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1. INTRODUCTIE SYNVEST REALESTATE FUND N.V.

Algemeen

SynVest RealEstate Fund N.V., opgericht in 2005, biedt

zowel de particuliere als institutionele belegger de

mogelijkheid te beleggen in een goed gespreide

vastgoedportefeuille. Als gevolg van

marktomstandigheden is het tijdelijk niet mogelijk om toe-

of uit te treden.

Beleggingsstrategie

Het Fonds 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 exploitatierendement met het oog op additioneel

rendement vanwege de waardegroei van de vastgoed

portefeuille.

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

economische sector worden hiermee beperkt.

Er wordt belegd in onder meer winkels, kantoren,

bedrijfsruimten, zorgvastgoed en woningen gelegen in

geheel Nederland. Men streeft 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 vastgoed

portefeuille te investeren.

Voorts is het de doelstelling van het Fonds om de

behaalde rendementen volledig aan de participanten te

doen toekomen. Vanaf 1 juli 2016 zijn de maandelijkse

voorschot dividenduitkeringen gestopt.

Kenmerken van SynVest RealEstate Fund N.V.

• Deelname is tijdelijk niet mogelijk

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

• 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% van de

historische kostprijs

• AFM vergunning

Financiering

De beleggingen in vastgoed worden gefinancierd met

eigen vermogen en hypothecaire leningen; de financiering

met vreemd vermogen vindt echter plaats met initeel

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

certificaten 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 kunnen 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

voorwaarden van deze status wordt voldaan zal het tarief

voor de vennootschapsbelasting 0% bedragen.
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2. DIRECTIE & BESTUUR

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
Na het voltooien van zijn HBS-opleiding en kandidaats

Nederlands Recht aan de Universiteit van Nijmegen, was

Frits Panhuyzen vanaf 1977 actief als bedrijfsmakelaar.

Vanaf 1986 was hij mede-eigenaar van Nolthenius

Panhuyzen Makelaars en Beleggingsadviseurs in

Commercieel o.g. te Arnhem. In 1999 is deze

vennootschap overgenomen door de Kamerbeek Groep

en vervolgens door Meeus Groep (Aegon). Van 1999 tot

2004 was hij directeur bij Meeus. Daarnaast is hij van

1995 tot 2006 als medeinitiator en directeur actief

betrokken geweest bij het vastgoedgroeifonds FiduVast.

Hij richtte mede SynVest Fund Management op in 2005.

Drs. M. van Gooswilligen
Martin van Gooswilligen studeerde Bedrijfskunde aan de

Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn dienstplicht bij de

Koninklijke Marine als officier is hij 12 jaar

directeur/eigenaar van een onderneming die

consumentengoederen produceert en distribueert aan

de landelijk bekende retailketens in de Benelux. Sinds

2002 is hij actief in vastgoedbeleggingen en vanaf 2007

betrokken bij SynVest. Hij houdt zich voornamelijk bezig

met het algemeen en commerciële management van de

beleggingsfondsen.

Bestuur Stichting Administratiekantoor
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 juridisch eigendom van gewone 

aandelen in de vastgoedfondsen;

• uitkeren van dividend aan de beleggende deelnemers.

Mr. J.B.L.M. van Besouw
De heer Van Besouw is na zijn Studie Notarieel Recht in

Utrecht zijn carrière in 1980 begonnen bij de Rabobank

Nederland. Hierna heeft hij zeven jaar als directeur Legal

en Compliance gewerkt voor ING Barings in Amsterdam en

Londen. In 2002 werd hij Secretaris van de Raad van

Bestuur van Van der Moolen Holding N.V. Van 2004 - 2012

was hij Directeur Juridische Zaken van Aegon Nederland

N.V. en momenteel freelance adviseur van diverse

opdrachtgevers op het gebied van Compliance.

Ing. Th. Oskam
De heer Oskam studeerde Bedrijfskunde en heeft sinds

1987 diverse managementfuncties bij de Rabobank

bekleed. Van 2007 tot 2013 was hij als directeur van Ergo

Insurance Benelux N.V. (dochter van Munich Re Insurance)

verantwoordelijk voor de Benelux. Sinds 2013 is hij

directeur van Einstein Books een uitgever die vooral actief

is in de wereld van het internet.
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3. DIRECTIEVERSLAG

De Nederlandse economie groeit op dit moment

sneller dan die van andere Europese landen. Het bruto

binnenlands product groeide in 2016 tot 2,1%, de

hoogste groei sinds 2007 (bron: CBS). De gemiddelde

groei voor 2016 van de eurozone zal naar verwachting

1,7% bedragen. De economische vooruitzichten voor

2017 zijn gunstig, er wordt een economische groei

verwacht van 2%. Daarbij liggen zowel het

producenten- als het consumentenvertrouwen boven

het langjarige gemiddelde.

De Nederlandse economie is onder meer verbeterd als

gevolg van een hogere consumptie, er werd meer

uitgegeven aan kleding, auto's en elektrische

apparaten en ook aan cultuur en horeca. De

bedrijfsinvesteringen (onder meer in auto's en

vliegtuigen) zijn echter gedaald in 2016.

Door het verbeterde economische klimaat is de

arbeidsmarkt verbeterd. Het werkloosheidspercentage

daalde in 2016 naar 5,5% (2015: 6,6%). In het 4e

kwartaal van 2016 nam het aantal banen met 53.000

toe, de grootste groei in 5 jaar. Met name het aantal

flexwerkers nam daarbij toe. Sinds de herfst van 2013

neemt het aantal openstaande vacatures elk kwartaal

toe.

Ultimo 2016 waren er 169.000 openstaande vacatures,

het aantal openstaande vacatures is sinds de periode

2006-2008 niet zo hoog geweest. Maar wel 80.000

lager dan de recordstand uit 2007. Voor het jaar 2018

bestaat onzekerheid over de economische

ontwikkelingen als gevolg van de komende Brexit en

het toenemende protectionisme van de Verenigde

Staten, zowel Groot Brittannië als de Verenigde Staten

zijn belangrijke export markten voor Nederland.

