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Aan de participanten van 
B&S Vastgoed XVIII CV 
Torenlaan36
1251 HK LAREN

Geachte Participanten,

Als beherend vennoot van B&S Vastgoed XVIII CV (hierna: "CV") leggen wij hierbij financiële verantwoording  af over het boekjaar 
2016.

1  ALGEMEEN

1.1 Statutaire doelstellingen
Volgens artikel 2 van de statuten is het doel van de commanditaire vennootschap:

Het in registergoederen beleggen van daartoe verkregen gelden en goederen, teneinde de vennoten in de opbrengst van de 
beleggingen te doen delen, en al datgene wat daarmede in verband staat of daartoe bevorderlijk is, een en ander in de ruimste zin, 
waaronder begrepen het ontwikkelen, financieren en (doen) uitvoeren van bouwprojecten.

1.2 Bestuur
De beherend vennoot (bestuurder) van de commanditaire vennootschap was gedurende het boekjaar B&S Fondsbeheer ll BV te 
Laren.

1.2 Oprichting vennootschap
Bij notariële akte d.d. 12 juni 2014 verleden door Hermans & Schuttevaer Notarissen te Utrecht is de commanditaire vennootschap 
B&S Vastgoed XVIII CV opgericht. 
De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum gedreven voor rekening en risico van de vennootschap B&S Vastgoed 
XVIII CV. Het eerste boekjaar liep van 12 juni 2014 tot en met 31 december 2015. Het jaar 2016 betrof een geheel jaar.

1.4 Stichting  Bewaarder  B&S Vastgoed XVIII
Verwijzend naar artikel 2 van de statuten is het doel van de stichting het houden van het juridische eigendom van de activa van de 
te Laren gevestigde commanditaire vennootschap B&S Vastgoed XVIII CV als bedoeld in artikel 4:37j van de Wet op het financieel 
toezicht.

Het bestuur van de stichting bestond gedurende het boekjaar uit de heer drs.w C.M.A. Bosman (voorzitter) en 
de heer mr. S. Wijnia (secretaris/penningmeester).

1.5 Mededeling van het bestuur Stichting Bewaarder B&S Vastgoed XVIII
Het bestuur van de Stichting B&S Vastgoed XVIII heeft overeenkomstig de statuten en de bewaarovereenkomst kennisgenomen 
van alle relevante informatie met betrekking tot het beheer en de jaarrekening van B&S Vastgoed XVIII CV. Er zijn het bestuur van de 
Stichting Bewaarder B&S Vastgoed XVIII geen zaken bekend die strijdig zijn met de statuten en bewaarovereenkomst of die niet zijn 
opgenomen in de jaarrekening.
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2  FINANCIËLE POSITIE
Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

Als  beherend vennoot vertrouwen wij erop u hiermee voldoende  te hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen heeft over de 
jaarrekening en/of de voortgang van de CV kunt u contact met ons op nemen.

Laren(NH),  20 april 2017 

Drs. G. van Boom
B&S Fondsbeheer II BV

1.6 Risico's
De activiteiten van B&S Vastgoed XVIII CV brengen diverse financiële risico's met zich mee. Deze risico's kunnen mogelijk tot 
gevolg hebben dat de werkelijke resultaten van de CV afwijken van de uitgangspunten van het lnformatiememorandum en het 
rendement lager is dan bij aanvang verwacht. De risico's zijn in hoge mate afhankelijk van de ontwikkelingen op de vastgoed-
markt en de economie in zijn geheel. Een nadere beschrijving van de risico's staat in het prospectus dd 3 maart 2015.
Door middel van risicomanagement wordt getracht om de risico's voor de CV tot het minimum te beperken.

1.7 Intern beheersingssysteem
De beheerder beschikt over een beschrijving van de administratieve organisatie en het interne beheersingssysteem van de CV. 
De beheerder verklaart dat de administratieve organisatie en het interne beheersingssysteem effectief en overeenkomstig de 
beschrijving functioneren.

