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Beleggingsstrategie

Synvest RealEstate Fund N.V. streeft naar een zo hoog  

mogelijk rendement uit exploitatie. Daartoe wordt het  

vastgoed zorgvuldig geselecteerd en efficiënt beheerd.

 

Daarnaast streeft het Fonds naar een additioneel rendement 

uit de waardegroei van het vastgoed. Het beheer van het 

vastgoed is gericht op maximalisatie van het exploitatie- 

rendement met het oog op additioneel rendement, 

vanwege de waardegroei van de vastgoedportefeuille. 

De portefeuille is samengesteld uit Nederlands commercieel 

vastgoed met zowel een geografische als functionele  

spreiding. De gevolgen van een eventuele economische 

achteruitgang van een bepaalde regio of sector worden  

hiermee beperkt. 

Er wordt belegd in onder meer winkels, kantoren, bedrijfs-

ruimten, zorgvastgoed en woningen, gelegen in geheel Ned-

erland. Wij streven naar relatief kleinere objecten of objecten 

welke meerdere huurders hebben. Hierdoor wordt het risico 

mede beperkt.

Doelstellingen

Het Fonds heeft als doelstelling de particuliere belegger en  

institutionele belegger de mogelijkheid te bieden om met 

lage fondskosten in een gespreide vastgoedportefeuille te 

investeren. Voorts is het doel om de behaalde rendementen 

volledig en zo snel mogelijk aan de participanten te doen 

toekomen. 

Kenmerken van SynVest RealEstate Fund N.V.

• Maandelijkse voorschot dividenduitkeringen

  van 7,4% op jaarbasis

• Deelname is tijdelijk niet mogelijk

• Vrij verhandelbaar via NPEX (www.npex.nl)

• Flexibel in- en uittreden

• Geen emissiekosten

• Risicospreiding door een mix van winkelpanden,  

   kantoorgebouwen en bedrijfspanden

• Landelijk gespreide vastgoedportefeuille

• Langlopende geïndexeerde huurcontracten

  met solvabele huurders

• Hypothecaire financiering van maximaal 60%

• AFM Vergunning

De rendementspercentages hiervoor genoemd zijn  

uitgaande van een uitgiftekoers van € 2.900.

Financiering

De beleggingen in vastgoed worden gefinancierd met eigen 

vermogen en hypothecaire leningen; de financiering met 

vreemd vermogen vindt echter plaats met maximaal 60%  

van het belegd vermogen.  

De Beheerder  van  het  Fonds, SynVest Fund Management 

B.V. valt onder het gedragstoezicht van de Autoriteit  

Financiële Markten (AFM) en beschikt derhalve over een 

permanente vergunning.

Structuur

SynVest RealEstate Fund N.V. is een naamloze vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid en veranderlijk kapitaal 

welke in 2005 is opgericht. SynVest Fund Management B.V. is 

de Beheerder en voert de directie over het Fonds. Het beheer 

en de directievoering zijn geregeld in de management- en 

beheerovereenkomst. 

De Participanten nemen deel in het Fonds middels certifi-

caten van aandelen. De certificaten worden uitgegeven door 

het Administratiekantoor welke aandeelhouder is in SynVest 

RealEstate Fund N.V. Het Administratiekantoor oefent de 

stemrechten van de aandelen uit. Op deze stemrechten kun-

nen de Participanten geen aanspraak maken.

SynVest RealEstate Fund N.V. heeft de status van Fiscale  

Beleggingsinstelling in de zin van artikel 28 van de Wet op  

de vennootschapsbelasting 1969. Zolang aan de voorwaar- 

den van deze status wordt voldaan zal het tarief voor  

de vennootschapsbelasting 0% bedragen.
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SynVest RealEstate Fund N.V., opgericht eind 2005, biedt zowel de particuliere als institutionele belegger  

de mogelijkheid te beleggen in een goed gespreide vastgoedportefeuille met flexibele in- en uitstap  

mogelijkheden.



Directie SynVest Fund management B.V.

SynVest Fund Management B.V. is de beheerder en actief  

op het gebied van het initiëren van beleggingsfondsen,  

het beheer en het management daarvan. De directie beschikt 

door de jarenlange ervaring met vastgoedfondsen over de 

nodige kennis van fondsstructurering en het bijbehorende 

kwalitatief hoogstaand beheer.

F.J. Panhuyzen (1953)

Frits Panhuyzen is sinds 1977 actief als bedrijfsmakelaar na het 

voltooien van zijn HBS-opleiding en kandidaats Nederlands 

Recht aan de Universiteit van Nijmegen. 

Vanaf 1986 was hij mede-eigenaar van Nolthenius  Panhuyzen 

Makelaars en beleggingsadviseurs in Commercieel o.g. te 

Arnhem, in 1999 overgenomen door de Kamerbeek Groep en 

vervolgens door Meeùs Groep (Aegon). 

Van 1999 – 2004 directeur bij Meeùs. Daarnaast van 1995-2006 

als mede-initiator en directeur actief betrokken geweest bij 

het vastgoedgroeifonds FiduVast. In 2005 was hij een van de 

oprichters van SynVest Fund Management.

Mr. E.J. Pot (1952)

Na het voltooien van zijn studie Nederlands Recht aan de  

Rijksuniversiteit te Leiden werkte Evert Jan Pot enkele jaren bij 

de Belastingdienst. Vervolgens als advocaat en belastingadvi-

seur.

Vanaf 1989 worden deze activiteiten als vennoot van het 

kantoor Pot & Van der Heyden Advocaten en Belasting- 

adviseurs uitgevoerd.  

 

Sinds begin jaren ‘90 is hij daarnaast actief als directeur van 

diverse vastgoedondernemingen. Samen met Frits Panhuyzen 

richtte Evert Jan Pot in 2005 SynVest Fund Management op.

Drs. M. van Gooswilligen (1966)

Hij studeerde bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit  

Groningen. Na zijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine  

als officier heeft hij 12 jaar een onderneming gehad die  

consumentengoederen produceerde en distribueerde  

aan retailketens in de Benelux. 

Sinds 2002 is hij actief in het vastgoedbeleggen en vanaf  

2007 betrokken bij SynVest. Martin van Gooswilligen houdt 

zich voornamelijk bezig met de commerciële aspecten van de 

beleggingsfondsen.

Bestuur Stichting SynVest Beleggingsfondsen

Het bestuur heeft als taak:

• Toezicht houden op de activiteiten van het bestuur

  van de vastgoedfondsen

• Toekennen van certificaten aan de participanten

• Verwerven van juridische eigendom van gewone

  aandelen in de vastgoedfondsen

• Uitkeren van dividend aan de beleggende deelnemers.

Prof. dr. W.A.F.G. Vermeend (1948)

De heer Vermeend was gedurende de periode 1984 –

1994  lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal als  

specialist op het fiscale, financiële en economische vlak. 

Van 1994 tot 2000 was hij Staatssecretaris van

Financiën en tot 2002 Minister van Sociale Zaken. De

heer Vermeend is thans onder meer actief als internet

ondernemer en als bijzonder hoogleraar European

Fiscal Economics aan de Universiteit van Maastricht.

Daarnaast vervult hij verschillende, niet met de activiteiten 

van het beleggingsfonds verbandhoudende, commissariaten 

en is hij lid van het algemeen bestuur van VNO-NCW.

Drs. R.J.X. Wanders (1959)

De heer Wanders studeerde Economie en is voor Koninklijke 

Shell 12 jaar werkzaam geweest in het buitenland. 

Hierna heeft hij een aantal jaren als financieel directeur voor 

de Suez Group gewerkt alvorens hij in 2006 benoemd werd 

tot financieel directeur van de Koninklijke ANWB.
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Nederland

De Nederlandse economie is in het 3e kwartaal van 2012 met 

1,5% gekrompen ten opzichte van dezelfde periode een jaar 

eerder. Vergeleken met het 2e kwartaal 2012 kromp de  

economie in het 3e kwartaal met 0,9%. (bron CBS). 

In 2012 zijn in totaal 11.235 faillissementen uitgesproken, 

18% meer dan in 2011. Hiermede is helaas een nieuw record 

gevestigd, het vorige record dateert uit 2009, toen het CBS 

10.559 faillissementen registreerde. Ook zal naar verwachting 

de werkloosheid in 2013 verder oplopen. De werkloosheid in 

Nederland bedraagt thans 7,2% van de beroepsbevolking. De 

inflatie bedroeg in december 2,9% en lijkt verder toe te nemen 

(bron CBS). 

De kapitaalmarktrente liep in januari iets op en kwam uit op 

1,7%. De verwachting is dat de gemiddelde huizenprijs en de 

woningverkopen in 2012 met 5% zullen dalen, waarmee de 

dalende trend van 2011 wordt voortgezet. Ook de tijdelijke 

verlaging van de overdrachtsbelasting heeft hier niets aan 

kunnen veranderen.

Europa

Overigens is het gehele eurogebied momenteel in recessie, 

met naar verwachting een economische krimp van 0,5% in 

2012 en 0,25% in 2013, waarbij geconstateerd kan worden  

dat de Nederlandse economie in vergelijking met andere 

eurolanden teleurstellend presteert. 

Positief is dat de Europese financiële markten in rustiger  

vaarwater lijken te zijn gekomen. De consumenten waren in  

januari van dit jaar minder pessimistisch dan in december 

(CBS). De stemming van de ondernemers in de industrie 

veranderde echter niet. 

Kantorenmarkt

Wat betreft de kantorenmarkt schreven wij al eerder dat DTZ 

thans een onderscheid maakt tussen kansarm, kanshebbend 

en kansrijk vastgoed. In 2012 is volgens deze indeling het 

aanbod van kansarme kantoren in 2012 met 7% toegenomen 

tot 2,8 miljoen m². Een deel van deze toename komt doordat 

een deel van het kanshebbende aanbod van 2012 nu drie jaar 

of langer wordt aangeboden en daardoor als kansarm wordt 

gekwalificeerd. 

Op 1 januari 2013 werd in totaal 7,9 mln m² kantoorruimte 

aangeboden, hiervan wordt 16% als kansrijk, 49% als 

kanshebbend en 35% als kansarm beschouwd. Het aandeel 

kansrijk aanbod is ten opzichte van vorig jaar licht gedaald. 

In 2012 is 51% van de verhuren gerealiseerd in kantoren die 

door DTZ Zadelhoff als kansrijk zijn bestempeld, 44% in  

kanshebbend en 5% in kansarm vastgoed. 

Winkelmarkt

Op de winkelmarkt vond een positieve ontwikkeling plaats  

in 2012. In totaal werd 14% meer winkelruimte (560.000 m²)  

verhuurd, een stijging van 14% ten opzichte van het  

opnamevolume in 2012 (bron CBRE). 

Ook nam het aantal transacties in 2012 toe, vooral in de  

categorie 1.000 m² tot 5.000 m². De meeste transacties 

vonden plaats door supermarkten en discounter Action.  

Echter door de huidige economische situatie is de  

verwachting dat de vraag de komende tijd zal afnemen. 

Bedrijfsruimtemarkt

De bedrijfsruimtemarkt heeft het relatief goed gedaan 

ten opzichte van de totale vastgoedmarkt. De bedrijfs-

ruimtemarkt toonde het afgelopen jaar een stabiel beeld,  

het aanbodcijfer is met 5% minder sterk gestegen dan  

eerdere jaren (bron Dynamis). 