De inflatie bedroeg in 2016 1% en bevond zich daarbij

op het laagste peil in dertig jaar. In januari 2017

vertoonde het inflatiecijfer echter een sterke stijging

naar 1,7%. Dit is het hoogste niveau sinds eind 2013, en

de tweede keer in 15 jaar dat het prijspeil zo sterk

steeg (bron: CBS). De toename wordt verklaard door de

prijsstijging van autobrandstoffen, de prijsontwikkeling

van electriciteit en door hogere prijzen als gevolg van

de pas op 8 januari geëindigde kerstvakantie. Deze

vakantie is traditioneel een periode met hogere prijzen.

In 2016 eindigde de kerstvakantie al op 2 januari,

waardoor de periode met hogere prijzen in januari

2017 langer was.

De investeringen in commercieel vastgoed hebben in

2016 een recordvolume bereikt van 14,8 miljard euro

(bron: Cushman & Wakefield),

een stijging van 18% ten opzichte van het record in

2015. De sterkste groei van het investeringsvolume

vond plaats in het woningensegment waarin voor 4,2

miljard euro is geinvesteerd, de investeringen in

kantoren zorgden met 41% voor het grootste aandeel

van het totale investeringsvolume. De huidige

beleggingsmarkt kenmerkt zich door hoge

investeringsvolumes en door differentiatie in

beleggingselementen.

In de afgelopen drie jaar is er net zoveel in vastgoed

geïnvesteerd als in de zeven jaar daaraan voorafgaand.

Het aandeel van de kantoren als beleggingscategorie is

daarbij kleiner geworden. In 2007 was het aandeel

kantoorbeleggingen nog 65% van het totale volume,

terwijl dit in de jaren daarna uitkomt op circa 30% tot

40%. De differentiatie uit zich vooral in een sterke

toename in woningbeleggingen en segmenten zoals

logistiek en zorgvastgoed. Daarmee is de markt

wezenlijk veranderd en minder kwetsbaar geworden.

Mede door stijgende vastgoedprijzen is de verwachting

dat het investeringsvolume in vastgoedbeleggingen in

2017 het niveau van 2016 niet zal evenaren.

De kantorenmarkt is in 2016 verbeterd, vooral in de vier

grote steden is sprake van een meer evenwichtige

kantoormarktsituatie. Het afgelopen jaar was het

opnamevolume 3% hoger dan in 2015, daarbij is het

aandeel effectieve opnames, waarbij een gebruiker

meer kantoorruimte huurt dan het achterlaat aanzienlijk

hoger (bron: Dynamis). Het beschikbare

kantorenaanbod is met 11% gedaald, transformaties

vormen een belangrjke oorzaak voor deze afname. Van

de ongeveer 750.000 m²
kantoorruimte welke aan de markt is onttrokken, wordt 

92% omgebouwd naar woonruimte. Het opnamevolume 

in 2016 is sterk gestegen naar 1.266.000 m², waarbij de 

vraag en de grootste marktwerkingen zich in de vier 

grote steden concentreert (64% van het totale 

opnamevolume). De  regio Amsterdam springt er met 

een kantooropname stijging van 76% bovenuit. 

De winkelmarkt is herstellende, na de grote golf van 

faillissementen bij winkelbedrijven de afgelopen jaren. 

De leegstand in de winkelstraten in de vijftien grootste 

gemeenten wordt thans weer ingevuld door nieuwe 

winkelconcepten en horeca. In kleinere gemeenten is de 

winkelleegstand meer van structurele aard. Veel 

eigenaren van winkelpanden moesten ook in 2016 

lagere huren accepteren. In tweederde van de 

Nederlandse winkelstraten en -centra daalden de huren, 

gemiddeld met 4,2% (bron: JLL). Vooral de kleinere 

steden hebben het moeilijk. 

nauwelijks van invloed op de kantorenmarkt.  
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Op de woningmarkt werd in 2016 een recordaantal van 

214.793 huizen verkocht, dit is een toename van 20%. 

Daarbij stegen de woningprijzen gemiddeld met 5%. De 

verwachting is dat in 2017 de prijzen ook met 5% zullen 

stijgen. Door de ontstane woningkrapte zullen er 

waarschijnlijk minder woningen worden verkocht. De 

toename in woningverkopen werd vooral gesteund door 

de aantrekkende economie, lage hypotheekrente 

en een hoog consumentenvertrouwen. 

Uit het bovenstaande blijkt dat er op de diverse 

markten veel positiviteit is, toch moet niet uit het oog 

worden verloren dat veel mogelijk is geworden door het 

huidige lage rentebeleid van de ECB. Het is onzeker of 

en in welke mate dit beleid zal worden voortgezet en 

wat de invloed hiervan zal zijn op het renteniveau. 

Daarnaast is er onzekerheid ontstaan over de invloed 

van de komende verkiezingen, de Brexit en het 

Amerikaanse buitenlandbeleid 

op de economie. 

Voor het Fonds is van belang om de hypothecaire 

financieringen zoveel mogelijk af te lossen uit de 

cashflow van de beleggingsportefeuille om het effect 

van toekomstige rentestijgingen te verminderen. Door 

de nog lagere renteniveaus van geëxpireerde en tegen 

lagere rente voortgezette leningen is er meer geld 

beschikbaar om deze hogere aflossingen mogelijk te 

maken. Verder is het beleid van het Fonds erop gericht 

middels actieve verhuur en heronderhandeling van 

bestaande huurovereenkomsten continuïteit van de 

cashflow te waarborgen. De directie van het Fonds richt 

zich op het verbeteren van de cashflow van de 

beleggingsportefeuille middels actieve verhuur en 

heronderhandeling van bestaande huurovereenkomsten 

om tot verlenging daarvan te komen. 