1.8 Fiscale transparantie
B&S Vastgoed XVIII CV voldoet vanaf de oprichting aan de vereisten van fiscale transparantie voor de inkomsten-, dividend- en de 
vennootschapsbelasting. Het belangrijkste vereiste is dat de participaties niet vrij verhandelbaar zijn en slechts aan de CV of aan 
bloed- en aanverwanten in de rechte lijn kunnen worden overgedragen.

 31-12-2016 31-12-2015
 € € 
Beschikbaar  op lange termijn: 
Eigen vermogen 8.353.806 7.350.856
 
Waarvan  vastgelegd  op de lange termijn: 
Vastgoedbeleggingen 8.215.000 7.200.000
Werkkapitaal 138.806 150.856
  
Dit bedrag is als volgt aangewend:
Vorderingen 31.847 258.510
Liquide middelen 824.397 595.924
 856.244 854.434
Af: kortlopende schulden
 717.438 703.578
Werkkapitaal 138.806 150.856
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Verslag beherend vennoot bij jaarrekening 2016
Beheer
Pakhuis Argentinië, of beter gezegd de acht appartementsrechten die B&S Vastgoed XVIII CV (hierna: “CV”) heeft aangekocht in 2015 
zijn (nog steeds) allemaal verhuurd. De huur is weliswaar lager uitgevallen dan geprognosticeerd in het prospectus. Dit heeft te 
maken met het feit dat de inflatie lager is geweest dan verwacht. Dat scheelde ongeveer € 25.000 op jaarbasis.
Huurder Q42 heeft zijn huurovereenkomst met vijf jaar verlengd en wil ook graag vier parkeerplaatsen erbij huren. 
Huurder WeTransfer wil verder uitbreiden en heeft een afspraak gemaakt om de unit van AG5 over te nemen. Voor de drie units die 
WeTransfer dan huurt zal een nieuwe vijfjarige huurovereenkomst worden opgesteld. Dit is op het moment van schrijven van dit 
verslag nog niet definitief gerealiseerd.

Erfpacht
Tijdens de vergadering van participanten is besloten dat de beheerder deze kwestie voor zijn rekening neemt. Tot op heden zijn in 
dit dossier geen ontwikkelingen te melden. 

Bewaarder
De samenwerking met Bewaarder AIFMD, TCS Depositary, verloopt naar tevredenheid. De Bewaarder AIFMD heeft gerapporteerd 
dat er in 2016 geen bevindingen naar voren zijn gekomen die formeel gemeld hadden moeten worden aan de beheerder en/of de 
interne (Stichting Bewaarder) en externe (AFM en DNB) toezichthouders.

Rendement
Achter de jaarrekening 2016 is op pagina 25 een analyse opgenomen van het gerealiseerde rendement. De realisatie wijkt licht af 
van de prognose zoals opgenomen in het prospectus. Het betreft in hoofdlijnen de volgende afwijkingen:
De huur is door de lagere indexering lager uitgevallen dan geprognosticeerd;

 De kosten zijn grosso modo gelijk aan de prognoses.
 Per saldo heeft de CV in 2016 een rendement gerealiseerd van 6,3%. Dat is 0,3% lager dan geprognosticeerd in het prospectus. 

Voor het jaar 2017 verwacht de beheerder een exploitatierendement te realiseren van 6,7%.

Herwaardering
Door de gunstige marktomstandigheden zijn de acht units op € 8.215.000 gewaardeerd . Dat levert dus een positieve herwaarde-
ring op van € 1.015.000. Dit betekent een stijging in 2016 van 14,1%.
De aanschafwaarde van de appartementsrechten bedroeg in 2015 € 6.930.000 kosten koper.

