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Aan de aandeelhouders van 
B&S Vastgoed Nederland NV 
Torenlaan 36
1251 HK Laren (NH) 

Geachte aandeelhouders, 

Als directie van de vennootschap brengen wij in concept verslag uit over boekjaar 2015 met betrekking tot B&S 
Vastgoed Nederland N.V..

1  OPDRACHT 
Onder verantwoordelijkheid van de directie is de jaarrekening 2015 van de vennootschap, waarin begrepen de 
balans met tellingen van € 72.841.581 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat na belastingen van 
€ 9.152.283, opgesteld.

2  ONTBREKEN VAN DE VERKLARING
Aangezien de werkzaamheden in het kader van de door u verstrekte opdracht nog niet zijn afgerond mogen wij nog 
geen verklaring verstrekken.

3  ALGEMEEN

3.1  Statutaire doelstellingen
De vennootschap heeft volgens artikel 2 van de statuten ten doel het beleggen van vermogen in de zin van artikel 28 
van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Als gevolg van de financieringsgraad voldoet de vennootschap op 
balansdatum niet aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 28 Vpb. De consequentie hiervan is dat de vennoot-
schap op reguliere wijze belastingplichtig is.

3.2  Bestuur
Per balansdatum wordt de directie gevoerd door Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement B.V. te Laren.

3.3  Raad van Commissarissen
Per balansdatum bestaat de Raad van Commissarissen uit de volgende personen:
Drs. C.M.A. Bosman, voorzitter
Prof. Dr. J. Koelewijn, lid
Mr. A.W.M. Roelen, lid
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4    RESULTAAT 

4.1  Vergelijkend overzicht 
Het resultaat voor belastingen over 2015 bedraagt € 9.152.283 tegenover negatief € 408.498 over 2014.
De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

   2015   2014
     x € 1.000  %  x € 1.000  % 
 Netto huuropbrengsten 8.001 100,0 7.968 100,0

 Ongerealiseerde waardeveranderingen  7.600 95,0 -5.860 -73,5 

 
 Bedrijfsopbrengsten  15.601 195,0 2.108 26,5  

 Kosten 
 Overige bedrijfskosten  5.420 67,7 1.204 15,1  

 Bedrijfsresultaat  10.181 127,3 904 11,3 

 Financiële baten en lasten  -1.029 -12,9 -1.312 -16,5

 Resultaat uit gewone
 bedrijfsuitoefening voor 
 belastingen  9.152 114,4 -408 -5,1

4.2  Direct en indirect resultaat 
Het over het boekjaar behaalde resultaat kan worden gespecificeerd in een direct resultaat en een indirect resultaat. 
Het directe resultaat over 2015 bedraagt € 1.766.000 positief en bestaat uit de huuropbrengsten, de exploitatie-, emis-
sie- en oprichtingskosten en algemene kosten en rentekosten. Het indirecte resultaat bestaande uit de ongerealiseer-
de waarderingen en de waardeverandering van de derivaten bedraagt over 2015 € 2.447.967 positief.

4.3  Ongerealiseerde waardeveranderingen 
Jaarlijks wordt de reële waarde van de vastgoedbeleggingen bepaald door een onafhankelijk taxateur. Het verschil 
tussen de reële waarde per balansdatum en voorgaande waardering wordt verantwoord in het resultaat. Als gevolg 
van de veranderde marktomstandigheden resulteert de herwaardering 2015 in een lagere reële waarde van de vast-
goedbeleggingen. Deze herwaardering geldt voor zowel de direct gehouden vastgoedbeleggingen als voor de indirect 
gehouden vastgoedbeleggingen.
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5  FINANCIËLE POSITIE 

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden: 

   
 Beschikbaar op lange termijn:   31-12-2015   31-12-2014
 
 Eigen vermogen   -14.293.251  -23.445.534
 Langlopende schulden   -  79.998.613 
   -14.293.251  56.552.079

