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1. KERNCIJFERS 

 
 

Kerncijfers  1 jan 2015  1 jan 2014 

30 jun 2015 30 jun 2014 

Netto resultaat voor afschrijving in EUR  (20.064)  (68.594) 

per participatie in EUR  (2.006)  (6.859) 

      

medio 2015 ultimo 2014 

Aantal uitstaande participaties  10  10 

Intrinsieke waarde per participatie in EUR  6.512  8.518 

      

Rendement per participatie vanaf oprichting medio 2015  ultimo 2014 

Gemiddeld enkelvoudig exploitatieresultaat per jaar  (0,1)%  0,1% 

Totaal uitgekeerd vanaf oprichting in EUR  28.800  28.800 

Gemiddeld uitgekeerd in % per jaar  3,7%  4,1% 
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2. VERSLAG VAN DE BEHEERDER 

Algemeen 
Dutchveste Calandria C.V. is in december 2009 opgericht. Het fonds bestond bij aanvang uit 
een kantoorgebouw met één zorggerelateerde huurder, Stichting Symphony 
Gezondheidscentrum Calandria. Deze stichting was een exploitatiemaatschappij van 
Zorgpunt Holding. Per 1 november 2012 is de overeenkomst op verzoek van ZorgPunt 
ontbonden. Vanaf voornoemde datum is Annexum Beheer B.V. bevoegd met de exploitatie 
van het gezondheidscentrum.  

In het twee verdiepingen tellende object is een zorgcentrum gevestigd waar diverse 
medische dienstverleners zijn gehuisvest.  
 
Resultaten  
Het netto resultaat voor afschrijvingen bedraagt in het eerste halfjaar van 2015 € 20.064 
negatief en is daarmee verbeterd ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande 
boekjaar (€ 68.594 negatief). Ten opzichte van het eerste halfjaar van vorig jaar is de omzet 
met 5,9% gestegen als gevolg van een hogere bezetting.  
 
De gerechtelijke procedure die al enige tijd loopt. In maart 2014 is middels een tussenvonnis 
beslist dat het merendeel van onze vordering zal worden toegewezen. Het eindvonnis is op 
10 maart 2015 geweest en conform tussenvonnis toegewezen. Een groot deel van de 
openstaande bedragen bij deze huurder zijn terug gevorderd.  
 
Uitkering 
De beheerder stelt voor om over het eerste halfjaar van het boekjaar 2015 geen interim 
uitkering te doen. De resultaten staan onder druk waardoor alle beschikbare geldmiddelen 
benodigd zijn om de situatie binnen het fonds te optimaliseren. 
 
Intrinsieke waarde  
Op balansdatum 30 juni 2015 bedraagt het eigen vermogen van Dutchveste Calandria C.V. 
€ 65.116. Het aantal uitstaande participaties bedraagt 10. Het verloop van het eigen 
vermogen in 2015 is als volgt: 
 Eigen 

 vermogen 
 Per 

participatie 
    
Stand per 1 januari 2015   85.180  8.518 
Direct resultaat (20.064)  (2.006) 
    
Stand per 30 juni 2015 65.116  6.512 

 
Het eigen vermogen is in het eerste halfjaar van 2015 afgenomen met € 20.064. Per saldo 
nam de intrinsieke waarde per participatie af met € 2.006 tot € 6.512. De daling van de 
intrinsieke waarde per participatie is het gevolg van het negatieve resultaat.  
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Verhuurontwikkelingen 
Er zijn verschillende ontwikkelingen te melden voor het eerste halfjaar op verhuurniveau, t.w.: 
 
- Met de komst van de nieuwe huisarts zijn de overige huurders zeer tevreden en wensen 

zich ook graag voor meerdere jaren te binden aan Gezondheidscentrum Calandria; 
- Inmiddels zijn alle huurders gebonden aan een ROZ huurcontract, de servicekosten zijn  

goed geanalyseerd door Annexum en de opslag ‘algemene ruimte’ is teruggedrongen  
door nieuwe herverdelingen; 

- Per 16 februari 2015 vestigt er een nieuwe huurder, te weten Stichting Respect 
Zorggroep; en 

- Als gevolg van vorenstaande zullen de totale huurinkomsten van Calandria per  
1 juli 2015 € 166.000 bedragen bij een bezettingsgraad van 90%. 