Voorstel tot bestemming resultaat
De beheerder heeft het positieve resultaat conform het prospectus uitgekeerd aan de commanditair vennoten. Het resultaat 
bedroeg 6,3% en de CV heeft 6,5% uitgekeerd. Dit betekent dat de CV licht is ingeteerd op haar Liquiditeitsreserve.Begroting 
2017Achter de jaarrekening is op pagina 25 ook de begroting voor 2017 opgenomen. Deze is lager dan de prognose in het prospectus. 
De huurinkomsten zijn circa € 10.000 lager geprognosticeerd door een iets lagere indexering van de huren. Het rendement op basis 
van de begroting bedraagt 6,6% versus een prognose in het prospectus van 6,7%. De geplande winstuitkering voor 2017 bedraagt 
ook 6,5%. De beheerder verwacht derhalve in 2017 niet verder in te teren op haar Liquiditeitsreserve.

De uitkering aan de participanten in 2016 is gelijk aan de winstuitkering zoals opgenomen in het prospectus. Ook in 2017 verwacht 
de beheerder winst uit te keren conform het prospectus.

Bedrijfsvoering
De beheerder heeft in overeenstemming met de Wet op het financieel toezicht een beschrijving van de administratieve organisatie 
en het interne beheersingssysteem van de CV. De beheerder verklaart dat de administratieve organisatie en het interne beheer-
singssysteem effectief en overeenkomstig de beschrijving functioneren.
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Beheerder Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV is aangesloten bij 
brancheorganisatie Forumvast en klachteninstituut KiFid.

Laren, 20 april 2017

Beherend vennoot
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Jaarrekening

• Balans per 31 december 2016

• Winst-en-verliesrekening over de periode 12 juni 2014 tot en met 31 december 2016

• Toelichting op de balans en de winst-en-verliesrekening
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Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)

   31-12-2016  31-12-2015
   €  € 
 Noot
Activa

Beleggingen 1
Vastgoedbeleggingen   8.215.000  7.200.000

Vorderingen 2
Huur debiteuren  23.641  45.536
Vordering op verbonden maatschappijen  4.000  178.320
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen  -  14.054
Overlopende activa  4.206  20.600

   31.847  258.510
Overige activa   
Liquide middelen 3  824.397  595.924

   9.071.244  8.054.434

   31-12-2016  31-12-2015
   €  €
Passiva

Eigen vermogen 4  8.353.806  7.350.856

Kortlopende schulden 5
Crediteuren   2.316  7.913
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen  27.189  -
Overlopende passiva  687.933  695.665

   717.438  703.578

   9.071.244  8.054.434
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2016

Winst-en-verliesrekening over 2016

        12-06-2014 t/m 31-12-2015
   €  € 
 Noot

Opbrengst uit beleggingen
Huuropbrengsten 6 573.256  351.396
Exploitatiekosten 8 (70.111)  (28.191)

   503.145  323.205

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
van vastgoedbeleggingen
Herwaardering vastgoedbeleggingen 7  1.015.000  152.244

Totale beleggingsopbrengsten   1.518.145  475.449

Fondskosten 
Algemene kosten  9 20.964  34.434
Fondskosten 10 -  439.617
   20.964  474.051

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  11 -  2.463
Rentelasten en soortgelijke kosten 12 -231  -20

   231  2.443

Resultaat   1.496.950  3.841
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Algemeen

Activiteiten
B&S Vastgoed XVIII CV, statutair gevestigd te Laren, Nederland, is een commanditaire vennootschap voor collectieve belegging in 
vastgoed en heeft ten doel en heeft sinds haar oprichting uitsluitend ten doel gehad, het in registergoederen beleggen van gelden, 
teneinde de Participantenin de opbrengst van de beleggingen te doen delen.

Aan Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV ("de beheerder") is door de Autoriteit Financiële Markten de vergunning toege-
kend op grond waarvan zij kan optreden als beheerder van de vennootschap.