 Waarvan vastgelegd op lange termijn: 
 Vastgoedbeleggingen   68.940.000  61.340.000

 Vastgelegd op lange termijn,  gefinancierd met middelen op 
 korte termijn   -82.233.251  -4.787.921

 Dit bedrag is als volgt aangewend: 

 Vorderingen   1.117.242  1.283.912  
 Liquide middelen   2.784.339  2.356.694  
   3.901.581  3.640.606 

 Af: kortlopende schulden   87.134.832  8.428.527

 Werkkapitaal   -82.233.251  -4.787.921
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6  KENGETALLEN 

6.1 Omzet en rentabiliteit 
De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de onderneming in het boekjaar heeft behaald. 

   2015  2014
Rentabiliteit totaal vermogen 
Bedrijfsresultaat/totale vermogen  13,98 1,39
  

Rentabiliteit eigen vermogen 
Resultaat na belastingen/eigen vermogen  -64,03 1,74

6.2 Liquiditeit
De liquiditeitsratio geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op korte 
termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand 
op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname. 
   2015  2014
Current ratio 
Vlottende activa/kortlopende schulden   0,04 0,43

6.3  Solvabiliteit 
De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op langere 
termijn aan haar verplichtingen (rente en aflossing) te voldoen. De solvabiliteitspositie 
geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname. 
   2015  2014
Solvabiliteit 
Eigen vermogen/balanstotaal   -19,62 -36,08
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1  BALANS PER 31 DECEMBER 2015
 (na winstbestemming)
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                         31 december 2015                       31 december 2014
      
 Alle bedragen luiden in euro's	 	

 ACTIVA

 Beleggingen
 
 Vastgoedbeleggingen  (1)  68.940.000  61.340.000
      

 Vlottende activa

 Vorderingen   (2)
 Handelsdebiteuren  1.110.813  1.275.283
 Overlopende activa  6.429  8.629
 
    1.117.242  1.283.912
 
 Liquide middelen  (3)  2.784.339  2.356.694 

    72.841.581  64.980.606  
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                   31 december 2015                      31 december 2014       
  
	Alle bedragen luiden in euro’s	 	

PASSIVA

Eigen vermogen
  (4)
Geplaatst kapitaal  45.000  45.000
Agio  48.174.485  48.174.485
Overige reserves  -62.512.736  -71.665.019
    -14.293.251  -23.445.534
Langlopende schulden  (5)
Schulden aan kredietinstellingen   -  79.997.613
 
Kortlopende schulden  (6)
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden  80.345.613  5.736.880
Schulden aan leveranciers en handelskredieten  230.306  62.170
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen  152.245  237.801
Overige schulden  106.922  79.013
Overlopende passiva  6.299.746  2.312.663
    87.134.832  8.428.527

    72.841.581  64.980.606

                         31 december 2015                       31 december 2014
      
 Alle bedragen luiden in euro's	 	

 ACTIVA

 Beleggingen
 
 Vastgoedbeleggingen  (1)  68.940.000  61.340.000
      

 Vlottende activa

 Vorderingen   (2)
 Handelsdebiteuren  1.110.813  1.275.283
 Overlopende activa  6.429  8.629
 
    1.117.242  1.283.912
 
 Liquide middelen  (3)  2.784.339  2.356.694 

    72.841.581  64.980.606  
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2 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2015

    2015             2014
  

 Netto huuropbrengsten (7) 8.000.797  7.968.269
 Ongerealiseerde
 waardeveranderingen en voorzieningen (8) 7.600.000  -5.860.000
 
    15.600.797  2.108.269

 Bruto-omzetresultaat   15.600.797  2.108.269

 Kosten
 Exploitatiekosten  (9) 1.157.709  732.716
 Algemene kosten  (10) 4.261.911  471.770 
 
    5.419.620  1.204.486
 
 Bedrijfsresultaat   10.181.177  903.783
 Financiële baten en lasten (11)  -1.028.894  -1.312.281

