandtstraat 13-31
- Nijverdal, W. Alexanderstraat 11-13, Keizerserf 21-25
- Oostburg, Transportweg 1-1a
- Rotterdam, Albert Plesmanweg 91-97
- Sassenheim, Cornelis Verolmeweg 10-18
- Tegelen, Wilhelminaplein 1-9
- Veenendaal, Plesmanstraat 62
- Zaltbommel, Wielkamp 10
- Zoetermeer, Industrieweg 1
- Zwolle, Charles Storkstraat 3
- Zwolle, George Stephensonstraat 32
Balans ultimo periode
In de halfjaarcijfers is de waardering per 30 juni 2017
beschreven op pagina 9. De waardering is gebaseerd op
de marktwaarde van de vastgoedbeleggingen en
daarnaast worden de aankoopkosten geactiveerd en
gedurende 10 jaar afgeschreven.
Vanaf boekjaar 2017 mogen de aankoopkosten niet meer
geactiveerd worden. In de jaarrekening 2017 zal deze

€

1.521.692
798.601
1.487.787
1.446.587
359.151
288.896
2.443.717
547.326
1.871.109
1.677.897
175.981
4.599.826
381.074
962.868
1.022.395
995.693
1.001.450
271.464
13.954.473
430.102
3.990.000
1.352.566
2.616.057
498.344
398.093
804.572
1.701.369
2.589.448
1.163.191
943.289
1.917.077
1.213.560
543.402
4.824.451
536.503
1.798.024
1.102.078
1.451.243

31 dec. 2016
€

€

1.530.000
802.890
1.495.319
1.456.018
360.000
290.100
2.456.436
550.933
1.874.992
1.690.949
176.788
4.626.377
383.416
969.806
1.023.773
997.846
1.004.350
275.853
14.041.469
431.787
3.990.000
1.357.684
2.630.000
501.167
400.000
810.000
1.711.444
2.600.497
1.171.323
950.000
1.928.461
1.220.000
548.224
4.811.203
542.076
1.800.000
1.109.292
1.460.883
65.681.356

65.981.356

nieuwe waarderingsmethodiek worden verwerkt. Als de
nieuwe waarderingsmethodiek gevolgd zou zijn, zou het
onroerend goed een waarde hebben van € 64.171.491,
tegenover € 65.681.356 in de huidige systematiek,
derhalve een verschil van € 1.509.865. Dit resulteert in een
afname van het eigen vermogen met € 1.509.865 bij
toepassing van de nieuwe waarderingsmethodiek.
Per 3 juli 2017 is het onroerend goed Marithaime 9-11 te
Elst met een boekwinst aan de huurder verkocht.

SynVest RealEstate Fund nv Amsterdam
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Lopende kostenfactor

Lopende Kostenfactor
De lopende kostenfactor is een weergave van de
doorlopende lasten in verband met het beheer van
beleggingen in een percentage uitgedrukt van het
gemiddeld uitstaand vermogen.

30 juni 2017
%
28,8

30 juni 2016
%
16,65

De voornaamste doorlopende kosten zijn de
beheervergoeding,kosten voor administratie, marketing,
accountant, jurist, toezicht etc.

De lopende kostenfactor is met name gestegen door de
afname van het eigen vermogen.

Amsterdam, 3 augustus 2017
De directie:

F.J. Panhuyzen

SynVest RealEstate Fund nv Amsterdam

drs. M. van Gooswilligen
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