 
- Gezien de blijvende onenigheid, gerechtelijke procedures en hoogoplopende discussies 

met huurder, Huisartsen Praktijk Lachman, heeft beheerder de huurovereenkomst met 
huurder opgezegd. Per maart 2017 zal deze huurder moeten vertrekken. Er is 
vertrouwen dat er in de komende 1,5 jaar een passende vervangende huisartsen praktijk 
gevonden zal worden.  
 

Vooruitzichten 

Voor het komende halfjaar ligt de focus op verhuur van de leegstaande ruimtes. Ondanks de 

lastige marktomstandigheden streven we naar een 100% bezetting. We zien wel een 

toename van het aantal bezichtigingen van kandidaat huurders en verwachten dit om te 

zetten in nieuwe huurtransacties. 

Met betrekking tot de hypothecaire lening zijn we met huidige financier en potentiële nieuwe 
financiers in gesprek.  
 
Amsterdam, augustus 2015 
 
De Directie van Annexum Beheer B.V. 
 
H.W. Boissevain 
R.P. van Gool 
F.J. Zijlstra 
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3. BALANS 

BALANS* 

(in EUR)     

      

  30 jun 2015      31 dec 2014     

Activa     

      

Beleggingen     

    Onroerend goed in exploitatie (1) 1.996.000  1.996.000 

      

Vorderingen (2) 34.530  40.554 

      

Overige activa     

    Immateriële vaste activa (3) -  - 

    Liquide middelen (4) 189.566  248.517 

  189.566  248.517 

      

      

  2.220.096  2.285.071 

      

Passiva     

      

Eigen vermogen     

    Geplaatst kapitaal (5) 1.400.000  1.400.000 

    Reserve (6) (1.334.884)  (1.314.820) 

  65.116  85.180 

      

Voorzieningen (7) -  - 

      

Langlopende schulden (8) 2.047.055  2.060.855 

      

Kortlopende schulden (9) 107.925  139.036 

      

      

  2.220.096  2.285.071 

* na voorgestelde bestemming van het resultaat 
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4. WINST- EN VERLIESREKENING 

 

(in EUR)     

  1 jan 2015  1 jan 2014 

  30 jun 2015  30 jun 2014 

     

Opbrengsten uit beleggingen     

    Bruto huuropbrengsten (10) 72.935  68.863 

    Exploitatie kosten (11) 15.695  68.122 

    Niet verrekenbare BTW  16.576  5.723 

    Netto opbrengsten uit beleggingen  40.664  (4.982) 

     

Interestbaten (12) 8.480  951 

     

Som der bedrijfsopbrengsten  49.144  (4.031) 

     

    Rentelasten (13) 53.362  54.070 

    Beheerkosten (14) 3.136  2.630 

    Overige bedrijfslasten (15) 12.710  7.863 

     

Som der bedrijfslasten  69.208  64.563 

     

Netto resultaat voor afschrijvingen  (20.064)  (68.594) 

     

    Afschrijving immateriële vaste activa (3) -  (29.314) 

     

Netto resultaat na afschrijvingen  (20.064)  (97.908) 
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5. KASSTROOMOVERZICHT 

 

(in EUR)     

  1 jan 2015  1 jan 2014 

  30 jun 2015  30 jun 2014 

      

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten     

    Netto resultaat voor afschrijvingen  (20.064)  (68.594) 

    Mutatie vorderingen  6.024  28.853 

    Mutatie kortlopende schulden  (31.111)  (6.885) 

Totale kasstroom uit beleggingsactiviteiten  (45.151)  (48.626) 

      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten     

    Aflossing langlopende schulden  (13.800)  (13.335) 

Totale kasstroom uit financieringsactiviteiten  (13.800)  (13.335) 

      

Netto kasstroom  (58.951)  (61.961) 

      

    Geldmiddelen per 1 januari  248.517  382.796 

    Geldmiddelen per 30 juni  189.566  320.835 

Mutatie geldmiddelen  (58.951)  (61.961) 
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6. TOELICHTING OP HET JAARBERICHT 

6.1 WAARDERINGSGRONDSLAGEN 

Oprichting 
De commanditaire vennootschap is opgericht op 31 december 2009. De halfjaarrekening is 
opgesteld volgens de door de onderneming gekozen grondslagen. 