 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 
 voor belastingen   9.152.283  -408.498
 Belastingen resultaat uit 
 gewone bedrijfsuitoefening   -  -

 Resultaat na belastingen   9.152.283  -408.498
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3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

ALGEMEEN
B&S Vastgoed Nederland N.V., statutair gevestigd in Laren, Nederland, is een (open-end) vastgoed beleggingsmaat-
schappij met een veranderlijk kapitaal die belegt in kantoren en bedrijfsgebouwen in Nederland. Het is de doelstelling 
van de vennootschap te beleggen van vermogen in de zin van artikel 28 Vpb. De jaarrekening is opgesteld volgens de 
bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht.

Aan Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement B.V. (“de Directie”) is door de Autoriteit Financiële Markten de ver-
gunning toegekend op grond waarvan zij kan optreden als beheerder van de vennootschap.

Het prospectus van B&S Vastgoed Nederland N.V. is verkrijgbaar op de website www.bensvastgoednederland.nl.

Aan B&S Vastgoedfondsen B.V. is door de Autoriteit Financiële Markten de vergunning toegekend op grond waarvan zij 
kan optreden als beheerder van de vennootschap.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht. Tevens 
zijn RJ 213 Vastgoedbeleggingen en RJ 615 Beleggingsinstellingen in aanmerking genomen bij het opstellen van de 
jaarrekening.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van reële waarde. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover 
niet anders is vermeld, tegen reële waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. 
Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Schattingsprocessen
Bij de opmaak en vaststelling van deze jaarrekening worden noodzakelijkerwijs een aantal schattingsprocessen ge-
hanteerd. Deze processen hebben met name betrekking op de waardering van de  vastgoedbeleggingen.
De waardering van de vastgoedbeleggingen is afhankelijk van een aantal belangrijke veronderstellingen zoals de te 
hanteren rendementseis, leegstandsontwikkelingen, kwaliteit huurders en contractverlengingen en -opzeggingen.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vastgoedbeleggingen
Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden aangehouden om huuropbrengsten en/of waardestijgingen 
te realiseren en dienen niet voor eigen gebruik. De eerste waardering van een vastgoedbelegging geschiedt tegen 
verkrijgingsprijs, inclusief de transactiekosten. Na de eerste verwerking worden de vastgoedbeleggingen gewaardeerd 
tegen de reële waarde. Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de reële waarde, worden verantwoord in de
winst- en verliesrekening. Daarnaast wordt ten laste van de winstbestemming of bij gebrek aan voldoende resultaat 
ten laste van de overige reserves een herwaarderingsreserve gevormd. De reële waarde van de vastgoedbeleggingen 
worden jaarlijks vastgesteld door middel van een taxatie uitgevoerd door een onafhankelijk en ter zake kundig taxa-
teur. De taxateurs hebben bij de bepaling van de marktwaardes gebruik gemaakt van de comparatieve methode en de 
huurwaardekapitalisatiemethode.

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaar-
heid.

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.

Schulden
De eerste waardering van schulden geschiedt tegen reële waarde, inclusief de direct toerekenbare transactiekosten. 
Na de eerste verwerking worden de schulden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte dien-
sten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het erslagjaar 
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het 
boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto huuropbrengsten
De netto huuropbrengsten betreffen de huuropbrengsten van de in het verslagjaar toe te rekenen huren en diensten. 
Deze opbrengsten worden lineair in de winst- en verliesrekening opgenomen op basis van de duur van de huurover-
eenkomst. Vergoedingen ter stimulering van het sluiten van huurovereenkomsten worden als integraal deel van de 
totale huuropbrengst verwerkt. 
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op 
de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de 
totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en - lasten van 
uitgegeven en ontvangen leningen.