B&S Vastgoed XVIII CV kent de volgende gelieerde partijen: Stichting bewaarder B&S Vastgoed XVIII, Van Boom & Slettenhaar 
Fondsmanagement BV en B&S Fondsbeheer Il BV.

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 Beleggingsentiteiten in aanmerking genomen bij het opstellen van de jaarrekening.

Schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat de beheerder oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van 
invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van de baten en lasten. 
De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden 
voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Algemeen
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de des-
betreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld worden de activa en passiva opgenomen tegen nomina-
le waarde. De jaarrekening is opgesteld in euro's.

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. Daar-
naast wordt ten laste van de winstbestemming of bij gebrek aan voldoende resultaat ten laste van de overige reserves een her-

Toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening 
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waarderingsreserve gevormd. De reële waarde van de vastgoedbeleggingen wordt jaarlijks vastgesteld door middel van een taxatie 
uitgevoerd door een onafhankelijk en ter zake deskundig taxateur. De taxateurs hebben bij de bepaling van de marktwaarde 
gebruik gemaakt van de comparatieve methode en de huurwaardekapitalisatie methode.

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen en overlopende activa worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Na de eerste opname worden 
vorderingen tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieve rentemethode. Indien het effect van waarde-
ring tegen geamortiseerde kostprijs immaterieel is, worden vorderingen gewaardeerd tegen nominale waarde. Waardering van 
vorderingen geschiedt onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. De voorziening voor oninbaarheid 
wordt bepaald op basis van individuele waardering van de uitstaande vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
 
Herwaarderingsreserve
Positieve en negatieve verschillen in de waardering van beleggingen in onroerend goed en deelnemingen ten opzichte van voor-
gaande waarderingen worden verantwoord in de winst-en  verliesrekening. Via de resultaatbestemming wordt voor positieve 
herwaarderingen een op grond van artikel 390 lid 1 Boek 2 BW vereiste herwaarderingsreserve gevormd. Negatieve herwaarderin-
gen worden daarop in mindering gebracht, maar slechts tot het niveau van de oorspronkelijke kostprijs. De herwaarderingsreserve 
wordt gevormd per individueel actief en is niet hoger dan het verschil tussen de boekwaarde op basis van historische kostprijs en de 
boekwaarde op basis van actuele waarde. Als een actief wordt vervreemd, valt een eventueel aanwezige herwaarderingsreserve met 
betrekking tot dat actief vrij ten gunste van de overige reserves.

Schulden
De eerste waardering van de schulden geschiedt tegen reële waarde , inclusief de direct toerekenbare transactiekosten. Na de 
eerste verwerking worden de schulden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve 
rentemethode.

Grondslagen voor resultaatbepaling 
Resultaatbepaling
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover 
zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het eind van het verslag-
jaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Huuropbrengsten
Huuropbrengsten uit vastgoedbeleggingen worden lineair in de winst-en-verliesrekening opgenomen op basis van de duur van de 
huurovereenkomst. Vergoedingen ter stimulering van het sluiten van huurovereenkomsten worden als integraal deel van de totale 
huuropbrengsten verwerkt.

Belastingen
De CV is transparant voor de inkomsten- en de vennootschapsbelasting. Dit betekent dat de inkomsten, maar ook de bezittingen 
minus de schulden, pro rata parte worden toegerekend aan de participanten. 
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1.  Vastgoedbeleggingen

Het verloop van de post vastgoedbeleggingen in 2016 is als volgt: 2016 2015
 € €

Boekwaarde begin jaar 7.200.000 7.047.756
Herwaardering 1.015.000 152.244
Boekwaarde einde jaar  8.215.000 7.200.000

D.d. 15 juni 2015 is de commerciële plint (gesplitst in acht aparte appartementsrechten) in het pakhuis Argentinië, Oostelijke Han-
delskade te Amsterdam met 16 parkeerplaatsen in de ondergelegen parkeergarage aangekocht. Het economisch eigendom van de 
vastgoedbelegging is in bezit van de CV. Stichting Bewaarder B&S Vastgoed XVIII houdt het juridisch eigendom van de vastgoedbe-
legging. De WOZ waarde van het object op de waarde peildatum 1 januari 2015 bedroeg € 4.845.000.