De vier regio’s met het hoogste aanbodcijfer zijn Amsterdam, 

Eindhoven, Utrecht en Rotterdam. In de periode 1 juli 2011 

tot 1 juli 2012 is het transactievolume toegenomen tot 1,6 

mln m² bedrijfsruimte, een stijging van 23% ten opzichte 

van een jaar eerder. De regio Rotterdam noteert het hoogste 

transactievolume, gevolgd door Amsterdam, Tilburg en 

Utrecht. Opvallend is dat in de regio Utrecht het opname-

niveau lager uitkomt dan een jaar geleden (afname 2%). 

Het aanbodcijfer op de logistieke vastgoedmarkt was op  

1 juli 2012 ruim 1,2 mln m². In het eerste half jaar van 2012 

is 33% meer bedrijfsruimte opgenomen in vergelijking met 

het laatste halfjaar van 2011. Het totale transactievolume 

logistieke bedrijfsruimte bestaat voor een aanzienlijk deel  

uit een aantal grote transacties.

Woningmarkt

De woningmarkt vertoonde in het laatste kwartaal van 2012 

een tijdelijke opleving in verband met de per 1 januari 2013 

gewijzigde regels voor de fiscale renteaftrek. Het aantal  

woningverkopen is in januari 2013 bijna 40% gedaald tot 

3.500 in vergelijking met januari 2012 (bron NVM). Deze  

daling van 40% is gelijk aan de stijging in december 2012. 

Toch zijn er ook positieve ontwikkelingen. De vraag naar 

woningen is in 2012 minder snel teruggelopen in  

vergelijking met het voorgaande jaar. Er bestaat nog steeds 

een koopbehoefte en de eerste maanden van 2013 zullen 

gebruikt worden om de financiële mogelijkheden opnieuw 

uit te rekenen. 

Naar verwachting zal het aantal woningverkopen vanaf  

maart van dit jaar weer gaan toenemen. Wel blijven de 

prijzen naar verwachting onder druk staan en wordt een 

huizenprijsdaling van 5% tot 7% verwacht voor 2013.

Vooruitblik

De hiervoor beschreven ontwikkelingen maken een actief 

vastgoedmanagement en verhuurbeleid meer dan ooit 

noodzakelijk. Om de portefeuille in goede conditie te  

houden zijn investeringen noodzakelijk. Hierdoor blijven  

de beleggingsobjecten aantrekkelijk voor huurders en  

kandidaat huurders. Daarbij is de verwachting dat bij  

(weder)verhuuronderhandelingen de huurprijzen onder  

druk komen te staan.  

3  Directieverslag
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Ontwikkeling beleggingsportefeuille

In het boekjaar 2012 zijn in totaal 10 beleggingsobjecten 

aangekocht en geleverd voor een koopsom inclusief kosten  

van € 18.758.189 (2011 in totaal € 6.408.950). 

Deze objecten zijn deels gefinancierd met lang vreemd  

vermogen voor een bedrag van € 11.080.000. In dit bedrag is  

het depot opgenomen van € 860.000 inzake de verkoop van  

het pand aan de Tingieterstraat 7 te Sneek, welke op 19 mei  

2011 is verkocht. De verkoopprijs van dit object bedroeg  

€ 1.200.000 k.k. 

De huurinkomsten van het Fonds zijn op jaarbasis gestegen 

van € 8,4 mln naar € 8,6 mln. De beleggingsportefeuille  

bedraagt per 31 december 2012 in totaal € 100,3 mln  

(31 december 2011: 90,4 mln).  De per balansdatum bij het  

Fonds in eigendom zijnde beleggingsobjecten zijn grotendeels 

verhuurd. 

Het leegstandpercentage bedraagt slechts 5,5% van de  

theoretische huurinkomsten. Mede gezien de huidige  

marktomstandigheden, is dit een uitstekende prestatie. 

Op 1 februari 2013 is het beleggingsobject Terborchstraat 18 

te Zwolle verkocht voor een verkoopprijs van € 525.000. Het 

pand was per 31 december 2012 gewaardeerd op € 547.302, 

waardoor er een bruto verlies is gerealiseerd van totaal  

€ 22.302. 

Deze post is in de winst- en verliesrekening opgenomen 

onder gerealiseerde waardeverandering beleggingen. Het 

pand stond leeg en de kosten om het pand verhuurbaar te 

maken waren aanzienlijk. 

Gezien de marktomstandigheden was verkoop van het 

object de beste optie. Inzake de verkoop is de langlopende 

lening niet afgelost, maar is voor een bedrag van € 655.754 

een depot geopend, welke kan worden aangewend voor de 

acquisitie van een nieuw beleggingsobject. 

Een ander belangrijk criterium in het acquisitie- en verhuur-

beleid 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 gunstige 

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 gewaarborgd blijft. 

Uit de opgenomen grafiek hier rechts blijkt procentueel de 

huursom van de objecten naar looptijd. Meer dan 60% van 

de huursom heeft een looptijd tot en met 2016. Door actief 

management zal deze horizon naar verwachting verder naar 

de toekomst verlegd worden, waardoor een gezonde  

cashflow is gewaarborgd.

Adres Aankoopdatum Aankoopsom Aanvangshuur

€ €

Alphen a/d Rijn, Henry Dunantweg 5-9 1 oktober 2011 * 1.161.599 100.000 

Apeldoorn, Mariastraat 4 - 4a 1 oktober 2011 * 2.053.622 137.408 

Bodegraven, Duitslandweg 46 2 april 2012       3.477.266 276.000

Bunnik, Dorpsstraat 34-36 1 oktober 2011 * 1.761.080 120.697 

Dinxperlo, Hogestraat 75-79 1 oktober 2011 * 634.167 42.029 

Elst, Industrieweg Oost 21 31 januari 2012 1.287.545 100.000 

Naaldwijk, Rembrandtstraat 13-31 1 oktober 2011 * 3.005.330 217.647 

Nijverdal, W. Alexanderstraat 11-13, Keizerserf 21-25 1 oktober 2011 * 2.223.730 157.650 

 's-Heerenberg, Molenpoortstraat 35/Stadsplein 74-81 1 oktober 2011 * 1.833.750 127.359 

Tegelen, Wilhelminaplein 1-9 1 oktober 2011 * 1.321.672 72.742 

Totaal  18.758.189 1.351.532 

Aangekochte en geleverde  beleggingen 2012

Reeds vastgelegde huurinkomsten als percentage van de 
ontvangen huur van objecten per 31 december 2012

2012
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 Bedrijfsruimte
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     Woningen

25%

46%

5%

21%

Verdeling beleggingen naar soort onroerend goed  
per 31 december 2012

Indeling huurders naar type op basis van de  
huurinkomsten per 31 december 2012

Detailhandel 30,41%

Distributie 10,55%
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* Levering en overgang economisch risico op 3 januari 2012

Horeca 9,60%IT 1,40%Media 6,12%

Overheid 6,92%

Parkeren 0,26%

Techniek 14,70%

Zakelijke dienstverlening 12,97%

Woning 1,62%

Zorginstelling 5,63%

Selectie beleggingsportefeuille

Voor het Fonds is een strategie gekozen die een mix van  

diverse soorten vastgoed en aanvangsrendementen  

realiseert en daarbij streeft naar lang verhuurde objecten.  

De huidige mix bestaat uit winkels (46%), kantoren (25%),  

bedrijfsruimten (21%), woningen (3%) en zorginstellingen (5%).  

Gezien de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt heeft de  

directie besloten het aandeel van de woningen en zorg  

gerelateerd vastgoed in de portefeuille te vergroten.  Het 

aandeel van de kantoren zal hierdoor kleiner worden.

3%



Financiering

In  2012  is  per  saldo   voor   een   totaalbedrag  van  

€ 10.220.000 (2011: € 4.100.000) aan hypothecaire leningen  

afgesloten. De leningen die zijn afgesloten in 2012 zijn  

verstrekt door FGH Bank. Van de leningen stand per 31  

december 2012 ad. € 69.575.600 heeft het merendeel  

(€ 50.345.600) een looptijd langer dan 3 jaar. 

 

De looptijd van het vreemd vermogen wordt in de grafiek  

hiernaast weergegeven. Daarbij wordt aangetoond dat  

leningen tussentijds worden verlengd. Het renterisico van  

de leningen is gedurende de looptijd afgedekt middels  

renteswaps of door het vastzetten van de rentevoet. Het  

rentepercentage van de leningen varieert van 4,48% tot 

6,55%.

Overzicht beleggingsobjecten naar regio

Het Fonds belegt in diverse soorten commercieel vastgoed, 

zoals winkels, kantoren en bedrijfspanden, verspreid over heel 

Nederland. Door deze spreiding en de beperkte omvang per 

object wordt een maximale risicospreiding gerealiseerd. 

De huidige portefeuille bedraagt € 100,3 miljoen en is  

verdeeld over 39 locaties en 140 huurders, hierbij zijn de  

parkeerplaatsen niet meegerekend. De beleggingsporte-

feuille is per 31 december 2012 nagenoeg volledig verhuurd. 

Er wordt gestreefd naar solvabele huurders met langlopende, 

geïndexeerde huurcontracten. Door een actief aan- en 

verkoopbeleid wordt gekocht tegen concurrerende prijzen, 

geselecteerd op marktconforme huren en zal de meerwaarde 

worden gerealiseerd door verkoop van het vastgoed op het 

juiste moment.

Langer dan

1 jaar

€ 10.000.000

€ 30.000.000

€ 50.000.000

€ -

€ 20.000.000

€ 40.000.000

€ 60.000.000

Langer dan

2 jaar
Langer dan

3 jaar
Langer dan

4 jaar
Langer dan

5 jaar
Langer dan

6 jaar
Langer dan

7 jaar

31 dec 2012 31 dec 2011 31 dec 2010 31 dec 2009

€ € € €

Intrinsieke waarde balans 31.659 38.009 32.891 21.746

Ongerealiseerde waardestijging ex art. 13.4 559 2.022 1.739 -

Intrinsieke waarde koers 32.218 40.031 34.630 21.746

Aantal aandelen 1.170.300 1.115.900 932.500 598.500

Intrinsieke waarde per aandeel 27,5 35,9 37,1 36,3

Intrinsieke waarde per aandeel

Looptijd vreemd vermogen

Hoogezand

Assen

Zwolle 2x

Almere

Hoevelaken

Veenendaal

Rotterdam 2x

Zoetermeer

Oostburg

Drachten

Borculo

Elst 2x
Zaltbommel

Den Haag 2x
Sassenheim

Hillegom

Beverwijk

Emmen 3x

Arnhem

‘s-Heerenberg 2x

Heerlen
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Maastricht

Bussum 

Tegelen

Bunnik
Alphen a/d Rijn

Bodegraven

Apeldoorn

Nijverdal

DinxperloNaaldwijk



Beleggingsrendement

Ultimo boekjaar is zoals gebruikelijk de portefeuille van het 

Fonds opnieuw getaxeerd. In 2012 is per saldo een ongerea-

liseerde  waardedaling berekend van per saldo € 7.863.722.  

De gehele portefeuille is hiermee  gemiddeld  gewaardeerd 

op een factor van  9,7 (2011: 11,4) maal  de  jaarlijkse  huur  

ofwel een rendementspercentage van ongeveer 10,3%.  