Ontwikkeling beleggingsportefeuille
De huurinkomsten van het Fonds zijn op jaarbasis

gedaald van € 7,3 mln naar € 6,9 mln. De

beleggingsportefeuille bedraagt per 31 december 2016

in totaal € 66,0 mln (31 december 2015: 71,2 mln). De

per balansdatum bij het Fonds in eigendom zijnde

beleggingsobjecten zijn grotendeels verhuurd.

Het leegstandpercentage bedraagt gemiddeld 15% van

de theoretische huurinkomsten. De huidige markt geeft

een gemiddeld leegstand-percentage van 17% van het

kantoren/bedrijfs-ruimtevloeroppervlakte en 9% van

het winkelvloer-oppervlakte. Daarmee vergeleken

presteert het fonds goed.

De afname van de vraag van winkeliers en de vele

faillissementen van de afgelopen jaren veroorzaken de

dalende huren. Positief is dat door de verlaging van

winkelhuren en het geven van incentives, er voor

winkeliers weer perspectief wordt geboden, waardoor

lege panden sneller weer verhuurd worden. In de eerste

drie kwartalen van 2016 is net zoveel aan lege

winkelruimte verhuurd als in heel 2015.

In de bedrijfsruimtemarkt was de opname van

bedrijfsruimte 12% hoger dan in 2015 en kwam uit op

totaal 3,57 miljoen m² (bron Cushman & Wakefleid). Met

name logistiek vastgoed was van grote invloed op de

groei, in 2016 is voor 1,8 miljoen m² aan logistiek

vastgoed opgenomen, een toename van 400.000 m2 ten

opzichte van 2015. Dit was een record, welke mede tot

stand is gebracht door de grote vraag naar (duurzame)

XXL- distributriecentra in de logistieke hotspots in

Brabant en Limburg. Deze toename is mede veroorzaakt

door de toename van e-commerce activiteiten en de

groei van de afzetgebieden van deze centra.

In 2016 is op de bedrijfsruimtemarkt sprake van meer 

geografische differentiatie. De vraag in de regio's 

Haarlemmermeer en Arnhem- Nijmegen groeide 

explosief. De geografische differentiatie blijkt ook uit de 

10 grootste transacties in 2016, zeven van de tien 

grootste transacties vond plaats in Noord- Brabant of  

Limburg. 

Een kanttekening is dat de forse opname van logistiek 

vastgoed afgelopen jaar ervoor zorgt dat het resterende 

aanbod in Nederland niet voldoet aan de huidige 

gebruikersvraag. Het beschikbare aanbod van 

hoogwaardig logistiek vastgoed is dit jaar gedaald met 23 

procent (bron: Dynamis). Internationale bedrijven vragen 

om distributiecentra boven 30.000 m². Van de 

beschikbare distributiecentra is slechts 4% beschikbaar 

van deze omvang. Het is dan ook de vraag in hoeverre 

Nederland aan de kwaliteitsvraag naar grootschalig 

logistiek vastgoed van internationale partijen kan blijven 

voldoen. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

Prijsindices voor commercieel vastgoed
Basisjaar: 2000 = 100

Bedrijfsruimte Kantoorruimte Winkelruimte Koopwoningen

5



SynVest RealEstate Fund N.V.

AMSTERDAM

Selectie beleggingsportefeuille
Door het Fonds wordt gekozen voor een strategie van

het realiseren van een mix van diverse soorten vastgoed

en aanvangsrendementen en daarbij te streven naar

lang verhuurde objecten. De huidige mix bestaat uit

winkels (54%), kantoren (13%), bedrijfsruimten (23%),

woningen (5%) en zorginstellingen (5%). Deze verdeling

is gebaseerd op de waardering van het onroerend goed

ultimo 2016.

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 hieronder opgenomen grafiek

blijkt procentueel de huursom van de objecten naar

looptijd. Meer dan 20% van de huursom heeft een

looptijd tot en met 2021. Door actief management

trachten wij deze horizon verder naar de toekomst te

verleggen, waardoor een gezonde cashflow is

gewaarborgd.

Financiering
In 2016 zijn er geen nieuwe leningen afgesloten.

De huidige leningen zijn verstrekt door FGH Bank en

Syntrus Achmea. Van de leningenstand per 31

december 2016 ad € 59.807.283 heeft € 10.379.900 een

looptijd langer dan 5 jaar. Gedurende het jaar zijn

diverse leningen (gedeeltelijk) afgelost.

Het renterisico van de leningen is gedurende de looptijd

deels afgedekt middels renteswaps of door het

vastzetten van de rentevoet. Het rentepercentage van

de leningen varieert tot een maximum van 4,40%.

Balansverhoudingen en financieringen
De waarde van de vastgoedbeleggingen bedroeg op 31

december 2016 € 65.981.356 (ultimo 2015 €

71.240.820). De loan to value (beleningsgraad) is als

gevolg van herwaarderingen toegenomen van 86% in

2015 tot 91% in 2016.
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Intrinsieke waarde per aandeel:

31-dec-16 31-dec-15 31-dec-14 31-dec-13

Intrinsieke waarde balans 6.515                  9.876                  11.436                18.826                

Ongerealiseerde waardestijging ex art. 12.4 -                      -                      -                      89                       

Intrinsieke waarde koers 6.515                  9.876                  11.436                18.915                

Aantal aandelen 1.157.760          1.170.300          1.170.300          1.171.700          

Intrinsieke waarde per aandeel 6                          8                          10                       16                       

Overzicht beleggingsobjecten naar regio.