Belastingen
De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekeninghoudend met fiscaal vrijgestelde 
posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare kosten.
Het is de doelstelling van de vennootschap te beleggen van vermogen in de zin van artikel 28 Vpb. Indien de vennoot-
schap aan de voorwaarden voldoet is het belastingtarief van 0% van toepassing. Bij het niet voldoen aan de voorwaar-
den is de vennootschap regulier belastingplichtig. Op basis van de huidige omstandigheben heeft de vennootschap 
het doel, om zich te kwalificeren als een Fbi, losgelaten. Over de fiscale verliezen is in de jaarrekening geen actieve 
belastinglatentie verantwoord.



19JAARRAPPORT 2015

“Geen acco
untants t

oegepast”

“Geen acco
untants t

oegepast”

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

Activa
  2015  2014

1. Vastgoedbeleggingen €	 €

Vastgoedbeleggingen
Aanschaffingswaarde  146.257.749  146.257.749

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -84.917.749  -79.057.749

Boekwaarde per 1 januari  61.340.000  67.200.000

Mutaties
Herwaardering  7.600.000  -5.860.000

Afschrijvingen  -  -

  7.600.000  -5.860.000

Aanschaffingswaarde  153.857.749  140.397.749

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen  -84.917.749  -79.057.749

Boekwaarde per 31 december  68.940.000  61.340.000

Herwaardering boekjaar   7.600.000  -5.860.000

VLOTTENDE ACTIVA

   2015  2014

2.  Vorderingen €	 €

Vastgoedbeleggingen
Debiteuren  1.110.813  1.275.283
De vordering op handelsdebiteuren bestaat hoofdzakelijk uit vooruit 
gefactureerde huur over het eerste kwartaal 2016.

Overlopende activa
Rente  -  2.200
Vooruitbetaalde gemeentelijke belastingen  6.429  6.429

  6.429  6.429

3.  Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V.  -  18.259
Rabobank  4.110  898.216
ING Bank N.V.  490.229  939.745
Deposito  1.790.000  -
ELQ Investors II Limited  500.000  500.000

   2.784.339  2.356.694
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Het bedrag ad € 500.000 betreft een bedrag wat bij ELQ Investors II Limited in depot staat ten behoeve van toekom-
stig onderhoud. Dit bedrag is beschikbaar mits goedkeuring van ELQ Investors II Limited is ontvangen. De overige van 
de per 31 december 2016 aanwezige liquide middelen staan de onderneming ter vrije beschikking.

Passiva	

4. Eigen vermogen
  31-12-2015 31-12-2014

Geplaatst kapitaal
4.499.900 Gewone aandelen nominaal € 0,01 44.999 44.999
100 Prioriteitsaandelen nominaal € 0,01 1 1

  45.000 45.000

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 225.000. Het geplaatste kapitaal wijkt niet af van het opgevraagd en gestort 
kapitaal.

De aandelen worden gehouden door de volgende aandeelhouders: 
- Gewone aandelen: Stichting Administratiekantoor B&S; Stichting Administratiekantoor B&S heeft certificaten van  
 aandelen uitgegeven voor elk uitgegeven aandeel.
- Prioriteitsaandelen: Stichting Prioriteit B&S. De prioriteitsaandelen zijn conform het genomen besluit op de 
 Algemene Vergadering van Aandeelhouders de datum 19 maart 2011 overgedragen bij notariële akte de datum 14   
 juli 2011 van Van Boom & Slettenhaar Groep B.V. aan Stichting Prioriteit B&S.

  2015  2014
Agio
Stand per 1 januari 48.174.485 48.174.485
Stockdividend - -
Dividenduitkering - -
Verkoop/Inkoop certificaten van aandelen - -

Stand per 31 december 48.174.485 48.174.485

Per 31 december 2015 houdt de vennootschap 15.539 (2014: 15.539) certificaten van aandelen. 

