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Aan de Participanten van
B&S Vastgoed XX CV
Emmastraat 53
1213 AK Hilversum

Geachte Participanten,
Als Beherend Vennoot van B&S Vastgoed XX CV (hierna: "CV") leggen wij hierbij financiële verantwoording  af over de verslagperiode
1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. In dit jaarrapport is de schrijfwijze van de definities (voor zover van toepassing) gehanteerd zoals dat ook in het Prospectus van de CV is gebruikt.

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 lV BV te
Hilversum.
1.3
Oprichting vennootschap
Bij notariële akte d.d. 14 oktober 2014 verleden door Hermans & Schuttevaer Notarissen te Utrecht is de Commanditaire Vennootschap B&S Vastgoed XX CV opgericht.
De activiteiten worden met ingang van 5 mei 2017 gedreven voor rekening en risico van de vennootschap B&S Vastgoed XX CV.
1.4
Stichting Bewaarder B&S Vastgoed XX (Stichting Bewaarder)
Verwijzende naar artikel 2 van de statuten is het doel van de Stichting Bewaarder het houden van het juridische eigendom van de
activa van de te Hilversum gevestigde Commanditaire Vennootschap: B&S Vastgoed XX CV als bedoeld in artikel 4:37j van de Wet op
het financieel toezicht.
Het bestuur van Stichting Bewaarder bestond gedurende het boekjaar uit de heer drs. C.M.A. Bosman (voorzitter) en de heer mr. S.
Wijnia (secretaris/penningmeester).
1.5
Mededeling van het bestuur Stichting Bewaarder B&S Vastgoed XX
Het bestuur van de Stichting Bewaarder heeft overeenkomstig de statuten en de bewaarovereenkomst kennisgenomen van alle
relevante informatie met betrekking tot het beheer en de jaarrekening van de CV. Er zijn het bestuur van de Stichting Bewaarder
geen zaken bekend die strijdig zijn met de statuten en bewaarovereenkomst of die niet zijn opgenomen in de jaarrekening.
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1.6
Risico's
De activiteiten van B&S Vastgoed XX 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 Prospectus en het rendement lager is dan
bij aanvang verwacht. De risico's zijn in hoge mate afhankelijk van de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt en de economie in zijn
geheel. Een nadere beschrijving van de risico's staat in het Prospectus d.d. 29 september 2016.
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 XX CV voldoet vanaf de oprichting aan de vereisten van fiscale transparantie voor de inkomstenbelasting. Het
belangrijkste vereiste is dat de participaties niet vrij verhandelbaar zijn.

2 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

Beschikbaar op lange termijn:
Eigen vermogen
Waarvan vastgelegd op de lange termijn:
Vastgoedbeleggingen
Werkkapitaal
Dit werkkapitaal is als volgt opgebouwd:
Vorderingen
Liquide middelen
Af: kortlopende schulden
Werkkapitaal

31-12-2019
€

31-12-2018
€

4.299.033

4.241.877

4.150.000
149.033

4.100.000
141.877

15.736
298.469
314.205

8.447
293.649
302.096

165.172
149.033

160.219
141.877

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 opnemen.
Hilversum, 24 februari 2020
Drs. G. van Boom
B&S Fondsbeheer IV BV
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Verslag Beherend Vennoot bij jaarrekening 2019
Beheer
Op 5 mei 2017 heeft B&S Vastgoed XX CV (hierna: “CV”) winkelcomplex Kuijkshof te Geldermalsen aangekocht.
Bewaarder
De samenwerking met Bewaarder AIFMD, TCS Depositary, verloopt naar tevredenheid. De Bewaarder AIFMD heeft gerapporteerd
dat er in 2019 geen bevindingen naar voren zijn gekomen die formeel gemeld hadden moeten worden aan de Beheerder en/of de
interne (Stichting Bewaarder) en externe toezichthouders (AFM en DNB).
Direct Rendement
Achter de jaarrekening op pagina 25 is een analyse opgenomen
van het gerealiseerde rendement. Het Direct Rendement over 2019
bedraagt 5,1%.