Belangrijke veronderstellingen welke zijn gehanteerd bij de waardering van de vastgoedbelegging zijn: 
1. Het bruto aanvangsrendement is de procentuele verhouding tussen de huurwaarden op jaarbasis per 31 december 2015 en de 

waarde van de vastgoedbelegging vrij op naam.
2. De vastgoedbelegging is effectief gewaardeerd op een bruto aanvangsrendement van 7,2%.
3. Op de waardering van de vastgoedbelegging is een percentage van 6,5% in mindering gebracht voor transactiekosten.
4. De gemiddelde werkelijke huur per m2 bedraagt € 203 en de gemiddelde markthuur bedraagt € 211.
5. Bij leegstand of na afloop van een huurperiode is rekening gehouden met een periode voor leegstand en huurvrije periodes van 

18 maanden.

2.  Vorderingen 31-12-2016 31-12-2015
  €  €

Huurdebiteuren 23.641 45.536

Vorderingen op verbonden maatschappijen

Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV 4.000 178.320

Toelichting op de balans per 31 december 2016 
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 31-12-2016 31-12-2015
 €  €
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting - 0000014.054

Overlopende activa
Overige vorderingen en overlopende activa 4.206 20.600

De bedragen onder Overige vorderingen en overlopende activa vervallen binnen 1 jaar.

3.  Liquide middelen
ING Bank NV 824.397 595.924

De per 31 december 2016 aanwezige liquide middelen staan het fonds ter vrije beschikking.

4.  Eigen vermogen

Op balansdatum zijn er in totaal 760 participaties van € 10.000 uitgegeven.

De intrinsieke waarde per participatie bedraagt op 31 december 2016 na uitkering aan participanten € 10.992.

De berekening van de intrinsieke waarde per participatie is als volgt: 31-12-2016
 €

Intrinsieke waarde van de CV 8.353.806
Aantal uitstaande participaties van € 10.000 760
Intrinsieke waarde per participatie          10.992

 
 Kapitaal Herwaarderings- Gecumuleerde Totaal
  reserve resultaten 
 € € € €

Saldo 1 januari 2016 7.600.000 152.244 -401.388 7.350.856
Uitkering aan participanten 2016   -494.000 -494.000
Herwaardering 2016  1.015.000 -1.015.000
Resultaat boekjaar 2016 - - 1.496.950 1.496.950
 
Stand per 31 december 2016 7.600.000 1.167.244 -413.438 8.353.806
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5.  Kortlopende schulden 
 31-12-2016  31-12-2015
 € €
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 
Crediteuren 2.316 7.913

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen 
Omzetbelasting 27.189 -

  
Overlopende passiva  
Nog te betalen kosten erfpacht 447.035 447.035
Nog te betalen winstuitkering vierde kwartaal 123.500 118.950
Waarborgsommen 57.843 57.843
Vooruitgefactureerde huren 49.104 48.942
Overige overlopende passiva 7.500 8.995
Nog te betalen accountantskosten 2.950 10.000
Vooruitontvangen emissiekosten - 3.900
 687.932 695.665
 
De nog te betalen kosten erfpacht betreft een reservering voor de aanpassing van de erfpachtvoorwaarden. Het bestemmingsplan 
is veel ruimer dan datgene wat in de erfpacht is overeengekomen. Deze reservering is bij de aankoop van het object ontvangen van 
de verkoper. 