  2015 2014
 
	 	 €	 €

Overige reserves
Stand per 1 januari -71.665.019 -71.256.521
Resultaatbestemming boekjaar 9.152.283 -408.498 
Stand per 31 december -62.612.736 -71.665.019
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5. Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen
  2015  2014
Hypothecaire leningen
	 	 €	 €

ELQ Inverstors II Limited
Stand per 1 januari 85.734.493 91.805.373
Aflossing -5.388.880 -6.070.880

Stand per 31 december 80.345.613 85.734.493

Aflossingsverplichting komend boekjaar -80.345.613 -5.736.880

Langlopend deel per 31 december - 79.997.613

Deze hypothecaire leningen met een hoofdsom voor aflossing ad € 99.459.000 zijn verstrekt ter financiering van 
de vastgoedbeleggingen. Op 17 december zijn de leningen door Propertize verkocht aan ELQ Investors II Limited. Per 1 
januari 2016 zijn alle leningen opgeëist door ELQ Investors II Limited waardoor de verplichting een kortlopend karakter 
hebben gekregen.

Zekerheden

Hypothecaire inschrijving
Tot zekerheid van de opgenomen leningen bij ELQ Investors II Limited (voorheen SNS Property Finance B.V.) is een 
1e hypothecaire inschrijving gevestigd op de vastgoedbeleggingen van € 133.600.000.
Tot zekerheid van de opgenomen lening bij ELQ Investors II Limited (voorheen SNS Property Finance B.V.) is een 1e hypo-
thecaire inschrijving gevestigd op de vastgoedbeleggingen van € 9.144.000.
Tot zekerheid van de afgesloten financiële instrumenten bij ELQ Investors II Limited (voorheen SNS Bank N.V.) is een 
2e hypothecaire inschrijving gevestigd op de vastgoedbeleggingen van € 6.804.000.

Financieringsvoorwaarden
Voor de lening van € 6.300.000 ten behoeve van de aankoop van de vastgoedbelegging Schipholweg 101 te Leiden 
gelden de specifieke voorwaarden dat de maximum financieringsgraad van 65% van de reële waarde van de vastgoed-
belegging bedraagt en dat de verhouding tussen de netto huurinkomsten en de verschuldigde rente- en aflossings-
verplichtingen van minimaal 1 bedraagt.

Voor de lening van € 7.100.000 ten behoeve van de aankoop van de vastgoedbelegging Rivium Quadrant 41-79 te 
Capelle aan den IJssel geldt als specifieke voorwaarde dat de verhouding tussen de netto huurinkomsten en de ver-
schuldigde rente- en aflossingsverplichtingen minimaal 1 bedraagt. 
Indien voor deze leningen niet aan de financieringsvoorwaarden wordt voldaan, heeft de bank het recht een aflossing 
van 2% van de hoofdsom te eisen.

Voor de lening van € 9.144.000 ten behoeve van de aankoop van de vastgoedbelegging Meander 851 te Arnhem geldt 
als specifieke voorwaarde dat B&S Vastgoed Nederland N.V. geen verdere aankoop verplichtingen groter dan € 100.000 
mag aangaan zonder vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van ELQ Investors II Limited (voorheen SNS 
Property Finance B.V.).

Voor de overige leningen zijn geen specifieke financieringsvoorwaarden overeengekomen.



22 JAARRAPPORT 2015

  31-12-2015 31-12-2014
7. Kortlopende schulden
	 	 €	 €

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden
Hypothecaire leningen  80.345.613 5.736.880  
 

Door het opeisen van de leningen door ELQ Investors II Limited per 1 januari 2016 heeft de gehele financiering een 
kortlopend karakter gekregen.