7,00%

Totaal Rendement

6,00%
5,00%

Indirect Rendement (herwaardering)
Ultimo boekjaar werd het pand € 50.000 opgewaardeerd. Dit
betekent een stijging in 2019 van 1,23%. De actuele marktwaarde
komt daarmee op € 4.150.000.

4,00%

Totaal Rendement
Het Totaal Rendement over 2019 bedraagt derhalve 6,33% (Direct
plus Indirect Rendement). Het Gemiddeld Totaal Rendement (GTR),
gemeten vanaf het aanvangsmoment, bedraagt daarmee 5,05%.

0,00%

3,00%
2,00%
1,00%
2018
Direct Rendement

2019
Indirect Rendement

Voorstel tot bestemming resultaat
De Beheerder heeft het positieve resultaat (Direct Rendement) conform het Prospectus uitgekeerd aan de Commanditaire Vennoten. Het rendement bedroeg 5,1% en de CV heeft 5,0% uitgekeerd.
Begroting 2020
Achter de jaarrekening is op pagina 25 de begroting voor 2020 opgenomen.
Bedrijfsvoering
Beheerder van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV is aangesloten bij de brancheorganisatie Forumvast en klachteninstituut
KiFid.
Hilversum, 24 februari 2020

Beherend Vennoot

  B&S Vastgoed XX CV 9

J aar ra ppo r t 2 0 1 9

10   B&S Vastgoed XX CV

Ja a r ra p por t 2019

Jaarrekening

•

Balans per 31 december 2019

•

Winst- en verliesrekening over de periode1 januari 2019 tot en met 31 december 2019

•

Kasstroomoverzicht 2019

•

Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening
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Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

			
31-12-2019		
31-12-2018
€
€
Toelichting
Activa
Beleggingen
1
Vastgoedbeleggingen						
			
4.150.000		
4.100.000
Vorderingen
2
Huur debiteuren		
10.740		
6.790		
Overlopende activa		
4.996		
1.657
			
Overige activa
3		
15.736		8.447
Liquide middelen						
			
298.469		
293.649
			
4.464.205		
4.402.096
Passiva
Eigen vermogen
4					
			
4.299.033		
4.241.877
Kortlopende schulden
5
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
15.456		
15.192
Overlopende passiva		
149.716		
145.027
						
			
165.172		
160.219
						
			
4.464.205		
4.402.096
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Winst- en verliesrekening over 2019
			2019		 2018
€
€
Toelichting
Opbrengst uit beleggingen
Huuropbrengsten
6
304.613		
299.226
CV-Kosten
8
(39.450)		
(33.608)
			265.163		 265.618

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
van vastgoedbeleggingen
Herwaardering vastgoedbeleggingen

7		

50.000		

30.000

Totale beleggingsopbrengsten			

315.163		

295.618

Fondskosten
Algemene kosten 	

9		

(16.224)		

(17.107)

10		

(283)		

(321)

Rentelasten en soortgelijke kosten

Resultaat			298.656		 278.190
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Kasstroomoverzicht 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode
			 31-12-2019		31-12-2018
€
€
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten
Bedrijfsresultaat 		
Niet gerealiseerde waardeverandering vastgoedbeleggingen	 	

298.940		278.511
-50.000		-30.000

Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie handeldebiteuren 		
Mutatie overige vorderingen		
Mutatie crediteuren 		
Mutatie belastingen 		
Mutatie overige schulden 		

-3.950 		
16.756
-3.339		-1.657
-		
-5.146
264 		
-2.087
4.688		
3.058

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten			

246.603 		

259.435

Rentebaten en -lasten 			

-283 		

-321

Kasstroom uit investeringsactiviteiten			
Investering vastgoedbelegging		-		 -		

-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Inleg Participanten		
-		
Uitkeringen aan Participanten		
-241.500		-241.500
			