De waarborgsommen zijn gekoppeld aan de lopende huurovereenkomsten en zullen daardoor waarschijnlijk voor een deel een 
langlopend karakter hebben.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Voorwaardelijke verplichtingen

Erfpacht
De erfpachtcanon betreffende de grond in Amsterdam bedraagt € 12.587 per jaar. De erfpachtovereenkomst loopt tot 1 mei 2054.
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12-06-2014
tot en met

   2016 31-12-2015
   € €
6.  Huuropbrengsten
Huuropbrengsten   573.256 351.396

De huurverval kalender op jaarbasis per 31 december 2016 kan als volgt worden gespecificeerd:

Verwachte huuropbrengst tot 1 jaar  € 589.573
Verwachte huuropbrengst van 1 tot 5 jaar  € 879.353
Verwachte huuropbrengst na 5 jaar  € -

In bovenstaande toelichting is uitgegaan dat er door huurders gebruik wordt gemaakt van eventuele break-opties.

7.  Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen 
     en voorzieningen
Herwaardering vastgoedbeleggingen   1.015.000 152.244

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

8.  Exploitatiekosten 
Zakelijke lasten    41.436 15.089
Beheervergoeding   28.675 13.102
   70.111 28.191

De Beheerder heeft recht op een vergoeding van 5% van de huur. De Beheerder heeft tevens een winstrecht van 0,1%. 
De Beheerder verrekent dit winstrecht ad 0,1% met de vergoeding van 5%. Per saldo ontvangt de Beheerder derhalve 
4,9% beheervergoeding en 0,1% winstrecht.

Toelichting op de winst- en verlies-rekening over 2016



20   B&S Vastgoed XVIII CV 

 Jaarrappor t  2016

12-06-2014
tot en met

 31-12-2016 31-12-2015
 € €
9.  Algemene kosten 
Bewaarder AIFMD  10.083 2.192
Marketing 5.574 0
Stichting Bewaarder 3.000 8.000
Jaarvergadering 2.175 2.000
Taxatiekosten 1.700 2.000
Accountantskosten  -2.050 10.000
Fiscaal advies  677 10.242
Overig -195 0
 20.964 34.434

10.  Fondskosten  
Notariskosten - 6.417
Taxatiekosten - 3.200
Structureringsfee  - 300.000
Oprichtingskosten en fiscaal-juridisch - 50.000
Marketingkosten - 80.000
 - 439.617

Personeelsleden  
Bij de vennootschap waren in 2016 geen personeelsleden werkzaam.  

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

11.  Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentevergoeding waarborgsom - 2.463

12.  Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankrente en-kosten 231 20

Laren (NH), 20 april 2017

Drs. G. van Boom
B&S Fondsbeheer Il BV
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Bijlagen

OVERIGE GEGEVENS

Statutaire bepalingen omtrent de resultaatbestemming

Op grond van artikel 10 lid 1 van de statuten komt 0,1% van het positief resultaat in enig jaar toe aan de beherend vennoot. Deze 
vergoeding aan de beherend vennoot wordt in mindering gebracht op de 5% beheervergoeding. Het resterend positieve resultaat 
in enig boekjaar komt ten goede aan de commanditaire vennoten naar evenredigheid van ieders inbreng. De vennoten delen in 
eventueel negatief resultaat voor hetzelfde percentage als waarvoor zij in het positieve resultaat delen.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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Begroting 2017 en analyse realisatie 2016

 Begroting Prognose Prognose Begroting Realisatie 
   
Alle bedragen luiden in euro 2017 2017 2016 2016 2016
     
Netto-omzet     
  
Huurinkomsten  593.000 600.000 591.000 573.000 573.000
Rentebaten 1.000 2.000 2.000 1.000 -

  594.000 602.000 593.000 574.000 573.000
     
Uitgaven      

CV-kosten  95.000 95.000 94.000 100.000 91.000

Direct rendement  499.000 507.000 499.000 474.000 482.000

Direct rendement per participatie 656 667 657 624 634
     
Direct rendement % 6,6% 6,7% 6,6% 6,2% 6,3%
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