Onroerend goed in exploitatie 
Tot 2012 heeft de beheerder de gebouwen in exploitatie jaarlijks conform de ROZ/IPD 
methodiek (aanvangsrendement) op marktwaarde gewaardeerd. Mede door een gebrek aan 
transacties en het opdrogen van de financieringsmarkt voor kantoorgebouwen zijn de 
omstandigheden drastisch veranderd. Hierdoor is een betrouwbare vaststelling van de 
marktwaarde gebaseerd op aanvangsrendement lastig.  
 
Mede hierdoor heeft de beheerder besloten om vanaf 2012 de vastgoedobjecten op basis 
van een interne discounted cashflow (DCF) methode te waarderen. Bij deze methode 
worden toekomstige kasstromen contant gemaakt naar een huidige beleggingswaarde. Bij 
de bepaling van de kasstromen wordt onder meer rekening gehouden met verschillen tussen 
markthuur en contractuele huur, exploitatiekosten, leegstand, de staat van onderhoud, 
huurkortingen en verwachte toekomstige ontwikkelingen. De aannames markthuur, 
huurkortingen en leegstandsperiode zijn per 31 december 2014 door een onafhankelijke 
deskundige beoordeeld. De gehanteerde disconteringsvoet is 7,86% (2013: 8,11%). De 
laatste waardering heeft per 31 december 2014 plaatsgevonden en deze is ook gehanteerd 
voor de waardering per 30 juni 2015. Per ultimo 2015 zal de volgende waardering 
plaatsvinden. 

Ongerealiseerde waardeveranderingen worden in het eigen vermogen verantwoord onder 
de post reserve. Gerealiseerde waardeveranderingen worden in de winst- en verliesrekening 
verantwoord.  

De afschrijving op de geactiveerde overdrachtsbelasting wordt in het eigen vermogen 
verantwoord onder de post reserve.  

Vorderingen  
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening 
van oninbaarheid. 

Immateriële vaste activa 
De oprichtingskosten worden geactiveerd en over een periode van 5 jaar lineair 
afgeschreven. 

Exploitatie- en onderhoudsvoorziening 
Het is de verwachting dat over de looptijd van de C.V. 8% van de huuropbrengst besteed zal 
worden aan de exploitatie en het onderhoud van de gebouwen. Indien in enig jaar de 
werkelijke exploitatie- en onderhoudskosten hiervan afwijken, zal de afwijking worden 
toegevoegd c.q. onttrokken aan de exploitatie- en onderhoudsvoorziening.  

Activa en passiva 
De waardering van overige activa en passiva geschiedt tegen nominale waarde. 
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6.2 GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING 
 
Huuropbrengsten en overige opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarop ze 
betrekking hebben. De lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. 

6.3 BALANS 
 
(in EUR) 

1. Onroerend goed in exploitatie 
Het gebouw betreft het kantoorgebouw aan de Verheeskade 509 te Den Haag. 
 

  2015  2014 

      

Stand per 1 januari  1.996.000  2.449.794 

Herwaardering  -  (416.001) 

Afschrijving overdrachtsbelasting  -  (37.793) 

Stand per 30 juni / 31 december  1.996.000  1.996.000  

 

 
Per eind 2014 is de marktwaarde van het onroerend goed bepaald op basis van de 
discounted cashflow methode. Deze marktwaarde is ook gebruikt voor de waardering per 30 
juni 2015. De gehanteerde disconteringsvoet is 7,86% (2013: 8,11%). Op basis van deze 
waardering heeft er een herwaardering plaatsgevonden. Per ultimo 2015 zal de volgende 
waardering plaatsvinden. 

De WOZ-waarde van de vastgoedportefeuille bedraagt in 2015 € 1.300.000  (peildatum 1 
januari 2014). 

 

 

 

 

 

2. Vorderingen 
De vorderingen zijn als volgt samengesteld: 

  2015  2014 

      

Marktwaarde onroerend goed  1.996.000  1.996.000 

Niet afgeschreven overdrachtsbelasting  -  - 

      

Stand per 30 juni / 31 december  1.996.000  1.996.000 
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2015  2014 

   
  

Debiteuren  6.142  57.461 

Voorziening oninbare debiteuren  -  (49.334) 

Te vorderen servicekosten  18.896  28.059 

Overige vorderingen en overlopende activa  9.492  4.368 

     

Stand per 30 juni / 31 december  34.530  40.554 

 
3. Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa zijn de selectie- en acquisitiekosten en de overige kosten die bij 
de oprichting van de C.V. gemaakt zijn. 