-241.500

-241.500

4.820		

17.614

			

			
Stand begin boekjaar 			
Mutatie kasstroom			
Stand liquide middelen einde boekjaar 			

293.649		276.035
4.820		17.614
298.469		293.649

Toelichting Kasstroomoverzicht
Het resultaat over het boekjaar bedraagt € 299.000. Dit bedrag wordt gecorrigeerd voor niet gerealiseerde waardevermeerderingen
van € 50.000, hetgeen tot een positieve kasstroom leidt van € 249.000. Het werkkapitaal is toegenomen met € 2.000, hetgeen per
saldo leidt tot een positieve kasstroom uit beleggingsactiviteiten van € 247.000.
Aan Participanten is € 242.000 uitgekeerd waardoor de liquide middelen met € 5.000 zijn toegenomen.
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Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

Algemeen
Activiteiten
B&S Vastgoed XX CV, statutair gevestigd te Laren (NH), 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 Participanten in de opbrengst van de beleggingen te doen delen.
Aan Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV ("de Beheerder") is door de Autoriteit Financiële Markten de vergunning toegekend op grond waarvan zij kan optreden als Beheerder van de CV.
B&S Vastgoed XX CV kent de volgende gelieerde partijen: Stichting Bewaarder B&S Vastgoed XX (Stichting Bewaarder), Van Boom &
Slettenhaar Fondsmanagement BV (Beheerder) en B&S Fondsbeheer IV BV (Beherend Vennoot).

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 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
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen
nominale 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. De reële
waarde van de vastgoedbeleggingen wordt jaarlijks vastgesteld door middel van een taxatie uitgevoerd door een onafhankelijk
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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 worden 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.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor 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 verslagjaar 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 inkomstenbelasting. Dit betekent dat de inkomsten, maar ook de bezittingen minus de schulden pro
rata parte worden toegerekend aan de Participanten.
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Toelichting op de balans per 31 december 2019

1. Vastgoedbeleggingen
Het verloop van de post vastgoedbeleggingen in 2019 is als volgt:
Boekwaarde Object begin jaar
Koopsomrestitutie
Herwaardering
Boekwaarde Object einde boekjaar

Aanschaffingswaarde
Cumulatieve herwaardering
Boekwaarde einde boekjaar

2019
€

2018
€

4.100.000
50.000
4.150.000

4.070.000
30.000
4.100.000

2019
€

2018
€

4.158.099
-8.099
4.150.000

4.158.099
-58.099
4.100.000

D.d. 5 mei 2017 is het winkelcomplex Kuijkshof te Geldermalsen aangekocht. Het economisch eigendom van de vastgoedbelegging
is in bezit van de CV. Stichting Bewaarder houdt het juridisch eigendom van het Object.
Belangrijke veronderstellingen welke zijn gehanteerd bij de waardering van het Object zijn:
1. Het bruto aanvangsrendement is de procentuele verhouding tussen de huurwaarden op jaarbasis per 31 december 2019 en de
waarde van de vastgoedbelegging vrij op naam.
2. Bij de waardering van de vastgoedbelegging is met een percentage van 6,15% gerekend voor transactiekosten..

2. Vorderingen
 	

Huurdebiteuren
Overige
									

3. Liquide middelen
Banktegoeden

31-12-2019
€ 	

31-12-2018
€

10.740
4.996
15.736

6.790
1.657
8.447

298.469

293.649

De per 31 december 2019 aanwezige liquide middelen staan de vennootschap ter vrije beschikking.