Analyse beleggingsresultaat: 2016 2015

€ €

Totaal eigen vermogen 6.515.104 9.875.541

Opbrengsten

Huren en overige opbrengsten 6.902.872          7.414.532

Gerealiseerde waardeveranderingen -                          145.500             

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen (4.523.933) (2.820.309)

Rente liquiditeitsreserve 1.247                 1.598

Totaal opbrengsten 2.380.186 4.741.321

Kosten

Hypotheekrente (2.630.336) (3.013.698)

Afschrijvingen (735.531) (593.146)

Kosten exploitatie en property management (1.644.660) (1.974.343)

Beheerkosten (609.693) (540.230)

Totaal kosten (5.620.220) (6.121.417)

Nettoresultaat na belastingen (3.240.034) (1.380.096)

Ongerealiseerde waardestijging beleggingen ex art. 12.4 prospectus -                     -                          

Beleggingsresultaat (3.240.034) (1.380.096)

Rendement in % gemiddeld -33,3% -11,8%

Rendement zonder waardeverandering 13,2% 12,3%

Het Fonds belegt in diverse soorten commercieel

vastgoed, zoals winkels, kantoren, bedrijfspanden en

zorginstellingen verspreid over heel Nederland. Door

deze spreiding en de beperkte omvang per object wordt

een maximale risicospreiding gerealiseerd.

De huidige portefeuille bedraagt € 66,0 miljoen en is

verdeeld over 38 locaties en 149 huurders, hierbij zijn de

parkeerplaatsen niet meegerekend.

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.
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Beleggingsrendement
Ultimo boekjaar is zoals gebruikelijk de portefeuille van

het Fonds opnieuw getaxeerd. In 2016 is een

ongerealiseerde waardedaling berekend van per saldo €

4.523.933, waarin vanwege een contractopzegging een

waardedaling van de bedrijfsruimte van De Immenhorst

te 's-Heerenberg is meegenomen van € 1.964.000 en

voor winkelcentrum De Weiert in Emmen van €

1.750.000. De gehele portefeuille is hiermede

gemiddeld gewaardeerd op een factor van 10,4 (2015:

10,3) maal de jaarlijkse huur of wel een

rendementspercentage van ongeveer 9%. Zonder

waarde mutaties zou over het boekjaar een winst zijn

behaald van € 1.283.899 (2015: € 1.440.213). Hieruit

blijkt een verslechtering van het genormaliseerde

beleggingsresultaat t.o.v. 2015 met € 156.314.

Het negatief rendement komt uit op 33% in 2016

tegenover een negatief rendement van 11,8% in 2015.

De totale huur opbrengsten daalden ten opzichte van

2015 met € 511.660. Deze daling is toe te schrijven aan

de lagere totale huursom, welke is afgenomen als

gevolg van ontstane leegstand en lagere huurprijzen bij

Winkelcentrum De Weiert, Emmen en leegstand van het

pand aan de Charles Storkstraat, Zwolle.

De post hypotheekrente daalde als gevolg van lagere

rentetarieven en aflossingen met € 383.362. De

afschrijvingen namen toe met € 142.385. De lasten in

verband met het beheer van beleggingen namen af met

€ 138.850 en de exploitatiekosten namen af met €

105.623.

De exploitatie kosten daalden voornamelijk door lagere

afboekingen op openstaande vorderingen.

De lasten in verband met het beheer van beleggingen

zijn voornamelijk gedaald door een daling van de

administratiekosten met € 49.651 en de overige

beheerskosten met € 57.921. De daling van de

administratiekosten werd veroorzaakt door dat in 2015

een correctie op de kosten van het vorige boekjaar is

doorgevoerd. De daling van de overige beheerskosten

wordt met name veroorzaakt door een daling van de

doorbelaste kosten.

Als gevolg van btw compensatie is de beheervergoeding

daarentegen toegenomen met circa € 69.000.

Interim-dividend
Vanaf juli 2016 wordt er geen interim-dividend meer

uitgekeerd.

Slotdividend 2016
Door de directie is besloten het slotdividend over het

boekjaar 2016 te passeren in verband met de onzekere

economische situatie.
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Overzicht ontwikkelingen in de tijd:

(Bedragen in € 1.000)

31-dec-16 31-dec-15 31-dec-14 31-dec-13

Beleggingen 66.208                71.405                79.760                87.961                

Vorderingen 89                       161                     465                     894                     

Overige activa 1.551                  1.237                  1.102                  1.388                  

Totaal activa 67.848                72.803                81.327                90.243                

Eigen Vermogen 6.515                  9.876                  11.436                18.826                

Langlopende schulden 22.118                42.952                57.971                68.401                

Kortlopende schulden 39.214                19.975                11.920                3.016                  

Totaal passiva 67.847                72.803                81.327                90.243                

2016                   2015                   2014                   2013                   

Netto huuropbrengsten 5.554                  5.876                  6.020                  6.644                  

Waardeverandering beleggingen -4.524                 -2.675                 -7.178                 -12.160              

Totaal opbrengsten uit beleggingen 1.030                  3.201                  -1.158                 -5.516                 

Totaal lasten -4.270                 -4.581                 -5.069                 -4.804                 

Netto resultaat voor belastingen -3.240                 -1.380                 -6.227                 -10.320              

Vennootschapsbelasting -                      -                      -                      -                      

Netto resultaat na belastingen -3.240                 -1.380                 -6.227                 -10.320              

Ongerealiseerde waardestijging ex art. 12.4 -                      -                      -                      -470                    

Beleggingsresultaat -3.240                 -1.380                 -6.227                 -10.790              

Rendement in % gemiddeld -33,3% -11,8% -36,0% -33,9%

Ontwikkeling Fondsvermogen en resultaten

Uit de hiernaast opgenomen grafiek blijkt de

ontwikkeling van het eigen en het totaalvermogen over

de jaren 2007 tot en met 2016.

Het totaalvermogen ontwikkelde zich in deze periode

van € 42.227.251 tot € 67.847.763 per 31 december

2016. De grafiek laat duidelijk zien dat door de

afwaardering van de beleggingsobjecten sedert 2012

het aandeel eigen vermogen in het totaalvermogen is

afgenomen.
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Strategie en risicobereidheid
Het Fonds heeft als doelstelling de particuliere en

institutionele belegger de mogelijkheid te bieden om

met lage kosten in een gespreide vastgoedportefeuille

te investeren, waarbij belegd wordt in commercieel

vastgoed in Nederland met zowel een geografische als

functionele spreiding.