  2015  2014 

      

Stand per 1 januari    -  58.624 

Afschrijvingen  -  (58.624) 

      

Stand per 30 juni / 31 december  -  - 

 
4. Liquide middelen 
De liquide middelen zijn als volgt samengesteld: 

  2015  2014 

     

Banksaldo exploitatierekening ING Bank  189.566  248.517 

      

Stand per 30 juni / 31 december  189.566  248.517 

 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de C.V. 

5. Geplaatst kapitaal 
Er zijn 10 participaties geplaatst met een nominale waarde van € 140.000 per participatie. 

6. Reserve 
De reserve is als volgt samengesteld, bedragen zijn cumulatief: 

  2015  2014 

      

Netto resultaat  296.101  316.165 

Dividend  (288.000)  (288.000) 

Herwaardering  (1.154.000)  (1.154.000) 

Afschrijving overdrachtsbelasting  (188.985)  (188.985) 

     

Stand per 30 juni / 31 december  (1.334.884)  (1.314.820) 
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7. Voorzieningen 

De voorziening betreft de onderhouds- en exploitatievoorziening. Indien in enig jaar de 

werkelijke onderhouds- en exploitatiekosten afwijken van 8% van de huuropbrengsten, zal 

de afwijking worden toegevoegd c.q. onttrokken aan deze voorziening. 

  2015  2014 

      

Stand per 1 januari  -  - 

Dotatie  5.835  11.393 

Onttrekking  (5.835)  (11.393) 

      

Stand per 30 juni / 31 december  -  - 

8. Langlopende schulden 
De langlopende schuld betreft de hypothecaire lening, verstrekt door FGH Bank N.V. 

  2015  2014 

      

Hypotheek  2.200.000  2.200.000 

Aflossing voorgaande jaren  (111.545)  (84.410) 

Aflossing huidig jaar  (13.800)  (27.135) 

Openstaande hypothecaire schuld  2.074.655  2.088.455 

Af te lossen binnen een jaar  (27.600)  (27.600) 

      

Stand per 30 juni / 31 december  2.047.055  2.060.855 

 
Hypothecaire financiering 

Uitstaand bedrag : € 2.047.055 per 30 juni 2015 

Rentepercentage : vast, 5,13% (inclusief opslag) 

Looptijd : tot 1 januari 2017 

Renteberekening : 30/360 

Periodieke 
aflossing 

: 
van 1 feb 2010 tot 1 feb 2014 € 1.835 per maand 
van 1 feb 2014 tot 1 feb 2017 € 2.300 per maand 

 
 
Zekerheden 

Een bankhypotheek 1
e
 in rang groot € 3.000.000 op de appartementsrechten rechtgevend op 

het uitsluitend gebruik van het gezondheidscentrum deel uitmakend van het complex, 
gesticht op de grond uitgegeven in erfpacht(eeuwigdurend afgekocht) gelegen aan de 
Verheeskade 509, 2521 DG te Den Haag. En eerste pandrecht op de rechten voortvloeiende 
uit de huurovereenkomsten. 
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9. Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden zijn als volgt samengesteld: 

  2015  2014 

     

Crediteuren  10.931  23.288 

Vooruit ontvangen huur   7.187  17.710 

Waarborgsommen  21.110  5.510 

Nog te betalen rente  8.869  8.928 

Overige schulden en overlopende passiva  32.228  56.000 

     

  80.325  111.436 

Af te lossen hypothecaire lening  27.600  27.600 

     

Stand per 30 juni / 31 december  107.925  139.036 

     

 

6.4 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN  

Bij verkoop van het vastgoedobject zullen de hierop betrekking hebbende kosten, zoals 
bijvoorbeeld de bemiddelingskosten, de performance fee en de transactiekosten, in rekening 
gebracht worden aan de C.V. Deze kosten komen nog niet tot uitdrukking in de balans. 
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6.5 WINST- EN VERLIESREKENING 
 
10. Omzet 
De omzet is als volgt samengesteld: 

  1 jan 2015  1 jan 2014 

  30 jun 2015  30 jun 2014 

      

Bruto-huuropbrengst   72.935  68.863 

     

Totaal  72.935  68.863 

 
De omzet is over 2015 met 5,9% gestegen. Dit is het gevolg van de hogere bezettingsgraad. 
Per 1 maart 2015 is de bezetting gestegen naar 99%. 
 