  B&S Vastgoed XX CV 17

J aar ra ppo r t 2 0 1 9

4. Eigen vermogen
		
Kapitaal
			
		
€

Gecumuleerde
resultaten
€

Totaal

Saldo 1 januari 2019		
4.830.000
Uitkering aan Participanten 2019		
Resultaat boekjaar 2019
-

(588.124)
(241.500)
298.656

4.241.877
(241.500)
298.656

4.830.000

(530.968)

4.299.033

Stand per 31 december 2019		

€

Op balansdatum zijn er in totaal 483 Participaties van € 10.000 uitgegeven.
De Intrinsieke Waarde per Participatie bedraagt op 31 december 2019 na uitkering aan Participanten € 8.901.
De berekening van de Intrinsieke Waarde per Participatie is als volgt:
			

31-12-2019
€

Intrinsieke Waarde van de CV      		 4.299.033
Aantal uitstaande Participaties van € 10.000
483
Intrinsieke Waarde per Participatie	        8.901

5. Kortlopende schulden

31-12-2019
€
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting
15.456		
Overlopende passiva		
Vooruitgefactureerde huren
76.328
Nog uit te keren winstuitkering
60.375
Nog te betalen kosten
7.900
2.378		
Waarborgsommen
Servicekosten
2.735
149.716

31-12-2018
€
15.192
74.524
60.375
7.750
2.378
145.027

De waarborgsommen zijn gekoppeld aan de lopende huurovereenkomsten en zullen daardoor
waarschijnlijk een langlopend karakter hebben.
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
VvE-bijdrage
De CV draagt jaarlijks een bedrag af aan de VvE. Deze VvE-bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld.
Overige vergoedingen Beherend Vennoot
De Beherend Vennoot heeft conform de CV-overeenkomst en het Prospectus, recht op een performance fee en een transactievergoeding bij verkoop van het Object.
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Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2019

			
			

6. Huuropbrengsten

Huuropbrengsten			

2019
€

2018
€

304.613

299.266

De huurverval kalender op jaarbasis en gebaseerd op de thans lopende huurcontracten per 31 december 2019 kan als volgt worden
gespecificeerd:
Verwachte huuropbrengst 2020 	
ca. € 311.948
Verwachte huuropbrengst 2021 t/m 2023 ca. € 874.190
Verwachte huuropbrengst 2024 en verder 	 ca. € 840.846
In bovenstaande toelichting is uitgegaan dat er door huurders gebruik wordt gemaakt van eventuele break-opties. In de waardering
van het vastgoed is eveneens rekening gehouden met break-opties maar ook met de kans dat er andere huurders voor in de plaats
komen.

7. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen
Herwaardering vastgoedbeleggingen			

50.000

30.000

24.219
15.231
39.450

18.618
14.990
33.608

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN
8. CV-Kosten
Zakelijke lasten en  VVE 			
Beheervergoeding			
			

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.
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9. Algemene kosten

Bewaarder AIFMD 	
Accountantskosten 	
Stichting Bewaarder
Jaarvergadering & drukwerk
Taxatiekosten
Overig advies 	

2019
€

2018
€

6.120
3.969
3.000
1.185
1.950
16.224

6.000
4.642
3.000
3.366
99
17.107

Personeelsleden		
Bij de CV waren in 2019 geen personeelsleden werkzaam (2018:0).		

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
10. Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankrente en -kosten

Hilversum, 24 februari 2020
Drs. G. van Boom
B&S Fondsbeheer IV 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 een
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 2020 en analyse realisatie 2019
Direct Rendement
Begroting

Prognose

Prognose

Begroting

			
Alle bedragen luiden in euro
2020
2020
2019
2019
				
Netto-omzet					
		
Huurinkomsten
312.000
306.000
303.000
305.000
Rentebaten
1.000
1.000
-

Realisatie
2019

305.000
-

312.000
307.000
304.000
305.000
305.000
					
Uitgaven 					
CV-Kosten  totaal

52.000

49.000

48.000

48.000

56.000

Direct Rendement

260.000

258.000

256.000

257.000

249.000

Direct Rendement per participatie
538
532
535
530
532
					
5,4%
5,1%
Direct Rendement %
5,4%
5,3%
5,3%
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Emmastraat 53
1213 AK Hilversum
035 523 26 00
info@vanboomslettenhaar.nl
www.vanboomslettenhaar.nl