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren  230.306 62.170
 

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting  152.245 237.801

Overige schulden
Rekening-courant Stichting Administratiekantoor B&S  69.959 64.958
Waarborgsommen huurders  36.963 14.055

  106.922 79.013

  

  31-12-2015 31-12-2014
 
	 	 €	 €

Overlopende passiva
Accountantskosten  22.415 28.563
Rente- en bankkosten  559.466 112.644
Vooruitgefactureerde bedragen 1.737.615 1.791.586
Nog te verrekenen servicekosten  288.991 305.056
Te betalen verkoopvergoeding  1.872.000 -
Te betalen beëindigingsvergoeding  1.766.459 -
Overige overlopende passiva  42.800 74.814

  6.299.746 2.312.663“Geen acco
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Niet in de balans opgenomen vorderingen en verplichtingen

Verplichtingen
De erfpachtcanon betreffende de grond in Amsterdam bedraagt € 19.288 per jaar. De erfpachtovereenkomst loopt tot 
30 april 2038. 

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Financiering
Per 1 januari 2016 zijn alle leningen door ELQ Investors II Limited opgezegd. De directie is op het moment van tekenen 
van de jaarrekening nog in onderhandeling met financier. De toekomst van de vennootschap is derhalve ongewis.

Renterisico
De langlopende vorderingen en leningen van de vennootschap hebben een variabele rentepercentage waar-
door de vennootschap het risico loopt dat de marktwaarde van de vorderingen en leningen zal dalen respec-
tievelijk stijgen als gevolg van veranderingen in de marktrente. De renterisico’s werden, daar waar noodzakelijk 
werd geacht, afgedekt door middel van financiële derivaten. Op 1 december 2012 zijn twee Interest Rate Swaps 
beëindigd. Op 1 september 2013 zijn de laatste twee Interest Rate Swaps die zijn afgesloten op leningen met een 
hoofdsom van €	 13.400.000 geëxpireerd. Het renterisico is vanaf die datum niet meer afgedekt door derivaten. 
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5 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER  2015

Als gevolg van de verhuur aan huurders met vrijgestelde prestaties kan niet alle door derden in rekening gebrachte 
omzetbelasting worden teruggevorderd van de Belastingdienst. De niet te verrekenen omzetbelasting is verantwoord 
onder de betreffende kostenpost.

Per ultimo 2015 worden door de vennootschap zeven directe vastgoedbeleggingen geëxploiteerd.

  2015 2014

	 	 €	 €

7. Netto huuropbrengsten
Huuropbrengsten 8.000.797 7.968.269

In de bruto huuropbrengsten zijn geen opbrengsten verantwoord uit hoofde van huurgaranties. 

8. Ongerealiseerde waardeveranderingen 
Ongerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen 7.600.000 -5.860.000

Overige bedrijfskosten
  2015 2014

	 	 €	 €

9. Exploitatiekosten
Reparatie en onderhoud 571.419 305.499
Verzekering 37.198 35.025
Gemeentelijke belastingen 167.170 173.791
Taxatiekosten 16.625 12.195
Verhuurkosten  193.038 70.051
Overige exploitatiekosten 172.259 136.155

  1.157.709 732.716

10. Algemene kosten
Managementvergoeding 349.505 349.571
Accountantskosten 57.891 56.022
Raad van Commissarissen 35.492 35.635
Juridische kosten 107.232 14.384
Stichting Administratiekantoor B&S 55.000 5.000
Jaarvergadering 8.332 11.158
Beëindigingsvergoeding 1.872.000 -
  1.776.459 -

  4.261.911 471.770

De managementvergoeding voor het voeren van directie en vastgoedbeheer over de vennootschap, door Van Boom & 
Slettenhaar Fondsmanagement B.V., bedraagt 4% van de gefactureerde huuropbrengsten.
Het bedrag ad € 348.000 is inclusief niet aftrekbare voorbelasting
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Financiële baten en lasten 2015 2014
 
	 	 €	 €

11. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  8.126  15.554
Rentelasten en soortgelijke kosten  -1.037.020  -1.327.835

  -1.028.894 -1.312.281

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Bankrente  8.126  15.554

Rentelasten en soortgelijke kosten
Hypotheekrente  -1.037.020 -1.327.835

Transacties met verbonden partijen
Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement B.V. heeft in haar hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap 
recht op de volgende vergoedingen.