De totale risicobereidheid van het Fonds is conservatief,

wat aansluit bij het doel van het Fonds om met lage

fondskosten in een gespreide vastgoedportefeuille te

investeren. Met betrekking tot compliance is de

risicobereidheid nihil en dienen alle wetten en regels

nageleefd te worden.

Strategische risico’s
De strategische risico’s hebben betrekking op de risico’s

die samenhangen met de strategie van het Fonds.

Hoog rendement uit exploitatie

Het fonds streeft naar een zo hoog mogelijk rendement

uit exploitatie. Om dit te realiseren worden het

vastgoed en haar huurders zorgvuldig geselecteerd en

vervolgens efficiënt beheerd.

Externe factoren

Om tijdig in te spelen om mogelijke externe

veranderingen, worden de relevante ontwikkelingen

voor het Fonds nauwgezet gevolgd, waardoor het Fonds

instaat is om snel en adequaat te reageren.

Operationele risico’s
Operationele risico’s voor het Fonds zijn risico’s die

voortkomen uit mogelijk ontoereikende processen,

mensen, systemen en/of (externe) gebeurtenissen.

Kwaliteit personeel en adviseurs

Bij de selectie van personeel en adviseurs staat de

kwaliteit en kennis voorop. Het beloningsbeleid van de

beheerder is erop gericht om kwalitatief personeel

langdurig aan zich te binden.

Executie van transacties

Interne procedures en directe betrokkenheid van de

directie bij de selectie van het vastgoed beperken de

risico's die bij de executie van transactie kunnen

ontstaan.

De kwaliteit van de vastgoedwaarderingen

Het vastgoed in portefeuille wordt jaarlijks getaxeerd

door gerenommeerde externe taxateurs. De externe

taxaties worden beoordeeld op basis van de interne

kennis en verwachtingen.

Beheersing van de kosten

De directie van het Fonds is betrokken bij alle uitgaven,

die door het Fonds worden gedaan. Periodiek worden

rapportages opgesteld om de werkelijke kosten te

kunnen vergelijken met de prognoses.

Calamiteitenrisico

Het Fonds is op de in de branche gebruikelijke condities

verzekerd tegen calamiteiten, zoals schade aan het

vastgoed, aansprakelijkheid en huurderving.

Beheersing van de IT-omgeving

Voor een goede beheersing van de risico’s die

samenhangen met het functioneren en het beveiligen

van de interne IT-infrastructuur wordt gebruik gemaakt

van toegangsbeveiligingen, back-up-en

recoveryprocedures en inschakeling van externe

deskundigen voor controles en continue update van

ontwikkelingen op het gebied van IT.

Financiële risico’s

Liquiditeitsrisico

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.

Renterisico

Het lang vreemd vermogen van het Fonds is

gefinancierd met een vast rentetarief. Er is hierdoor

slechts in beperkte mate sprake van rentegevoeligheid

voor wijzigingen in het markt-renteniveau.

Valutarisico

Het fonds is niet gevoelig voor valutarisico’s daar

uitsluitend in Nederlands vastgoed belegd wordt en

middels Euroleningen wordt gefinancierd.
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Debiteurenrisico

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.

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.

Verslaggevingsrisico

Voor het Fonds is een systeem van interne 

controlemaatregelen en administratief-organisatorische 

maatregelen geïmplementeerd, die resulteren in 

belangrijke checks & balances ten aanzien van de 

financiële rapportages.

Compliance risico’s
Compliance risico’s zijn risico’s voor het Fonds 

samenhangend met het niet of onvoldoende naleven 

van fiscale en juridische wet- en regelgeving of het niet 

integer handelen met als potentiéle gevolgen 

reputatieschade, fiscale en juridische claims en 

procedures en daardoor een lager direct en indirect 

resultaat.

Risico’s fiscale wet- en regelgeving

De risico’s rondom de fiscale wet- en regelgeving 

worden door het Fonds beperkt door inschakeling van 

externe fiscalisten.

Wet- en regelgeving/Codes en reglementen

De interne procedures zijn gericht op het volledig 

voldoen aan de geldende wet- en regelgeving voor het 

Fonds.

Derde partijen en belangenverstrengeling

De interne procedures zijn erop gericht om voldoende 

kennis van huurders, verkopers, kopers of partijen die 

optreden voor het Fonds te bezitten, voordat met deze 

partijen een zakelijke relatie wordt aangegaan. 

Belangenverstrengeling is opgenomen in de 

gedragscode.

Duurzaamheidsbeleid
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 energie-systemen;

• het gebruikmaken van gebouwenmanagement 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.

Verklaring omtrent bedrijfsvoering
Synvest Fund Management B.V. beschikt als beheerder

in de zin van de Wft over een beschrijving van de

bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 115y lid5 van het

Bgfo. Wij hebben gedurende het afgelopen boekjaar

verschillende aspecten van de bedrijfsvoering

beoordeeld. In verband met het sluiten van het fonds

zijn de werkzaamheden van de externe beheerder van

augustus 2015 tot en met maart 2016 niet uitgevoerd.

De werkzaamheden van de externe beheerder zijn per 1

april 2016 hervat. Verder hebben wij geen

constateringen gedaan op grond waarvan wij zouden

moeten concluderen dat de beschrijving van de

bedrijfsvoering niet voldoet aan de vereisten zoals

opgenomen in de wet financieel toezicht en daaraan

gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaren

wij als beheerder voor Synvest Real Estate Fund N.V. te

beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering

die voldoet aan artikel 115y lid 5 Bgfo.

Ook hebben wij niet geconstateerd dat de

bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de

beschrijving functioneert. Derhalve verklaren wij met

een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering

gedurende het verslagjaar 2016 effectief en

overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd.
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Continuïteit

Met financier Syntrus Achmea zijn in 

december 2016 nieuwe afspraken gemaakt 

voor een periode van 5 jaar over de vaste 

rente en maandelijkse aflossingen. 