Zonder waardemutaties zou over het boekjaar een winst  

zijn behaald van € 2.767.261 (2011: € 2.251.820) met een 

gemiddeld rendement van 7,5%. Hieruit blijkt een  

verbetering van het genormaliseerde beleggingsresultaat  

in 2012 met € 515.441. 

Het gerealiseerd rendement komt uit op negatief 17,7% in 

2012 tegenover positief 4,3% in 2011. Door de afwaardering 

van de beleggingen is het resultaat in de min gekomen.

De waardering van de beleggingen in  de jaarrekening vindt 

plaats op basis van artikel 6.15.307 van de Richtlijnen voor 

de jaarverslaggeving. Ultimo boekjaar 2010 wijkt de waarde 

volgens deze berekening af van de intrinsieke waarde  

volgens de waarderingsmethode zoals omschreven in artikel 

13.4 van het Prospectus. De berekening van het jaarresultaat 

wijkt hierdoor ook in het boekjaar af.

 Om te waarborgen dat er een redelijke verdeling plaatsvindt 

van het resultaat onder de certificaathouders ongeacht het 

moment van toetreden, heeft de directie besloten een   

correctie toe te passen inzake de berekening van de  

ongerealiseerde waardestijging van de beleggingen.

Deze aanpassing is omschreven in de analyse van het beleg-

gingsresultaat als ongerealiseerde waardestijging ex artikel 

13.4 (van het Prospectus) in het directieverslag weergegeven 

opstellingen.  

 De op basis van deze uitgangspunten berekende intrinsieke 

waarde vormt de basis voor de berekening van de handels-

koers van de certificaten. De intrinsieke waarde per aandeel is 

berekend op basis van het aantal in omloop zijnde aandelen 

per balansdatum. 

Analyse beleggingsresultaat 2012 2011

€ €

Totaal eigen vermogen 31.659.441 38.009.190

Opbrengsten

Huren  8.553.325  7.419.862 

Gerealiseerde waardeveranderingen  (22.302)  218.108 

Niet gerealiseerde waardeveranderingen (7.863.722) (1.174.750)

Rente Liquiditeitsreserve  73.486  98.430 

Totaal opbrengsten 740.787  6.561.650 

Kosten

Hypotheekrente (3.294.092) (2.827.449)

Afschrijvingen (596.541) (475.187)

Expl. + beheerkosten (1.215.061) (1.280.026)

Management fee (753.857) (683.810)

Totaal kosten (5.859.751) (5.266.472)

Nettoresultaat na belastingen  (5.118.764)  1.295.178 

Ongerealiseerde waardestijging beleggingen ex  
art. 13.4 prospectus

 (1.462.934)  283.011 

Beleggingsresultaat  6.581.698  1.578.189 

Rendement in % gemiddeld -17,7% 4,3%

(Bedragen in € 1.000)

31 dec 2012 31 dec 2011 31 dec 2010 31 dec 2009

Beleggingen 101.039 90.352 86.437 51.991

Vorderingen 405 3.093 384 1.020

Overige activa 1.905 6.459 4.815 5.279

Totaal activa 103.349 99.904 91.636 58.290

Eigen vermogen 31.659 38.009 32.891 21.746

Langlopende schulden 69.576 59.356 55.256 34.556

Kortlopende schulden 2.114 2.539 3.489 1.988

Totaal passiva 103.349 99.904 91.636 58.290

2012 2011 2010 2009

Netto huuropbrengsten 7.428 6.309 4.251 3.559

Waardeverandering beleggingen -7.886 -939 -304 -564

Totaal opbrengsten uit beleggingen -458 5.370 3.947 2.995

Totaal lasten -4.661 -4.075 -2.843 -2.284

Netto winst voor belastingen -5.119 1.295 1.104 711

Vennootschapsbelasting - - - -

Netto winst na belastingen -5.119 1.295 1.104 711

Ongerealiseerde waardestijging ex art. 13.4 -1.463 283 1.739 -

Beleggingsresultaat -6.582 1.578 2.843 711

Rendement in % gemiddeld -17,7% 4,3% 10,7% 3,2%

Overzicht van de ontwikkelingen in de tijd
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Intern beheerssysteem

De directie beschikt voor de vennootschap over een  

beschrijving van de administratieve organisatie en het interne 

beheersingssysteem, zoals bedoeld in artikel 4:14 Wft en de 

hoofdstukken 4 en 5 van het Besluit Gedragstoezicht Financiële 

Ondernemingen Wft. De directie verklaart dat de administra-

tieve organisatie en het interne beheersingssysteem effectief en 

overeenkomstig de beschrijving functioneren.

Risicomanagement

De directie van het Fonds volgt dagelijks de geldstromen,  

de dekking van de rentelasten, de  verhouding vreemd/totaal-

vermogen, alsmede  de looptijden van de rentedragende  

verplichtingen in relatie tot de ratio’s van het financiële beleid.

Eventuele risico’s met betrekking tot solvabiliteit, liquiditeit, 

rente en marktprijzen zijn hierdoor onder controle.  

Een liquiditeitsrisico wordt door dit beleid mede beperkt,  

daarnaast is er sprake van een constante instroom van  

nieuwe liquiditeiten, welke samenhangen met het gevoerde 

commerciële beleid. 

Het Fonds is niet gevoelig voor valutarisico’s daar uitsluitend in 

Nederlands vastgoed wordt belegd en middels euro- 

leningen wordt gefinancierd.

Incassorisico

Huurders worden, zowel bij acquisities van beleggingen  

als bij verhuur, vooraf beoordeeld op kredietwaardigheid  

en betrouwbaarheid. Er zijn interne procedures inzake de  

incasso van huurvorderingen en de opvolging daarvan.

Renterisico

Het lang vreemd vermogen van het Fonds is gefinancierd met 

een vast rentetarief, waarbij o.a. gebruik wordt gemaakt van 

zogenaamde renteswaps. Er is hierdoor slechts in beperkte 

mate sprake van rentegevoeligheid voor wijzigingen in het 

marktrente niveau.

Prijsrisico

De beleggingen in vastgoed van het Fonds zijn onderhevig 

aan de invloeden van de markt ten aanzien van de waarde 

van de beleggingen en de markthuur. Door actief beheer van 

de portefeuille worden de risico’s hierin dagelijks beoordeeld 

zodat tijdig op fluctuaties geanticipeerd kan worden. Het 

Fonds investeert niet in effecten of andere financiële  

instrumenten.

Duurzaamheid

Het Fonds ontwikkelt een strategie waarbij gestreefd wordt 

naar een verduurzaming van de beleggingsportefeuille.  

Deze strategie houdt in dat maatregelen worden genomen 

om tot de volgende doelstellingen te komen:

1. Het verbeteren van de concurrentiepositie van

    de portefeuille op de verhuurmarkt;

2. Het streven naar lager verbruik van natuurlijke  

    hulpbronnen zoals gas, water en energie, en als  

    gevolg hiervan lagere kosten.

Het Fonds wil deze doelstellingen bereiken middels de  

volgende maatregelen:

1. Een verlaging van het energie- en waterverbruik

    en -kosten in de portefeuille middels:

• Actief management

• Afspraken met huurders

• Het zoeken naar alternatieve (groene) energiebronnen

• Het investeren in alternatieve energiesystemen

• Het gebruikmaken van gebouwen management op 

afstand

2. Het gebruik van duurzame materialen bij

    reparaties en verbouwingen;

3. Het blijvend revitaliseren van bestaande objecten

    gericht op het langjarig voortbestaan hiervan;

4. De acquisitie van objecten, welke gelegen zijn in

    een gebied met goede verbindingen met openbaar

    vervoer en goede ontwikkelingsmogelijkheden.

Interim dividend

Het maandelijkse interim dividend bedraagt effectief 7,4% op 

jaarbasis, uitgaande van een uitgiftekoers van € 2.900. Deze 

voorschotdividenden worden in mindering gebracht op het 

eigen vermogen van het Fonds. Overeenkomstig de fiscale 

wetgeving wordt 15% dividendbelasting ingehouden.

Slotdividend 2012

Door de directie is besloten het slotdividend over het boekjaar 

2012 te passeren in verband met de onzekere economische 

situatie. 

Ontwikkeling Fondsvermogen en resultaten

Het Fonds bestaat sinds 2005 en is sindsdien aanzienlijk in 

omvang gegroeid. Uit de hieronder opgenomen grafiek blijkt 

de ontwikkeling van het eigen en het totaalvermogen per 

ultimo boekjaar over de jaren 2005 tot en met 2012. De groei 

van het eigen vermogen is aanzienlijk en ontwikkelt zich 

van € 809.233 per 31 december 2005 tot € 31.659.441 per 31 

december 2012. 

Het totaalvermogen ontwikkelde zich in deze periode van  

€ 8.205.970 tot € 103.348.470 per 31 december 2012.  

De grafiek laat duidelijk zien dat door de afwaardering van de 

beleggingsobjecten in 2012 het aandeel eigen vermogen in 

het totaalvermogen is afgenomen. Ten opzichte van de jaren 

2010 en 2011 ligt het eigen vermogen zelfs lager.

Ontwikkeling totaal en eigen vermogen
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Vooruitzicht komende periode

De directie is, ondanks de geboekte negatieve ongerealiseerde 

waardeverandering van de beleggingen, tevreden over de 

resultaten-ontwikkeling van het Fonds. Na eliminatie  

van de waardeveranderingen van de beleggingen steeg  

het resultaat van € 2.469.928 in 2011 naar € 2.767.260 in 2012. 

Door de afwaardering van de beleggingen werd echter een 

verlies geleden van € 5.141.066.  Door de waardevermindering 

daalde ook het eigen vermogen. Het totaal eigen vermogen 

bedraagt ultimo 2012 € 31.659.441 tegenover € 38.009.190  

per ultimo 2011. 

Zoals wij in ons 3e kwartaalbericht 2012 al schreven, hebben 

medio 2012  een drietal grote certificaathouders aan Synvest 

Real Estate Fund N.V. te kennen gegeven te willen uittreden  

om de beschikking te krijgen over liquide middelen. Ingevolge  

het prospectus kan een dergelijk verzoek worden worden  

gehonoreerd indien dit het voortbestaan van het Fonds niet  

in gevaar brengt. 

Het voortbestaan van het Fonds kan onder meer worden 

bedreigd indien door de inkoop de status van fiscale beleg-

gingsinstelling verloren kan gaan. De directie heeft op grond 

van het voorstaande zich het oordeel gevormd dat inkoop van 

een aanzienlijk bedrag aan certificaten onder de huidige  

omstandigheden een onevenredige druk legt op de liquide 

middelen van het Fonds en de status van fiscale beleggingsin-

stelling in gevaar zou kunnen brengen. SynVest Fund Man-

agement B.V. heeft daarop in overleg met de AFM besloten 

de inkoop van certificaten per 1 oktober 2012 tijdelijk op te 

schorten. De tijdelijke opschorting betekent, dat de komende  

tijd geen certificaten SynVest RealEstate Fund N.V. ter inkoop  

aangeboden kunnen worden bij het Fonds. 

Ook zullen er tijdelijk geen certificaten worden uitgegeven. 

De certificaten blijven zoals gewoonlijk verhandelbaar op het 

handelsplatform  www.NPEX.nl.