11. Exploitatiekosten 
De exploitatiekosten zijn als volgt samengesteld: 

  1 jan 2015  1 jan 2014 

  30 jun 2015  30 jun 2014 

      

Property management  4.346  3.189 

Onderhoud  21.117  21.814 

Belastingen  2.653  2.002 

Verzekeringen  1.932  1.883 

Kosten vereniging van eigenaren  2.805  2.805 

Servicekosten voor rekening eigenaar  18.882  12.500 

Oninbare debiteuren  (49.334)  14.737 

Verhuurcourtage  4.135  521 

Kosten verhuur gereed maken  9.519  - 

Overige exploitatiekosten  (360)  8.671 

      

Totaal   15.695  68.122 

Property management wordt in rekening gebracht op basis van de tariefkaart van de 
beheerder. De oninbare debiteuren  

 
12. Interestbaten 
Het betreft hier rente over het banksaldo.  
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13. Rentelasten 
De rentelasten zijn als volgt samengesteld: 

 
 1 jan 2015  1 jan 2014 

  30 jun 2015  30 jun 2014 

      

Rentelasten hypothecaire lening  53.362  54.070 

      

Totaal   53.362  54.070 

De rente is voor de periode tot 1 januari 2017 gefixeerd op 5,13% (inclusief opslag). 

14. Beheerkosten 
De beheerkosten zijn als volgt samengesteld: 

  1 jan 2015  1 jan 2014 

  30 jun 2015  30 jun 2014 

      

Beheerkosten  3.136  2.630 

      

Totaal   3.136  2.630 

De beheerkosten betreffen de beheervergoeding van de beheerder. De vergoeding wordt 
berekend door 3% over de gefactureerde huur te nemen. 

15. Overige bedrijfslasten 
De overige bedrijfslasten zijn als volgt samengesteld: 

  1 jan 2015  1 jan 2014 

  30 jun 2015  30 jun 2014 

      

Accountantskosten  2.900  2.800 

Fiscaal en juridisch advies  1.100  1.100 

Noteringsfee NPEX  1.000  2.929 

Financieel advies  3.840  - 

Overige bedrijfskosten  3.870  1.034 

      

Totaal   12.710  7.863 
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16. Vergoedingen en transacties met gelieerde partijen 
Transacties met verbonden partijen vinden plaats onder marktconforme voorwaarden. 
 
Performance fee 
Een vergoeding aan de Beheerder gelijk aan 25% over het bedrag van de verkoopopbrengst 
dat resteert na aftrek van: 
(a) het pro resto en het afgeloste deel van de hypothecaire geldlening; 
(b) de kosten voor het ontslaan van het vastgoed uit hypothecair verband; 
(c) de op de verkooptransactie betrekking hebbende transactiekosten, waaronder de 
begeleidingsvergoeding; 
(d) de Deelnamesommen; en  
(e) een bedrag ter aanvulling op het jaarlijkse exploitatieresultaat tot een gemiddeld 
jaarlijks enkelvoudig direct beleggersrendement van 8% vóór belastingen. 
 
Property management vergoeding 
Een vergoeding aan de Beheerder betreffende de marktconforme kosten van het property 
management van het Vastgoed conform de meest recente versie van de tariefkaart van de 
Beheerder. 
 
Begeleidingsvergoeding 
Een vergoeding aan de Beheerder van 1,25% over de verkoopopbrengst voor de 
begeleiding van het verkoopproces bij verkoop van het Vastgoed of in geval van overdracht 
van participaties ingeval van een bod op alle participaties. 
 
Beheervergoeding 
Een vergoeding aan de Beheerder voor het beheer van het Vastgoedfonds van 3,0% 
(exclusief btw) van de nettohuuropbrengst. 

 

OVERIGE INFORMATIE 
De C.V. heeft geen personeel in dienst. 

Amsterdam, augustus 2015 
 
De Directie van Annexum Beheer B.V. 
 
H.W. Boissevain 
R.P. van Gool 
F.J. Zijlstra 

 