Van de andere financier van het fonds, de 

FGH Bank, is medio juni 2017 fiat verkregen 

van de kredietcommissie voor de verlening 

van de lopende en aflopende financieringen 

met een periode van 5 jaar. Hierbij zijn 

tevens nieuwe leningsvoorwaarden 

overeengekomen. Voor 75% van de 

leningen is een vaste rente afgesproken en 

voor de overige 25% een variabele rente. 

Op het deel met de variabele rente wordt 

maandelijks afgelost. 

De directie is tevreden over de verlengingen 

van de financieringen, waardoor de 

continuïteit van het Fonds is gewaarborgd. 

Voor nadere toelichting omtrent de 

continuïteit van het Fonds wordt verwezen 

naar pagina 17 van de toelichting van de 

jaarrekening onder het kopje 

"continüiteitsveronderstelling". 

Amsterdam, 22 juni 2017

Beloning beheerder
In 2016 is SynVest Fund Management B.V. onder 

meer de beheerder geweest van drie 

beleggingsinstellingen, namelijk SynVest 

Beleggingsfondsen N.V., SynVest Real Estate N.V. en 

SynVest German Real Estate N.V. De directie en het 

personeel van SynVest Fund Management zijn, naast 

andere werkzaamheden en deelnemingen,werkzaam 

voor deze beleggingsinstellingen.

De totale beloning die SynVest Fund Management 

B.V. in 2016 heeft uitbetaald bedraagt: € 735.691 

(2015: € 477.371), bestaande uit een beloning van €

427.918 (2015: € 342.000) voor de directie en €

307.773 (2015: € 135.371) als loon voor het 

personeel (gemiddeld 8 fte (2015: 3fte)). Gedurende 

boekjaar 2016 zijn geen variabele beloningen aan het 

personeel uitgekeerd door SynVest Fund 

Management B.V.

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.

Voor een toelichting van het beloningsbeleid 

verwijzen wij u naar www.synvest.nl. 

De directie:

F.J. Panhuyzen drs. M. van Gooswilligen
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4. BALANS (voor resultaatbestemming)

Noot 31 december 2016 31 december 2015

ACTIVA € €

Beleggingen

Onroerend goed 6 65.981.356                71.240.820               

Geactiveerde kosten huurbevordering 6 226.367                     164.472                    

66.207.723                71.405.292              

Vorderingen

Overige vorderingen 7 80.970                        118.509                    

Overlopende activa 8 8.517                          42.706                      

89.487                        161.215                    

Overige activa

Liquide middelen 9 1.550.553                  1.236.574                 

1.550.553                  1.236.574                 

Totaal activa 67.847.763                72.803.081              

PASSIVA

Eigen vermogen

Aandelenkapitaal 10 11.577.598                11.667.282               

Agioreserve 11 37.459.939                37.420.459               

Overige reserves 12 (39.282.398) (37.832.104)

Onverdeeld resultaat 13 (3.240.034) (1.380.096)

Totaal eigen vermogen 6.515.104                  9.875.541                 

Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 14 22.118.387                42.952.135              

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 15 37.688.896                18.659.936               

Schulden aan gelieerde maatschappijen 16 178.630                     84.611                      

Schulden aan  leveranciers en handelscrediteuren 270.100                     57.348                      

Belastingen 165.551                     200.653                    

Overige schulden 17 324.541                     446.253                    

Overlopende passiva 18 586.554                     526.604                    

39.214.272                19.975.405              

Totaal passiva 67.847.763                72.803.081              
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5. WINST- EN VERLIESREKENING 

Noot 2016 2015

€ €

Opbrengsten uit beleggingen

Bruto huuropbrengsten 19 6.897.694 7.341.434                 

Overige opbrengsten 5.178 73.098                      

Exploitatiekosten 20 (1.349.217) (1.538.546)

Netto huuropbrengsten 5.553.655                  5.875.986                 

Gerealiseerde waardeveranderingen beleggingen -                                   145.500                    

Niet gerealiseerde waardeveranderingen beleggingen (4.523.933) (2.820.309)

Waardeverandering beleggingen (4.523.933) (2.674.809)

Totaal opbrengsten uit beleggingen 1.029.722 (3.201.177

Lasten

Lasten in verband met het beheer van beleggingen 21 (905.136) (976.027)

Afschrijvingen op beleggingen (735.531) (593.146)

Nettorentelasten 23 (2.629.089) (3.012.100)

Totaal lasten (4.269.756) (4.581.273)

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (3.240.034) (1.380.096)

voor belastingen

Vennootschapsbelasting 24 -                                   -                                 

Nettoresultaat na belastingen (3.240.034) (1.380.096)
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6. KASSTROOMOVERZICHT (volgens de indirecte methode)

Noot 2016 2015

€ €

Beleggingsactiviteiten

Nettoresultaat (3.240.034) (1.380.096)

Aanpassingen voor:

- waardeveranderingen beleggingen 6 4.523.933                2.674.809

- investeringen huurbevorderingen (160.864) (26.084)

- afschrijvingen huurbevorderingen 98.969                     117.609

Mutaties in werkkapitaal

- mutatie vorderingen 71.728                     303.316

- mutatie afschrijvingen op beleggingen 735.531                   593.146                   

- mutatie overige kortlopende schulden 1.279.449-                (1.045.673)

Verkopen onroerend goed 6 -                                4.995.500                

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten 749.813                   6.232.527

Financieringsactiviteiten

Uitgifte aandelen 9 (89.684) (35.718)

Storting agio 39.480 (5.417)

Dividenduitkeringen (70.198) (139.323)

Aflossing uit langlopende schulden 14 (315.452) (5.917.780)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten (435.855) (6.098.238)

Mutatie liquide middelen 313.959                   134.289

Liquide middelen primo periode 1.236.574                1.102.285                

Liquide middelen ultimo periode 1.550.533                1.236.574                
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7. TOELICHTING OP DE JAARREKENING

1. ALGEMEEN
SynVest RealEstate Fund is een naamloze vennootschap

statutair gevestigd te Amersfoort en feitelijk gevestigd aan

de Hogehilweg 5, 1101 CA Amsterdam. De vennootschap

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

aandelen 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

vennootschapsbelasting 1969. Ultimo 2016 wordt aan de

wettelijke voorwaarden voldaan.