Op basis van de genomen maatregelen verwacht de beheerder 

van het Fonds de hierboven beschreven druk op liquide mid-

delen te verminderen en de risico’s rondom de fiscale status 

van het Fonds te beperken. De directie is thans in samenspraak 

met externe adviseurs en de AFM bezig om een plan voor de 

nabije toekomst te maken.

Wel keert het Fonds uit de positieve cashflow maandelijks 

voorschotdividenden uit. Een en ander hangt mede samen  

met de doorstootverplichting, welke de status van Fiscale  

Beleggingsinstelling met zich meebrengt. Ter voorkoming  

dat aan de tweede voorwaarde  van  de  fiscale  beleggings- 

instelling,  te weten de financieringseis (maximaal 60% van  

het vastgoed mag met vreemd vermogen gefinancierd zijn), 

niet meer voldaan kan worden, heeft het Fonds per 1 januari 

2013 het voorschotdividend naar beneden aangepast.  

Daarnaast is het voorschotdividend van december 2012  

gepasseerd.

In verband met de afwaardering van de beleggingen  

(welke voor het grootste deel in het 4e kwartaal 2012 heeft  

plaatsgevonden) is de koers van een certificaat in het Fonds  

bijgesteld naar € 2.900. Gezien het langetermijn karakter van  

de onderliggende vastgoedbeleggingen, verwacht de directie  

dat de waardeontwikkeling van de certificaten uiteindelijk  

positief zal zijn.

Het Fonds heeft de beleggingsportefeuille lang gefinancierd 

en ondervindt daardoor op de middellange  termijn   

(de  meeste  rentes  zijn  lang vastgezet)  geen hinder  

van renterisico’s. 

De portefeuille van het Fonds is  goed  verhuurd  met  lang-

lopende contracten. Het leegstandspercentage is weliswaar 

licht gestegen naar 5,5% (2011: 3,4%), maar kan ten opzichte 

van de markt zeker als zeer laag gekwalificeerd worden.

Op grond van het bovenstaande ziet de directie het jaar 2013 

met vertrouwen tegemoet.

Veenendaal, 15 februari 2013

was getekend:

SynVest Fund Management B.V.
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Noot 31 december 2012 31 december 2011

€ €

ACTIVA   € 

Beleggingen

Onroerend goed 6 100.460.439  90.184.815 

Geactiveerde kosten huurbevordering 6  287.994  167.058 

100.748.433  90.351.873 

Financiële vaste activa

Overige vorderingen 7 290.269 -

Totaal beleggingen 101.038.702 90.351.873

Vorderingen   

Overige vorderingen  211.824  237.395 

Overlopende activa 541.943  2.855.255 

753.767  3.092.650 

Overige activa

Liquide middelen 8 1.905.198  6.459.471 

1.905.198   6.459.471 

Totaal activa  103.697.667  99.903.994 

PASSIVA

Eigen vermogen

Aandelenkapitaal 9  11.703.000  11.159.000 

Agioreserve 10  37.431.459  36.058.405 

Herwaarderingsreserve 11  824.374  901.045 

Overige reserves 12 (10.109.260) (8.421.895)

Onverdeeld resultaat 13 (8.190.132) (1.687.365)

Totaal eigen vermogen  31.659.441  38.009.190 

Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 14  69.575.600  59.355.600 

Kortlopende schulden

Schulden aan gelieerde maatschappijen 15  542.600  181.350 

Schulden aan  leveranciers en handelscrediteuren  122.885  383.875 

Belastingen 264.158  238.068 

Overige schulden 16 1.385.023  1.556.732 

Overlopende passiva 17 147.960  179.179 

 2.462.626  2.539.204 

Totaal passiva  103.697.667  99.903.994 

Noot 2012 2011

€ €

Opbrengsten uit beleggingen

Bruto huuropbrengsten 18 8.553.325 7.419.862 

Exploitatiekosten 19 (1.125.392) (1.111.121)

Netto huuropbrengsten  7.427.933  6.308.741 

Gerealiseerde waardeveranderingen beleggingen  22.302  218.108 

Niet gerealiseerde waardeveranderingen beleggingen (7.863.722) (1.174.750)

Waardeverandering beleggingen (7.886.024) (956.642)

Totaal opbrengsten uit beleggingen  (458.091)  5.352.099 

Lasten

Lasten in verband met het beheer van beleggingen 20 (843.526) (852.715)

Afschrijvingen op beleggingen (596.541) (475.187)

Netto rentelasten 22 (3.220.606) (2.729.019)

Totaal lasten (4.660.673) (4.056.921)

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (5.118.764) 1.295.178 

voor belastingen

Vennootschapsbelasting 23  -  - 

Nettoresultaat na belastingen 5.118.764 1.295.178 

4  Balans (vóór resultaatbestemming) 5  Winst- en verliesrekening
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1  Algemeen

SynVest RealEstate Fund is een naamloze vennootschap  

statutair gevestigd te Amersfoort en feitelijk gevestigd aan 

de Plesmanstraat 62, 3905 KZ te Veenendaal. De vennoot-

schap 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 semi-open beleggingsinstelling nu het Fonds, 

onder voorwaarden, vrij aandelen kan uitgeven en kan 

inkopen. 

Het Fonds is aangegaan voor onbepaalde tijd en kent geen 

maximale fondsomvang. De directie kan de uitgifte van aan-

delen 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 vennootschaps-

belasting 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. 

Financiële derivaten waarbij de onderliggende waarde niet 

beursgenoteerd is, worden tegen kostprijs opgenomen. De 

vennootschap past 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 kostprijs 

hedge 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.

5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen 

De waarderingsgrondslagen van de activa en passiva alsmede 

de grondslagen van de bepaling van het resultaat van dit 

jaarverslag zijn in overeenstemming met Titel 9 BW 2.

Noot 2012 2011

€ €

Beleggingsactiviteiten

Nettoresultaat (95.118.764) 1.295.178 

Aanpassingen voor:

- waardeveranderingen beleggingen 6  7.886.024  1.174.750 

- Investeringen huurbevorderingen (180.818) (174.272)

- Afschrijvingen huurbevorderingen  59.882  54.532 

Mutaties in werkkapitaal

- mutatie vorderingen 2.048.614 (2.709.477)

- mutatie afschrijvingen op beleggingen 596.541 475.187 

- mutatie overige kortlopende schulden (76.578) (949.820)

Aankopen onroerend goed inclusief aankoopkosten 6 (18.758.189) (6.408.950)

Verkopen onroerend goed 6  -  963.893 

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten (13.543.288) (6.278.980)

Financieringsactiviteiten

Uitgifte aandelen 8  544.000  1.834.000 

Storting agio 1.373.054  5.061.621 

Dividenduitkeringen (3.148.039) (3.072.543)

Ontvangsten uit langlopende schulden 13 10.220.000  4.100.000 

Aflossing langlopende schulden 13  -  - 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 8.989.015  7.923.078 

Mutatie liquide middelen 4.554.273 1.644.098 

Liquide middelen primo periode  6.459.471  4.815.374 

Liquide middelen ultimo periode  1.905.198  6.459.472 

6  Overzicht Kasstroom 7  Toelichting op de jaarrekening
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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 gewaar-

deerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waar ze 

betrekking op hebben. Winsten worden opgenomen als deze 

gerealiseerd zijn. Verplichting en verliezen die betrekking  

hebben op het boekjaar, worden opgenomen indien zij  

voor het opmaken van de cijfers bekend zijn geworden.

Beleggingen

Vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd tegen markt-

waarde. 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 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 

10 jaar afgeschreven. 

Indien de marktwaarde hoger is dan de aankoopprijs plus de 

nog af te schrijven aankoopkosten dan worden de aankoop-

kosten 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 waarde-

ring 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.

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 waar de voor onroerend goed per 

balansdatum kan worden vervreemd op basis van markt-

conforme condities, daarbij vormt de kapitalisatie van de 

nettomarkt-huren 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 die leiden tot een waarde- 

vermeerdering van de belegging worden geactiveerd.  

Verkoopkosten worden ten laste van de waardering van de 

beleggingen gebracht, wanneer een besluit tot verkoop is 

genomen voor het opmaken van de jaarrekening.

Geactiveerde kosten huurbevordering

Kosten voor huurbevordering worden geactiveerd en worden 

over de looptijd van het huurcontract waar deze betrekking 

op heeft als afschrijving ten laste van het resultaat gebracht. 

Kort samengevat betreft dit investeringen, die noodzakelijk 

zijn om de ruimte verhuurbaar te maken om een specifieke 

huurder te contracteren.

Makelaarsprovisies die in rekening zijn gebracht inzake de 

verhuur van leegstaande ruimten worden geactiveerd en 

middels lineaire afschrijvingen over de looptijd van de desbe-

treffende huurovereenkomst als afschrijving ten laste van het 

resultaat gebracht.

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.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen 

tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs, die gelijk kan zijn aan de nominale 

waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzie-

ningen 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 waar ze betrekking op 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 boek-

jaar 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 kasstroomover-

zicht bestaan uit liquide middelen.  Er zijn geen kasstromen 

in vreemde valuta’s bij het Fonds. Ontvangen interest en 

betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom 

uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden worden 

opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
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31 december 2012 31 december 2011

€ €

    Overzicht beleggingen:

-  Almere, Camerastraat 6,8 en 10 2.440.000  2.610.000 

-  Alphen a/d Rijn, H. Dunantweg 5-9 977.202  - 

-  Arnhem, Jansplein 19 / Janslangstraat 14 2.536.467  2.525.329 

-  Apeldoorn, Mariastraat 4 - 4a 1.735.575  - 

-  Assen, Australiëweg 10/10A 672.955  752.955 

-  Beverwijk, Zeestraat 77 309.734  302.142 

-  Bodengraven, Duitslandweg 4 3.370.307  - 

-  Borculo, Beethovenstraat 1 759.788  807.003 

-  Bunnik, Dorpsstraat 34-36 2.020.000  - 

-  Bussum, Nieuwe Brink 1-15/Nassaulaan 8 2.825.872  3.321.978 

-  Den Haag, Badhuisstraat 161 208.240  209.853 

-  Den Haag, Laan van 's-Gravenmade 2 5.558.784  6.671.886 

-  Dinxperlo, Hogestraat 75-79 592.148  - 

-  Drachten, De Gaffel 25 1.405.308  1.509.183 

-  Elst, Industrieweg Oost 21 1.224.791  - 

-  Elst. Marithaime 9-11 1.425.071  1.519.377 

-  Emmen, Hoenderkamp 20 2.177.555  2.653.356 

-  Emmen, Hoenderkamp 22 840.970  999.748 

-  Emmen, Winkelcentrum De Weiert 23.157.437  23.451.429 

-  Hillegom, Houttuin 1-12 3.160.000  3.270.000 

-  Hoensbroek, grubbelaan  22 743.745  749.389 

-  Hoevelaken, Westerdorpstraat 13-15 450.000  470.000 

-  Hoogezand, Meint Veningastraat 5-9 840.000 970.000 

-  Maastricht, Oranjeplein 10 2.612.049  2.672.201 

-  Naaldwijk, Rembrandtstraat 13-31 3.168.895  - 

-  Nijverdal, W. Alexanderstraat 11-13, Keizerserf 21-25 2.096.382  - 

-  Oostburg, Transportweg 1-1a 1.600.000 1.640.000 

-  Rotterdam, Albert Plesmanweg 91-97 2.309.535  2.442.304 

-  Rotterdam, Wijnhaven 69 4.860.000  6.120.000 

-  Sassenheim, Cornelis Verolmeweg 10-18 1.520.000  1.770.000 

-  's-Heerenberg, Immenhorst 7 6.380.000  6.850.000 

-  's-Heerenberg, Molenpoortstraat 35/Stadsplein 74-81 1.468.135  - 

-  Tegelen, Wilhelminaplein 1-9  986.803  - 

-  Veenendaal, Plesmanstraat 62 6.600.054  7.787.267 

-  Zaltbommel, Wielkamp 10 1.136.666  1.187.814 

-  Zoetermeer, Industrieweg 1 2.120.000  2.180.000 

-  Zwolle, Charles Storkstraat 3 1.676.997  1.901.425 

-  Zwolle, George Stephensonstraat 32 1.967.974  2.157.247 

-  Zwolle, Terborchstraat 18 525.000  682.929 

    Balans ultimo periode 100.460.439 90.184.815 

6  Beleggingen

2012 2011

€ € € €

Balans begin periode 90.184.815  86.389.695 

Aankopen:

-  Alphen a/d Rijn, Henry Dunantweg 5-9 1.161.598  - 

-  Apeldoorn, Mariastraat 4 - 4a 2.053.622  - 

-  Bunnik, Dorpsstraat 34-36 1.761.078  - 

-  Dinxperlo, Hogestraat 75-79 634.167  - 

-  Naaldwijk, Rembrandtstraat 13-31 3.005.330  - 

-  Nijverdal, W. Alexanderstraat 11-13, Keizerserf 21-25 2.222.161  - 

-   's-Heerenberg, Molenpoortstraat 35/Stadsplein 74-81 1.833.749  - 

-  Tegelen, Wilhelminaplein 1-9 1.321.672  - 

-  Elst, Industrieweg Oost 1.287.545  - 

-  Bodengraven, Duitslandweg 4 3.477.267  - 

-  Bussum, Nieuwe Brink 1-15/Nassaulaan 8  -  3.498.558 

-  Den Haag, Badhuisstraat 161  -  211.130 

-  Maastricht, Oranjeplein 10  -  2.699.262 

 18.758.189  6.408.950 

Verkopen:

-  Sneek, Tingieterstraat 7  - (963.893)

Afschrijving aankoopkosten (596.541) (475.187)

Waarde mutatie ongerealiseerd (7.886.024) (1.174.750)

(8.482.565) (2.613.830)

Balans ultimo periode 100.460.439 90.184.815 

De panden aangekocht in 2012 zijn in het overzicht mutaties 

beleggingen opgenomen tegen aankoopprijs kosten koper. 

Hierin zijn opgenomen alle aankoopkosten, waaronder de 

makelaarscourtage, de taxatiekosten en de kosten technisch 

onderzoek, zoals in rekening gebracht door SynVest Fund  

Management B.V.  De makelaarscourtage betreft een percen-

tage van 1,5%  welke bij  de  aankoop  en  verkoop van  een 

vastgoedobject in rekening wordt gebracht.

De taxatiekosten betreffen de kosten in rekening gebracht in 

het kader van de aankoopbeoordeling van een vastgoedobject 

op basis van 0,2% van de koopsom. De technische onderzoek-

kosten betreffen de kosten welke in rekening zijn gebracht 

inzake het technisch onderzoek bij aankoop van een  

vastgoedobject op basis van 0,2% van de koopsom. In de  

waardering van de panden zijn tevens inbegrepen de nog niet  

afgeschreven aankoopkosten € 5.790.862 (2011 € 5.157.094).

31 december 2012 31 december 2011

€ €

Overzicht geactiveerde kosten huurbevorderingen

Balans begin boekjaar 167.058  47.316

Investeringen  180.818  174.273

Afschrijvingen   (59.882)   (54.531)

Balans ultimo boekjaar  287.994  167.058 

24 SynVest RealEstate Fund N.V. Veenendaal  25



8  Liquide middelen

Ingevolge het Besluit prudentiële regels Wft artikel 109 is 

het Fonds verplicht een liquiditeitsreserve aan te houden ter 

dekking van de eventuele inkoop- of uitkeringsverplichtingen. 

Deze verplichting bedraagt 10% van het beheerde vermogen, 

of het lagere bedrag waarvoor overeengekomen is dat inkoop 

bij aanbieding door participanten verplicht is.

Per 31 december 2012 bedraagt de stand van de liquidi-

teitsreserve € 3.165.944, de totale som der liquide middelen 

is lager. Doordat het Fonds tijdelijk gesloten is kan er geen 

aanspraak op de liquiditeitsreserve worden gedaan. Over  

de deposito’s kan vrij beschikt worden.

31 december 2012 31 december 2011

€ €

Banken rekeningen-courant  572.865  1.673.374 

Banken deposito's  5.886.607  3.142.000 

Totaal liquide middelen  6.459.472  4.815.374 

9  Aandelenkapitaal

Bij de oprichting zijn 10 prioriteitsaandelen en 4.990 gewone 

aandelen geplaatst. Het maatschappelijk kapitaal van het 

Fonds bedraagt € 13.000.000 en bestaat uit 1.299.990 gewone 

aandelen en 10 prioriteitsaandelen, elk € 10 groot. 

Het maatschappelijk kapitaal is in november 2007 middels 

een statutenwijziging verhoogd tot genoemd bedrag, waarbij 

362.800 gewone aandelen SynVest RealEstate Fund N.V. aan 

Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen 

zijn uitgegeven. 

Sedert 17 mei 2011 hebben de initiatiefnemers Evergoed N.V. 

en Panhuyzen Management B.V. elk 5 prioriteitsaandelen in 

bezit. Evergoed N.V. heeft 3.742 gewone aandelen en  

Panhuyzen Management B.V. heeft 1.248 gewone aandelen.

De overige gewone aandelen zijn gereserveerd voor het  

administratiekantoor Stichting Administratiekantoor SynVest  

Beleggingsfondsen, die deze aandelen zal houden voor  

rekening en risico van de participanten. 

De aandelen zullen niet worden gehouden door het admini-

stratiekantoor, omdat zij niet voor de participanten zijn 

bestemd en derhalve niet gecertificeerd behoeven te worden. 

De aan deze aandelen verbonden rechten, worden derhalve 

door Evergoed  N.V. en Panhuyzen Management B.V.  

uitgeoefend. 

Voor één aandeel met een nominale waarde van € 10 is per 

saldo € 50 in 2010 gestort. Als gevolg hiervan geeft één  

certificaat uitgegeven door de Stichting Administratiekantoor 

SynVest Beleggingsfondsen recht op 100 aandelen.

Prioriteitsaandelen: 
uitgegeven  
uitstaande  

aandelen

Gewone aandelen: 
uitgegeven  
uitstaande  

aandelen

Gewone aandelen: 
gehouden  

door  
het Fonds

Totaal aandelen: 
aantal  

aandelen  
in omloop

€ € € €

Aandelen aantal primo boekjaar  10 1.115.890  - 1.115.900

Uitgifte aandelen  -  54.400  - 54.400

Aandelen aantal ultimo boekjaar  10  1.115.890  -  1.115.900 

2012 2012 2012 2012

€ € €  €

Aandelen primo boekjaar 100 11.158.900  -  11.159.000

Uitgifte aandelen - 544.000 - 544.000

Balans ultimo boekjaar  100  11.702.900  -  11.159.000 

10  Agioreserve

De funding fees betreffen een vergoeding van 5% van het 

bijeengebrachte eigen vermogen van het Fonds, welke in 

rekening wordt gebracht door SynVest Fund Management B.V. 

Deze vergoeding dekt onder andere de vergoeding aan

intermediairs voor de funding provisie, de oprichtings- en 

ontwikkelingskosten en het in stand houden van het Fonds. 

Deze vergoeding wordt eenmalig berekend bij de storting 

door de participant aan het Fonds.

Mutaties Agioreserve

2012 2011

€ €

Balans begin boekjaar  36.058.405  30.996.784 

Uitgifte aandelen  1.602.371  5.410.300 

Funding fees (229.317) (348.679)

Balans ultimo boekjaar  37.431.459  36.058.405 
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7  Overige vorderingen

Dit betreft een geldlening aan een huurder aangegaan op  

1 april 2012 met een looptijd van 3 jaar eindigend op 31 maart 

2015. Het rentepercentage bedraagt 8,5% op jaarbasis. 

De lening wordt op annuïteitenbasis afgelost. Tot meerdere 

zekerheid van de lening heeft de geldnemer handelsactiva 

verpand.

31 december 2012 31 december 2011

€ €

Leningen Innax Energiemanagement B.V.  502.093  -

Aflossingen binnen 1 jaar  (211.824)  - 

Balans ultimo boekjaar 290.269  - 



11  Herwaarderingsreserve

Bij de mutatie aan de herwaarderingsreserve is geen rekening 

gehouden met een belastingeffect, aangezien er sprake is van 

de status van Fiscale Beleggingsinstelling met een belasting-

tarief van 0%.

14  Schulden aan kredietinstellingen

Het onroerend goed van het Fonds is tot zekerheid verbond-

en voor de hypothecaire schulden aan kredietinstellingen.  

De rentepercentages van de leningen zijn voor de gehele 

looptijd gefixeerd. Hiertoe is voor de gehele looptijd en de 

volledige hoofdsom van de leningen 3 tot en met 9 een 

renteswap afgesloten. Voor deze renteswap wordt maandelijks 

een vaste premie in rekening gebracht en verwerkt onder de 

netto rentelasten. De reële waarde van de renteswaps bedraagt 

in totaal € 5.100.406 negatief.

Mutatie Herwaarderingsreserve

2012 2011

€ €

Balans begin boekjaar  901.045  991.045 

Mutatie ongerealiseerde waardeverandering beleggingen (76.671) (90.000)

Balans ultimo boekjaar  824.374  901.045 

12  Overige reserves

Bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders is 

het saldo onverdeeld resultaat over het  boekjaar 2012 in  

mindering gebracht op de overige reserves.