1. Managementvergoeding. De managementvergoeding bedraagt 4% over de netto gerealiseerdehuur met 
betrekking tot directe beleggingen en 0,25% van het netto gerealiseerde rendement op indirecte beleggingen. 
Over het boekjaar is € 349.505 in rekening gebracht (2014: 349.571). Per 31 december 2015 bedraagt de nog te 
betalen managementvergoeding nihil (2014: 11.806).

2. Verkoopvergoeding. De verkoopvergoeding bedraagt 3% van de verkoopwaarde van het registergoed exclusief 
belastingen en kosten. Over het boekjaar is € 1.872.000 aan verkoopvergoeding in rekening gebracht (2014: nihil).

3. Prestatievergoeding. De prestatievergoeding is verschuldigd indien de winst na belastingen meer bedraagt dan 
7% van het door certificaathouders gestorte kapitaal. De vergoeding bedraagt 15% van de winst na belasting 
boven de gestelde 7% rendement. Over het boekjaar is geen prestatievergoeding in rekening gebracht (2014: nihil).

4. Aankoopvergoeding. De aankoopvergoeding bedraagt 3% van de aankoopwaarde van het registergoed exclusief 
belastingen en kosten. Over het boekjaar is geen aankoopvergoeding in rekening gebracht (2014: nihil).

5.  Marketingvergoeding. De marketingvergoeding is een vaste vergoeding voor de plaatsing van certificaten van 
aandelen voor een emissie. Over het boekjaar is geen marketingvergoeding in rekening gebracht (2014: nihil).

6. Oprichtingsvergoeding. De oprichtingsvergoeding is een vaste vergoeding voor de oprichting, uitbreiding en 
advies van een emissie. Over het boekjaar is geen oprichtingsvergoeding in rekening gebracht (2014: nihil). Per 31 
december 2015 bedraagt de nog te betalen oprichtingsvergoeding
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1  Statutaire regeling winstbestemming
Op grond van artikel 37 van de statuten staat het resultaat ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aan-
deelhouders. Van de in een boekjaar behaalde winst zal binnen acht maanden na einde van het boekjaar een zodanig 
gedeelte aan de aandeelhouders worden uitgekeerd als nodig is om de status van fiscale beleggingsinstelling in de zin 
van artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 te behouden.

2  Bestemming van de winst 2015
De directie stelt voor om de winst over 2015 ad € 9.152.283 toe te voegen aan de overige reserves. Vooruitlopend op de 
vaststelling door de Algemene Vergadering is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

3  Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum
Per 1 januari 2016 zijn alle leningen door ELQ Investors II Limited opgezegd. De directie is op het moment van tekenen 
van de jaarrekening nog in onderhandeling met financier. De toekomst van de vennootschap is derhalve ongewis.

4  Belangen bestuurders en commissarissen
Stichting Prioriteit B&S is houdster van alle geplaatste en volgestorte prioriteitsaandelen in de vennootschap. Alle 
commissarissen houden certificaten van aandelen.
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Bijlagen
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1   WAARDE VASTGOEDBELEGGINGEN

   WOZ-waarde   Boekwaarde
   per 31 december 2015 per 31 december 2015

	 	 	 €	 €

Amsterdam, Parnassusweg 101-103, 126-128 (1)  18.565.500 40.155.000
Barendrecht, Zwolseweg 1  5.355.000 7.105.000
Capelle aan den IJssel, Rivium Quadrant 75  3.589.000 5.100.000
Leiden, Schipholweg 101   7.079.000 1.610.000
Rijswijk, Verrijn Stuartlaan 7  3.606.000 2.240.000
Sliedrecht, Stationspark 1000  9.543.000 6.070.000
Arnhem, Meander 861  5.202.000 6.660.000 

   52.939.500 68.940.000
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