Mutaties overige reseves

2012 2011

€ €

Balans begin boekjaar (8.421.895) (6.301.200)

Resultaatverdeling voorgaand boekjaar (1.687.365) (2.120.695)

Balans ultimo boekjaar (10.109.260) (8.421.895)

Mutaties onverdeeld resultaatsaldo

2012 2011

€ €

Balans begin boekjaar (1.687.365) (2.120.695)

Resultaatverdeling voorgaand boekjaar 1.687.365 2.120.695 

Netto resultaat boekjaar (5.118.764) 1.295.178 

Interimdividend (3.148.039) (3.072.543)

Dotatie herwaarderingsreserve 76.671 90.000 

Balans ultimo boekjaar (8.190.132) (1.687.365)

13  Onverdeeld resultaat

Looptijd korter  
dan één jaar

Looptijd tussen 
één en vijf jaar

Looptijd langer 
dan vijf jaar

2012

 €  € €  € 

Langlopende hypothecaire leningen  -  9.010.000  60.565.600  69.575.600 

Kortlopende hypothecaire leningen  -  -  -  - 

Totaal schulden kredietinstellingen  
ultimo boekjaar

 -  9.010.000  60.565.600  69.575.600 

Langlopende schulden  69.575.600 

Kortlopende schulden  - 

Totaal schulden kredietinstellingen  
ultimo boekjaar

 69.575.600 

Mutaties langlopende hypothecaire leningen

2012 2011

€ €

Balans begin boekjaar  59.355.600  55.255.600 

Nieuw opgenomen hypotheken 10.220.000 4.100.000 

Aflossingen op hypotheken  -  - 

Balans ultimo boekjaar 69.575.600 59.355.600 
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15  Schulden aan gelieerde maatschappijen

Oorspronkelijke 
hoofdsom

Verval datum Rente  
percentage

Saldo per 
31 dec 2012

Aflossing  
in 2012

Overzicht leningen:  €   € 

Lening 1  4.170.000 01-08-16 4,56  4.170.000 -

Lening 2  860.000 01-08-16 4,74  860.000 -

Lening 3  7.092.600 01-01-17 4,73  7.092.600 -

Lening 4  7.823.000 01-01-17 4,73  7.823.000 -

Lening 5  160.000 01-01-17 5,31  160.000 -

Lening 6  1.820.000 01-09-17 5,31  1.820.000 -

Lening 7  1.620.000 17-05-18 5,38  1.620.000 -

Lening 8  5.750.000 01-04-18 5,28  5.750.000 -

Lening 9  2.700.000 01-08-16 6,55  2.700.000 -

Lening 10  2.560.000 01-01-15 4,81  2.560.000  -

Lening 11  3.750.000 01-06-15 4,41  3.750.000 -

Lening 12  2.700.000 01-08-15 4,47  2.700.000 -

Lening 13  14.250.000 02-12-40 4,20  14.250.000 -

Lening 14  2.000.000 01-02-16 4,77  2.000.000 -

Lening 15  2.100.000 01-04-16 5,11  2.100.000 -

Lening 16 7.440.000 01-11-16 4,90 7.440.000 -

Lening 17 2.080.000 01-01-17 4,28 2.080.000 -

Lening 18 700.000 01-02-17 4,40 700.000 -

 69.575.600  69.575.600 -

31 december 2012 31 december 2011

€ €

SynVest Fund Management B.V.  542.600  181.350 

Totaal schulden aan gelieerde maatschappijen  542.600  181.350 

16  Overige schulden

31 december 2012 31 december 2011

€ €

Vooruitontvangen stortingen  -  445.838 

Waarborgsommen huurders  108.694  87.023 

Rente  258.570  243.791 

Vooruitontvangen huren  1.017.759  780.080 

Totaal overige schulden 1.385.023  1.556.732 

2012 2011

€ €

Overlopende passiva 147.960  179.179 

Servicekosten huurder  -  - 

Totaal overlopende passiva  147.960  179.179 

17  Overlopende passiva
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18  Opbrengsten uit beleggingen

De huurcontracten van het Fonds hebben een looptijd van 

minimaal een jaar en maximaal tien jaar. Usance in de branche 

zijn huurcontracten met een looptijd tussen drie en vijf jaar.

Opbrengsten uit beleggingen

Brutohuur 
opbrengsten

Exploitatie 
kosten

2012 
Nettohuur 

opbrengsten

2011 
Nettohuur 

opbrengsten

 €  €  €  € 

-  Almere, Camerastraat 6,8 en 10  265.469 (42.090)  223.378  231.161 

-  Alphen a/d Rijn, Dunantweg 5-9  100.694 (11.274)  89.420  - 

-  Arnhem, Jansplein 19 / Janslangstraat 14  190.004 (20.335)  169.669  165.612 

-  Apeldoorn, Mariastraat 4 - 4a  138.627 (10.970)  127.657  - 

-  Assen, Australiëweg 10/10A  71.576 (11.348)  60.228  60.597 

-  Beverwijk, Zeestraat 77  26.108 (11.687)  14.421  11.657 

-  Bodengraven, Duitslandweg 4  207.000 (21.582)  185.418  - 

-  Borculo, Beethovenstraat 1  71.167 (11.323)  59.844  59.057 

-  Bunnik, Dorpsstraat 34-36  120.695 (14.450)  106.245  - 

-  Bussum, Nieuwe Brink 1-15/Nassaulaan 8  185.460 (20.275)  165.185  145.543 

-  Den Haag, Badhuisstraat 161  17.076 (4.494)  12.582  11.641 

-  Den Haag, Laan van 's Gravenmade 2  530.911 (36.961)  493.950  469.721 

-  Dinxperlo, Hogestraat 75-79  42.825 (4.948)  37.877  - 

-  Drachten, De Gaffel 25  144.653 (48.133)  96.520  10.338 

-  Elst, Industrieweg Oost 21  92.117 (4.937)  87.180  - 

-  Elst, Marithaime 9-11  136.681 (11.160)  125.521  118.498 

-  Emmen, Hoenderkamp 20  238.836 (26.183)  212.653  204.173 

-  Emmen, Hoenderkamp 22  95.460 (9.268)  86.192  84.665 

-  Emmen, De Weiert  1.677.515 (203.995)  1.473.521  1.528.093 

-  Hillegom, Houttuin 1-12  251.091 (73.809)  177.282  192.138 

-  Hoensbroek, grubbelaan  22  64.933 (10.070)  54.863  57.349 

-  Hoevelaken, Westerdorpstraat 13-15  41.112 (6.108)  35.004  34.491 

-  Hoogezand, Meint Veningastraat 5-9  71.900 (23.339)  48.561 33.818 

-  Maastricht, Oranjeplein 10  243.149 (20.617)  222.532  214.699 

-  Naaldwijk, Rembrandtstraat 13-31  219.821 (21.364)  198.457  - 

-  Nijverdal, W. Alexanderstraat 11-13, Keizerserf 21-25  157.412 (9.683)  147.729  - 

-  Oostburg, Transportweg 1-1a  148.386 (16.281)  132.105  130.555 

-  Rotterdam, Albert Plesmanweg 91-97  239.103 (75.645)  163.458  180.346 

-  Rotterdam, Wijnhaven 69  595.172 (59.766)  535.406  511.068 

-  Sassenheim, Cornelis Verolmeweg 10-18  125.901 (23.827)  102.074  95.430 

-  Sneek, Tingieterstraat 7  - (1.027) (1.027)  36.056 

-  's-Heerenbergh, De Immenhorst 7  662.002 (73.307)  588.695  598.700 

-  's-Heerenberg, Molenpoortstraat 35/Stadsplein 74-81  128.196 (17.579)  110.617  - 

-  Tegelen, Wilhelminaplein 1-9  72.564 (15.722)  56.842  - 

-  Veenendaal, Plesmanstraat 62  463.073 (78.856)  384.217  514.065 

-  Zaltbommel, Wielkamp 10  113.140 (11.104)  102.036  101.423 

-  Zoetermeer, Industrieweg 1  213.605 (18.682)  194.923  187.862 

-  Zwolle, Charles Storkstraat 3  155.641 (17.217)  138.424  101.375 

-  Zwolle, George Stephensonstraat 32  195.632 (19.761)  175.871  173.645 

-  Zwolle, Terborchstraat 18  38.618 (6.215)  32.403  44.965 

Totaal boekjaar  8.553.325 (1.125.392)  7.427.933  6.308.741 

De huuropbrengsten en exploitatiekosten van de in een  

boekjaar aangekochte objecten betreffen de periode vanaf 

aankoopdatum. Zie tabel hier links.

 Alle opbrengsten worden in Nederland gerealiseerd

2012 2011

€ €

Beheerkosten vastgoedbeheer (354.026) (303.615)

Onderhoud en reparaties (184.649) (323.813)

Onroerendezaak belastingen (177.403) (139.135)

Overige belastingen (74.970) (65.046)

Verzekeringspremies (122.472) (97.441)

Voorziening dubieuze debiteuren (882) (24.425)

Overige exploitatiekosten (210.990) (157.646)

(1.125.392) (1.111.121)

19  Exploitatiekosten

De management fee SynVest Fund Management B.V. betreft 

de vergoeding van 0,7% van het vermogen van het Fonds in 

verband met het voeren van de directie en het beheer over het 

fonds. De vergoeding Bestuur Stichting Administratiekantoor 

SynVest Beleggings-fondsen bedraagt voor het boekjaar 2012 in 

totaal € 22.500.  De externe accountant Deloitte en het Deloitte-

netwerk hebben naast het honorarium voor de controle van de 

jaarrekening geen verdere honoraria in rekening gebracht.

20  Lasten in verband met het beheer van beleggingen

2012 2011

€ €

Managementfee SynVest Fund Management B.V. (753.857) (683.810)

Niet verrekenbare omzetbelasting (21.519) (86.762)

Accountantskosten inzake controle jaarrekening (16.500) (15.731)

Belastingadviseurskosten (4.523) (7.529)

Notariskosten (14.426) (10.461)

Bankkosten (1.688) (5.825)

Vergoeding bestuur Stichting Administratiekantoor (22.500) (22.500)

Overige beheerkosten (8.513) (20.097)

Totaal lasten in verband met het beheer van beleggingen (843.526) (852.715)
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21  Total Expense Ratio

De doorlopende kosten ratio is een weergave van de door-

lopende lasten in verband met het beheer van beleggingen 

in een percentage uitgedrukt van het gemiddeld uitstaand 

vermogen. De kosten die doorlopend (jaarlijks) binnen een 

beleggingsfonds in rekening worden gebracht. De voornaam-

ste doorlopende kosten zijn de beheervergoeding, kosten 

voor administratie, marketing, accountant, jurist, toezicht, 

etc. Volgens publicaties van de AFM liggen de totale  

doorlopende kosten van actief beheerde beleggings- 

fondsen tussen de 1,3% en 8% per jaar. De ratio van het 

Fonds bevindt zich aan de onderzijde van deze bandbreedte. 

Statutaire regeling winstbestemming

Artikel 24 van de statuten bepaalt hieromtrent het volgende:

1. De directie kan besluiten tot maandelijkse tussentijdse uitkeringen en/of tot uitkeringen ten laste van een reserve van de 

vennootschap, voor zover de vennootschap over voldoende uitkeerbare reserves beschikt. Bij de berekening van het bedrag dat 

tussentijds op ieder aandeel wordt uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag 

van de aandelen in aanmerking. 

2. Uit de winst, die in het laatst verstreken boekjaar is behaald, wordt onder aftrek van het op grond van lid 1 reeds uitgekeer-

de, allereerst zo mogelijk, op de prioriteitsaandelen uitgekeerd zeven procent (7%) over hun nominale waarde, voor zover de 

vennootschap voldoende uitkeerbare reserves beschikt. Indien de in enig boekjaar behaalde winst niet toereikend is om het in 

de eerste volzin bedoelde percentage uit te keren of het hierna in het vierde lid behaalde verhindert dat gemeld percentage 

volledig wordt uitgekeerd, vindt in de volgende jaren het bepaalde in lid 3 eerst toepassing, nadat het tekort is ingehaald.

3. Hetgeen van de winst resteert na toepassing van de leden 1 en 2 van dit artikel komt uitsluitend toe aan de houders van ge-

wone aandelen. Deze winst kan bij besluit van de Algemene Vergadering worden uitgekeerd als dividend of worden toegevoegd 

aan de reserves die verbonden zijn aan de aandelen van een bepaalde soort of een combinatie van beiden. Bij de berekening 

van het winstbedrag dat voor toepassing van het bepaalde in dit lid op ieder gewoon aandeel zal worden uitgekeerd, komt 

slechts het bedrag van de verplichte storting op het nominale bedrag van de gewone aandelen in aanmerking.

4. De vennootschap kan aan aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen 

doen tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die  

de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mede.

5. Uitkering van de winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

6. Tenzij de Algemene Vergadering een ander tijdstip vaststelt zijn dividenden onmiddellijk betaalbaar na vaststelling.

7. De vordering tot uitbetaling van dividend verjaart door verloop van vijf jaren.

8. Uitkeringen kunnen door de directie, onder goedkeuring van de prioriteit ook in andere waarden dan contanten  

geschieden.

2012 2011

% %

Total expense ratio over het gemiddeld eigen vermogen 3,4 3,0 

2012 2011

€ €

Rentelasten schulden aan kredietinstellingen (3.259.609) (2.810.949)

Afsluitkosten schulden aan kredietinstellingen (34.483) (16.500)

Rentelasten overige schulden  -  - 

Rentebaten  73.486 98.430 

Totaal rentelasten (3.220.606) (2.729.019)

22  Netto rentelasten

23  Vennootschapsbelasting

SynVest RealEstate Fund N.V. heeft geopteerd voor de status 

van Fiscale Beleggingsinstelling, dit betekent dat het Fonds 

 in de vennootschapsbelasting is onderworpen aan het  

speciale tarief van 0%. Eén van de voorwaarden is dat de  

winst jaarlijks binnen acht maanden na afloop van het jaar  

als dividend wordt uitgekeerd.

Daarnaast dient de doelstelling en de feitelijke activiteit van 

het Fonds uit het beleggen van vermogen te bestaan. 

 Maximaal 60% van van de fiscale boekwaarde van onroerende 

zaken mag zijn gefinancierd met vreemd vermogen.

24  Beloning Bestuurders

De managementvergoeding voor SynVest Fund Management 

B.V. is opgenomen onder de management fees. Er zijn geen 

commissarissen benoemd bij het Fonds. De vergoeding  

van het Bestuur Stichting Administratiekantoor SynVest  

Beleggingsfondsen voor het boekjaar 2012 bedraagt € 22.500.

25  Personeel

Er is geen personeel in dienst van het Fonds. Voor de uitvoering 

van de activiteiten van het Fonds wordt gebruik gemaakt van 

de diensten van SynVest Fund Management B.V. alsmede van  

de diensten van derden.

Veenendaal, 15 februari 2013 

SynVest Fund Management B.V.

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2010:

De jaarrekening 2011 is vastgesteld in de algemene vergadering van aandeelhouders. De algemene vergadering van  

aandeelhouders heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

Overige gegevens
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Voorstel resultaatbestemming

In het boekjaar 2012 is een nettoverlies na belastingen gerealiseerd van € 5.118.764, waarin inbegrepen een ongerealiseerde 

waardeverandering van € 7.863.722. De directie stelt voor om het slotdividend over het jaar 2012 te passeren en het resultaat toe 

te voegen aan de Overige reserves. Er vindt geen uitkering plaats van dividend over de prioriteitsaandelen overeenkomstig de 

bepalingen van artikel 24 lid 2 der statuten. Dit voorstel is nog niet in de jaarrekening verwerkt.

Prioriteitsaandelen

De prioriteitsaandelen hebben de volgende specifieke rechten:

• Goedkeuring overdracht aandelen (art. 10.2 statuten),

• Vaststelling aantal directieleden (art. 12.2 statuten),

• Vaststelling beloning directieleden (art. 12.7 statuten),

• Vaststelling aantal commissarissen (art. 15.2 statuten),

• Winstrechten (art. 24.2 statuten).

Het Fonds heeft 10 prioriteitsaandelen uitstaan, waarop een bedrag van € 500 is gestort inclusief agio, waarvan er 5 worden  

gehouden door Evergoed N.V. en 5 door Panhuyzen Management B.V. De directie van de vennootschap had gedurende 2012 

geen persoonlijke belangen in de beleggingen van de vennootschap. De directie van Evergoed N.V. wordt gevoerd door de  

heer Mr. E.J. Pot, de directie van Panhuyzen Management B.V. wordt gevoerd door de heer F.J. Panhuyzen.

Controleverklaring 

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.

Gebeurtenissen na balansdatum

Op 1 februari 2013 is het beleggingsobject Terborchstraat 18 te Zwolle verkocht voor een verkoopprijs van € 525.000. Het pand 

was per 31 december 2012 gewaardeerd op € 547.302, waardoor er een bruto verlies is gerealiseerd van totaal € 22.302. Deze 

post is in de winst- en verliesrekening opgenomen onder gerealiseerde waardeverandering beleggingen. Inzake de verkoop is  

de langlopende lening niet afgelost, maar is voor een bedrag van € 655.754 een depot geopend, welke kan worden aangewend  

voor de acquisitie van een nieuw beleggingsobject. 
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Aankoopdatum: 

Kenmerk:

Opp.kantoorruimte:

Opp. Bedrijfsruimte:

Huur op jaarbasis:

Huurder:

Koopsom:

Almere, Camerastraat 6,8 en 10

Arnhem, Jansplein 19, 20, 21, 22, 24/Langstraat 14, 15 

Almere, Camerastraat 6,8 en 10

Alphen a/d Rijn, H. Dunantweg 5-9 

8  Overzicht vastgoedportefeuille
    per 31 december 2012

Alle hieronder vermelde huurprijzen zijn exclusief omzetbelasting. De huur van de objecten aan de Beethovenstraat 1-07 

te Borculo, Grubbenlaan 22 te Hoensbroek, Oranjeplein 10 te Maastricht, Wijnhaven 69-75 te Rotterdam en Terborchstraat 

18 te Zwolle wordt geheel zonder omzetbelasting gefactureerd. Inzake de panden te Emmen, Hoogezand, Veenendaal en 

Zaltbommel is voor een relatief klein deel van de huursom sprake van verhuur zonder omzetbelasting.

Arnhem, Jansplein 19, 20, 21, 22, 24/Langstraat 14, 15 Apeldoorn, Mariastraat 4

3 januari 2012

Zorginstelling

820 m2

€ 102.500 (per 31 december 2012)

Stichting Cardea

€ 1.161.598 (incl. kosten)

3 januari 2012

Winkels

446 m2

€ 140.568 (per 31 december 2012)

Intertoys, Bouman & Bouman vof

€ 2.053.622 (incl. kosten)

31 oktober 2006

Bedrijfs/kantoorpanden

1.496 m2

1.453 m2

€ 281.218 (per 31 december 2012)

ASM Europe B.V., KLS Software B.V., 

en Flister B.V.

€ 3.718.161 (incl. kosten)

Aankoopdatum: 

Kenmerk:

Oppervlakte:

Huur op jaarbasis:

Huurder:

Koopsom:

Aankoopdatum: 

Kenmerk:

Oppervlakte:

Huur op jaarbasis:

Huurder:

Koopsom:



Aankoopdatum: 

Kenmerk:

Oppervlakte:

Huur op jaarbasis:

Huurder:

Koopsom:

Beverwijk, Zeestraat 77 

Aankoopdatum: 

Kenmerk:

Oppervlakte:

Huur op jaarbasis:

Huurder:

Koopsom:

Borculo, Beethovenstraat 1  

Aankoopdatum: 

Kenmerk:

Oppervlakte:

Huur op jaarbasis:

Huurder:

Koopsom:

Bussum, Nieuwe Brink 1-15/Nassaulaan 8 

Aankoopdatum: 

Kenmerk:

Oppervlakte:

Parkeren:

Huur op jaarbasis:

Huurder:

Koopsom:

Den Haag, Laan van ‘s-Gravenmade 2 
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Assen, Australiëweg 10/10A Assen, Australiëweg 10/10A 

Aankoopdatum: 

Kenmerk:

Oppervlakte gebouw:

Huur op jaarbasis:

Huurder:

Koopsom:

Arnhem, Jansplein 19, 20, 21, 22, 24/Langstraat 14, 15 Arnhem, Jansplein 19, 20, 21, 22, 24 / Langstraat 14, 15 

30 juni 2010

Winkel en horeca

1.814 m2

€ 194.374 (per 31 december 2012)

N. Linnenbank B.V. en v.o.f. Indian

Restaurant Mantra

€ 2.563.623 (incl. kosten)

15 augustus 2006

Bedrijfspand met kantoor

1.008 m2 ( 633 m2 bedrijfsruimte, 

375 m2 kantoor)

2.251 m2

€ 72.573 (per 31 december 2012)

Doedijns Controls B.V.

€ 875.590 (incl. kosten)

Aankoopdatum: 

Kenmerk:

Oppervlakte gebouw:

Oppervlakte terrein:

Huur op jaarbasis:

Huurder:

Koopsom:

Assen, Australiëweg 10/10A Bodegraven, Duitslandweg 4  

15 augustus 2006

Bedrijfspand met kantoor

1.008 m2 ( 633 m2 bedrijfsruimte, 

375 m2 kantoor)

2.251 m2

€ 72.573 (per 31 december 2012)

Doedijns Controls B.V.

€ 875.590 (incl. kosten)

Aankoopdatum: 

Kenmerk:

Oppervlakte gebouw:

Oppervlakte terrein:

Huur op jaarbasis:

Huurder:

Koopsom:

16 januari 2007

Horeca

246 m2

€ 26,219 (per 31 december 2012)

Fozzies V.O.F.

€ 324.083 (incl. kosten)

10 juli 2008

Gezondheidscentrum

645 m2

€ 71.899 (per 30 december 2012)

Archiatros Praktijken, St. Yunio, IK 

St. Woon- en Zorgcentrum.

€ 952.145 (incl. kosten)

Assen, Australiëweg 10/10A Bunnik, Dorpsstraat 34-36A

3 januari 2012

Winkelcentrum met woningen

2.520 m2

€ 123.324 (per 31 december 2012)

Won. Inrichting Pico B.V., Jonker 

Optiek, Van Gils schoentechniek en 

woning huurders

€ 1.761.078 (incl. kosten)

Aankoopdatum: 

Kenmerk:

Oppervlakte gebouw:

Huur op jaarbasis:

Huurder:

Koopsom:

21 maart 2011

Winkelcentrum

820 m2

€ 148.193 (per 31 december 2012)

Olympia Ned. B.V., Optichains B.V., 

Witteveen Mode

€ 3.560.070 (incl. kosten)

1 april 2008

Kantoor

4.352 m2

115 parkeerplaatsen

€ 467.820 (per 31 december 2012)

Hollands Omroepbedrijf Holding 

B.V.

€ 7.176.018 (incl. kosten)



Aankoopdatum: 

Kenmerk:

Oppervlakte:

Huur op jaarbasis:

Huurder:

Koopsom:

Den Haag, Badhuisstraat 161 

Aankoopdatum: 

Kenmerk:

Oppervlakte:

Huur op jaarbasis:

Huurder:

Koopsom:

Drachten, De Gaffel 25 

Aankoopdatum: 

Kenmerk:

Oppervlakte:

Huur op jaarbasis:

Huurder:

Koopsom:

Elst, Marithaime 9-11

Aankoopdatum: 

Kenmerk:

Oppervlakte:

Huur op jaarbasis:

Huurder:

Koopsom:

Emmen, Hoenderkamp 20 

40 SynVest RealEstate Fund N.V. Veenendaal  41

16 maart 2011

Winkel

110 m2

€ 17.076 (per 31 december 2012)

Technica

€ 214.835 (incl. kosten)

Assen, Australiëweg 10/10A Dinxperlo, Hogestraat 75-79

3 januari 2012

Winkelcentrum

430 m2

€ 43.537(per 31 december 2012)

Klaassen meubelstoffering, Van 

Berkel Optiek,

D.L.M. Beijer

€ 634.167 (incl. kosten)

Aankoopdatum: 

Kenmerk:

Oppervlakte gebouw:

Oppervlakte terrein:

Huur op jaarbasis:

Huurder:

Koopsom:

Assen, Australiëweg 10/10A Elst, Industrieweg oost 21 | Nijverheidsweg 2 

31 januari 2012

Kantoorgebouw

2.100 m2

€ 102.300 (per 31 december 2012)

Bartels Ingenieursbureau B.V.

€ 1.287.545 (incl. kosten)

Aankoopdatum: 

Kenmerk:

Oppervlakte gebouw:

Huur op jaarbasis:

Huurder:

Koopsom:

Aankoopdatum: 

Kenmerk:

Oppervlakte:

Huur op jaarbasis:

Huurder:

Koopsom:

Emmen, Hoenderkamp 22 

Aankoopdatum: 

Kenmerk:

Oppervlakte:

Huur op jaarbasis:

Huurder:

Koopsom:

Emmen, Winkelcentrum De Weiert 

5 juni 2008

Bedrijfsruimte met kantoor

4.361 m2 (3.953 bedrijfsruimte

en 408 m2 kantoorruimte).

€ 147.087 (per 31 december 2012)

T2 Entertainment B.V.

€ 1.886.755 (incl. kosten)

27 oktober 2008

Bedrijfsunits

2.070 m2

€ 138.823 (per 31 december 2012)

Gelders Beheer Deelnemingen 1 

B.V.

€ 1.668.063 (incl. kosten)

28 september 2007

Kantoor

1.700 m2

€ 243.753 (per 31 december 2012)

Pals Groep B.V.

€ 3.078.010 (incl. kosten)

28 augustus 2007

Kantoor

589 m2 

€ 96,783 (per 31 december 2012)

Maatschap Adbeco Accountants

€ 1.187.790 (incl. kosten)

3 december 2010

Winkelcentrum 

7372 m2

€ 1.631.495 (per 31 december 2012)

22 huurders, onder meer Etos,

Apple, Setpoint, Bruna e.v.a.

€ 23.639.920 (incl. kosten)
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Aankoopdatum: 

Kenmerk:

Oppervlakte:

Huur op jaarbasis:

Huurder:

Koopsom:

 ‘s-Heerenberg, De Immenhorst 7 

Hillegom, Houttuin 1-12 

26 april 2010

Bedrijfsruimte (logistiek)

15.111 m2 

€ 670.175 (per 31 december 2012)

DSV Solutions B.V.

€ 6.141.545 (incl. kosten)

Assen, Australiëweg 10/10A  ‘s-Heerenberg, Stadplein 74-81

2 januari 2012

Winkelcentrum met woningen

3.40 m2

€ 130.442 (per 31 december 2012)

Rottink Reisburo, Rosendaal Make-

laars B.V., Sluhm vof en woning-

huurders

€ 1.833.749 (incl. kosten)

Aankoopdatum: 

Kenmerk:

Oppervlakte:

Huur op jaarbasis:

Huurder:

Koopsom:

Aankoopdatum: 

Kenmerk:

Oppervlakte:

Parkeren:

Huur op jaarbasis:

Huurder:

Koopsom:

29 december 2006

Winkelcentrum

1.600 m2

In garage

€ 252.541 (per 31 december 2012)

Aldi (belangrijkste)

€ 3.766.848 (incl. kosten)

Aankoopdatum: 

Kenmerk:

Oppervlakte:

Huur op jaarbasis:

Huurder:

Koopsom:

Hoensbroek, Grubbelaan 22 

29 september 2010

Zorginstelling

2.190 m2

€ 69.844 (per 31 december 2012)

Stichting Novizorg

€ 743.145 (incl. kosten)

Aankoopdatum: 

Kenmerk:

Oppervlakte:

Huur op jaarbasis:

Huurder:

Koopsom:

Hoevelaken, Westerdorpstraat 13-15 

Aankoopdatum: 

Kenmerk:

Oppervlakte winkels:

Oppervlakte woningen:

Huur op jaarbasis:

Huurders:

Koopsom:

Hoogezand, Meint Veningastraat 5-9 

Aankoopdatum: 

Kenmerk:

Oppervlakte:

Huur op jaarbasis:

Huurder:

Koopsom:

Maastricht, Oranjeplein 10 

Assen, Australiëweg 10/10A Naaldwijk, Rembrandtstraat 13-31

3 januari 2012

Winkelcentrum

1.171 m2

€ 221.707 (per 31 december 2012)

Tromp Kaas Franchise B.V.,  

De ijsvogel groep B.V., A.H.M. van 

Alphen, De bladwijzer e.v.a.

€ 3.005.330 (incl. kosten)

Aankoopdatum: 

Kenmerk:

Oppervlakte gebouw:

Huur op jaarbasis:

Huurder:

Koopsom:

16 januari 2007

Winkel en horeca

260 m2

€ 42.058 (per 31 december 2012)

Phoenix restaurant

€ 513.131 (incl. kosten)

29 december 2006

Winkels en appartementen

535 m2

528 m2

€ 83.339 (per 31 december 2012)

Semoja (belangrijkste)

€ 1.458.550 (incl. kosten)

13 januari 2011

Zorginstelling

1.770 m2

€ 243.913 (per 31 december 2012)

Stichting Mondriaan

€ 2.746.720 (incl. kosten)
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Aankoopdatum: 

Kenmerk:

Oppervlakte unit 1:

Oppervlakte unit 2:

Huur op jaarbasis:

Huurders:

Koopsom:

Oostburg, Transportweg 1-1a 

Aankoopdatum: 

Kenmerk:

Oppervlakte:

Huur op jaarbasis:

Huurders:

Koopsom:

Rotterdam, Albert Plesmanweg 91-97 

Aankoopdatum:

Kenmerk:

Oppervlakte:

Parkeren:

Huur op jaarbasis:

Huurder:

Koopsom:

Rotterdam, Wijnhaven 69  

Aankoopdatum:

Kenmerk:

Oppervlakte gebouw:

Huur op jaarbasis:

Huurder:

Koopsom:

Sassenheim, Cornelis Verolmeweg 10 t/m 18 Assen, Australiëweg 10/10A Nijverdal, Keizerserf 21-25

3 januari 2012

Winkelcentrum

916 m2

€ 158.137 (per 31 december 2012)

Schoenenreus B.V., Marskramer 

B.V., Lunchtaria SaMSam, E.J.  

Scharphof en A.W. Schopenhauer.

€ 2.222.161 (incl. kosten)

Aankoopdatum: 

Kenmerk:

Oppervlakte gebouw:

Huur op jaarbasis:

Huurder:

Koopsom:

29 december 2006

Bedrijfsruimte bestaande 

uit twee units

unit 1: 1.800 m2 

unit 2: 1.225 m2

€ 150.439 (per 31 december 2012)

Bowog Beheer B.V. (Boeren bond) 

en Goos Horeca

€ 1.794.213 (incl. kosten)

1 april 2008

Kantoor- en bedrijfsruimte

3.100 m2 (2.100 m2 bedr. ruimte en 

1.000 m2 

kantoorruimte

€ 245.656 ( per 31 december 2012)

BTN B.V., Meridian International B.V.  

en TPV International (Netherlands) B.V.

€ 2.767.686 (incl. kosten)

31 oktober 2005

Kantoorpand

4.000 m2

47 parkeerplaatsen in eigen garage

€ 600.037 (per 31 december 2012)

Gemeente Rotterdam

€ 7.045.025 (incl. kosten)

30 september2008

Bedrijfsruimten met kantoor

2.891m2 (2.118 m2 bedrijfsruimte, 

773 m2 kantoor)

€ 140.539 (per 31 december 2012)

Harlekijn Import B.V., Harry Vernooy 

B.V., Houwstede

€ 1.750.799 (incl. kosten)

Assen, Australiëweg 10/10A Tegelen, Wilhelminaplein 1-9

3 januari 2012

Winkelcentrum en woningen

939 m2

€ 69.913 (per 31 december 2012)

A.S. Watson Property Cont. Europe 

B.V., Felinni’s, J & J Daenen vof

€ 1.321.672 (incl. kosten)

Aankoopdatum: 

Kenmerk:

Oppervlakte gebouw:

Huur op jaarbasis:

Huurder:

Koopsom:

Aankoopdatum:

Kenmerk:

Oppervlakte gebouw:

Huur op jaarbasis:

Huurder:

Koopsom:

Veenendaal, Plesmanstraat 62 

Aankoopdatum:

Kenmerk:

Oppervlakte gebouw:

Huur op jaarbasis:

Huurder:

Koopsom:

Zaltbommel, Wielkamp 10 

1 maart 2007

Kantoorpand

5.223 m2

€ 517.531 (per 31 december 2012)

14 huurders Falc Invest B.V., Van 

Kouterik & Partners B.V., Synergia  

Capital Partners, SynVest Fund  

Management B.V. , Innax Group B.V. e.a.

€ 9.172.130 (incl. kosten)

31 januari 2008

Kantoorpand

645 m2

€ 113.385 (per 31 december 2012)

W&R Beheer B.V.

€ 1.511.475 (incl. kosten)



46 SynVest RealEstate Fund N.V. Veenendaal  47

Aankoopdatum: 

Kenmerk:

Oppervlakte

Huur op jaarbasis:

Huurder:

Koopsom:

Zoetermeer, Industrieweg 1 

Aankoopdatum:

Kenmerk:

Oppervlakte gebouw:

Huur op jaarbasis:

Huurder:

Koopsom:

Zwolle, Charles Storkstraat 3 

Aankoopdatum:

Kenmerk:

Oppervlakte gebouw:

Huur op jaarbasis:

Huurder:

Koopsom:

Zwolle, George Stephensonstraat 32 

Aankoopdatum:

Kenmerk:

Oppervlakte gebouw:

Huur op jaarbasis:

Huurder:

Koopsom:

Opmerking:

Zwolle, Terborchstraat 18  

24 december 2009

Kantoor met bedrijfshal

2.762 m2

€ 218.395 (per 31 december 2012)

Cofely Vastgoed B.V.

€ 2.053.518 (incl. kosten)

1 juni 2010

Winkel (bouwmarkt)

2.111 m2

€ 159.221 (per 31 december 2012)

Formido Bouwmarkten N.V. 

€ 1.944.267 (incl. kosten)

13 mei 2008

Bedrijfspand met kantoor

3.350 m2 (3.000 m2 bedr. Ruimte, 

350 m2 kantoor)

€ 200.131 (per 31 december 2012)

Axxion Industries Group B.V.

en Axxion Industries B.V.,

€ 2.621.334 (incl. kosten)

7 november 2007

Kantoorpand

278 m2

geen

leegstand

€ 757.269 (incl. kosten)

Object is verkocht op 1 februari 2013
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