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.

De vennootschap past kostprijs 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 kostprijshedge-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

Financiële risico’s

Liquiditeitsrisico

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.

Renterisico

Het lang vreemd vermogen van het Fonds is gefinancierd 

met een vast rentetarief. Er is hierdoor slechts in beperkte 

mate sprake van rentegevoeligheid voor wijzigingen in het 

markt-renteniveau.

Valutarisico

Het fonds is niet gevoelig voor valutarisico’s daar 

uitsluitend in Nederlands vastgoed belegd wordt en 

middels Euroleningen wordt gefinancierd.

Debiteurenrisico

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.

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.

Verslaggevingsrisico

Voor het Fonds is een systeem van interne 

controlemaatregelen en administratief-organisatorische 

maatregelen geïmplementeerd, die resulteren in 

belangrijke checks & balances ten aanzien van de 

financiële rapportages.
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4. 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 en de Wet op het financieel toezicht.

Continuïteitsveronderstelling
De jaarrekening is opgesteld op basis van de

continuïteitsveronderstelling.

In december 2016 is de externe financiering van Syntrus

Achmea verlengd voor een periode van 5 jaar, waarbij een

vaste rente en een maandeljks aflossingsschema is

overeengekomen. Voor nadere toelichting verwijzen wij u

naar de toelichting op de langlopende schulden.

De kortlopende schuld aan kredietinstellingen in de balans

per 31 december 2016 heeft betrekking op de externe

financiering van de FGH Bank met een looptijd korter dan 1

jaar. Medio juni 2017 is een fiat verkregen van de

kredietcommissie van de externe financier voor de

verlening van de lopende en aflopende financieringen met

een periode van 5 jaar (tot 2022). Hierbij zijn tevens

nieuwe leningsvoorwaarden overeengekomen. Door de

verlenging van de financiering zijn de onzekerheden

rondom de financiering weggenomen en is de Beheerder

van mening dat de jaarrekening 2016 kan worden

opgesteld op basis van continüiteit. Deze veronderstelling

is mede ingegeven door het positieve eigen vermogen van

het fonds, de positieve kasstromen uit de

vastgoedexploitatie en de toekomstprognose, met

inachtneming van de herziene leningsvoorwaarden.

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 gewaardeerd volgens het 

kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waar 

ze betrekking op hebben. Winsten worden opgenomen 

als deze gerealiseerd zijn. Verplichtingen en verliezen 

welke betrekking hebben op het boekjaar, worden 

opgenomen indien zij voor het opmaken van de cijfers 

Beleggingen
Vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd tegen

marktwaarde. 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 de

vermoedelijke looptijd van de beleggingen jaar

afgeschreven. Indien de marktwaarde lager is dan de

aankoopprijs, worden de vastgoedobjecten gewaardeerd

tegen marktwaarde plus nog af te schrijven

aankoopkosten.
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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.

Het Fonds maakt gebruik van renteswaps ter afdekking 

van de gelopen risico’s betreffende de rente- en 

valutaschommelingen. 

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen

tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen

de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk kan zijn aan de

nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk

geachte voorzieningen 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

waarop ze betrekking 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

boekjaar 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

kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Er zijn

geen kasstromen in vreemde valuta’s bij het Fonds.

Ontvangen interest en betaalde interest worden

opgenomen onder de kasstroom uit operationele

activiteiten. Betaalde dividenden worden opgenomen

onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

In deze situatie wordt het verschil tussen marktwaarde en

aankoopprijs ten laste van het resultaat gebracht en

worden de aankoopkosten gedurende de vermoedelijke

looptijd van de beleggingen afgeschreven. Indien de

marktwaarde hoger is dan de aankoopprijs plus de nog af

te schrijven aankoopkosten dan worden de

aankoopkosten 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

waardering 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 waarvoor onroerend

goed per balansdatum kan worden vervreemd op basis

van marktconforme condities, daarbij vormt de

kapitalisatie van de netto-markthuren 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 welke leiden tot een

waardevermeerdering van de belegging worden

geactiveerd. Verkoopkosten worden ten laste van de

waardering van de beleggingen gebracht, wanneer een

besluit tot verkoop genomen is voor het opmaken van de

jaarrekening.

Geactiveerde kosten huurbevordering
Kosten voor huurbevordering worden geactiveerd en

worden over de looptijd van het huurcontract waarop

deze betrekking heeft als afschrijving ten laste van het

resultaat gebracht. Kort samengevat betreft dit

investeringen, welke noodzakelijk zijn om de ruimte

verhuurbaar te maken om een specifieke huurder te

contracteren.
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6. BELEGGINGEN 31 december 2016 31 december 2015

€ €

Overzicht beleggingen in onroerend goed:

-  Almere, Camerastraat 6,8 en 10 1.530.000 1.670.000      

-  Alphen a/d Rijn, H. Dunantweg 5-9 802.890 681.468         

-  Apeldoorn, Mariastraat 4 - 4a 1.495.319 1.510.383      

-  Arnhem, Jansplein 19 / Janslangstraat 14 1.456.018 1.464.880      

-  Assen, Australiëweg 10/10A 360.000 381.133         

-  Beverwijk, Zeestraat 77 290.100 292.508         

-  Bodegraven, Duitslandweg 4 2.456.436 2.521.874      

-  Borculo, Beethovenstraat 1 550.933 578.148         

-  Bunnik, Dorpsstraat 34-36 1.874.992 1.760.000      

-  Bussum, Nieuwe Brink 1-15/Nassaulaan 8 1.690.949 1.697.055      

-  Den Haag, Badhuisstraat 161 176.788 183.401         

-  Den Haag, Laan van 's-Gravenmade 2 4.626.377 4.679.479      

-  Dinxperlo, Hogestraat 75-79 383.416 418.099         

-  Drachten, De Gaffel 25 969.806 983.681         

-  Elst, Industrieweg Oost 21 1.023.773 1.066.527      

-  Elst, Marithaime 9-11 997.846 1.152.152      

-  Emmen, Hoenderkamp 20 1.004.350 1.240.151      

-  Emmen, Hoenderkamp 22 275.853 274.632         

-  Emmen, Winkelcentrum De Weiert 14.041.469 15.855.461   

-  Groningen, Oude Ebbingestraat 72-74 431.787 425.162         

-  's-Heerenberg, Immenhorst 7 3.990.000 6.000.000      

-  's-Heerenberg, Molenpoortstraat 35/Stadsplein 74-81 1.357.684 1.321.424      

-  Hillegom, Houttuin 1-12 2.630.000 2.670.000      

-  Hoensbroek, Grubbelaan  22 501.167 546.811         

-  Hoevelaken, Westerdorpstraat 13-15 400.000 420.000         

-  Hoogezand, Meint Veningastraat 5-9 810.000 790.000

-  Maastricht, Oranjeplein 10 1.711.444 2.161.596      

-  Naaldwijk, Rembrandtstraat 13-31 2.600.497 2.622.597      

-  Nijverdal, W. Alexanderstraat 11-13, Keizerserf 21-25 1.171.323 1.187.588      

-  Oostburg, Transportweg 1-1a 950.000 1.070.000

-  Rotterdam, Albert Plesmanweg 91-97 1.928.461 1.951.230      

-  Sassenheim, Cornelis Verolmeweg 10-18 1.220.000 1.320.000      

-  Tegelen, Wilhelminaplein 1-9 548.224         627.869         

-  Veenendaal, Plesmanstraat 62 4.811.203      4.828.416      

-  Zaltbommel, Wielkamp 10 542.076         603.224         

-  Zoetermeer, Industrieweg 1 1.800.000      1.830.000      

-  Zwolle, Charles Storkstraat 3 1.109.292      1.103.718      

-  Zwolle, George Stephensonstraat 32 1.460.883      1.350.153      

Balans ultimo periode 65.981.356 71.240.820

De belangrijkste veronderstellingen die zijn gehanteerd bij

de waardering van de beleggingen zijn:

- Het netto aanvangsrendement is de verhouding tussen

het exploitatieresultaat minus kosten en de waarde van de

beleggingen vrij op naam.

- Het onroerend goed is effectief gewaardeerd op een

netto aanvangsrendement tussen 3,2 en 10,5%.

- Het bruto aanvangsrendement is de procentuele

verhouding tussen de huurwaarden op jaarbasis per

31 december 2016 en de waarde van de beleggingen vrij

op naam.

- Het onroerend goed is effectief gewaardeerd op een

bruto aanvangsrendement tussen 6,8 en 15,2%.

- Op de waardering van het commercieel onroerend goed

is een percentage tussen de 6,2% en 7,1% in mindering

gebracht voor transactiekosten.

- De gemiddelde huur per m² voor het onroerend goed

bedraagt € 78.
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Onroerend goed 2016 2015

€ € € €

Balans begin periode 71.240.820 79.504.275

Verkopen:

-  Rotterdam, Wijnhaven 69 -                      (4.850.000)

Afschrijving aankoopkosten (735.531) (593.146)

Waarde mutatie ongerealiseerd (4.523.933) (2.820.309)

(5.259.464) (8.263.455)

Balans ultimo periode 65.981.356 71.240.820

31 dec 2016 31 dec 2015

€ €

Overzicht geactiveerde kosten huurbevorderingen

Balans begin boekjaar 164.472        255.997         

Investeringen 160.864        26.084           

Afschrijvingen (98.969) (117.609)

Balans ultimo boekjaar 226.367        164.472         

7. OVERIGE VORDERINGEN 31 dec 2016 31 dec 2015

€ €

Debiteuren 223.704        238.439         

Af: voorziening dubieuze debiteuren (171.812) (157.541)

Verstrekte leningen 20.288           20.288           

Vooruitbetaalde kosten 8.790             17.323           

Totaal overige vorderingen 80.970           118.509         

8. OVERLOPENDE ACTIVA 31 dec 2016 31 dec 2015

€ €

Af te rekenen servicekosten met huurders 8.517             42.706           

Totaal overlopende activa 8.517             42.706           

De panden zijn in het overzicht mutaties beleggingen

opgenomen tegen aankoopprijs kosten koper of

taxatiewaarde. 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 courtage van 1,5% welke

bij de aankoop en verkoop van een vastgoedobject in

rekening wordt gebracht. De reële waarde van

beleggingen is gebaseerd op jaarlijkse externe taxaties van

de gehele portefeuille.

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 onderzoekkosten 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

begrepen de nog niet afgeschreven aankoopkosten €

1.839.000 (2015 € 2.406.000).
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9. LIQUIDE MIDDELEN 31 dec 2016 31 dec 2015

€ €

Banken rekeningen-courant 858.050        899.556         

Banken deposito's 692.504        337.018         

Totaal liquide middelen 1.550.553     1.236.574     

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 2016 bedraagt de stand van de

liquiditeitsreserve € 654.441. Doordat het Fonds tijdelijk

gesloten is kan er geen aanspraak op de liquiditeitsreserve

worden gedaan. Over de deposito's kan vrij beschikt

worden.
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10. AANDELENKAPITAAL

Prioriteits- Gewone Gewone Totaal

aandelen: aandelen: aandelen: aandelen:

Uitgegeven Uitgegeven Gehouden Aantal

uitstaande  uitstaande door aandelen

aandelen aandelen het Fonds in omloop

Aandelen aantal primo boekjaar 10                   1.161.718      -                     1.161.728      

Uitgifte aandelen -                      (3.968) -                     (3.968)

Aandelen aantal ultimo boekjaar 10                   1.157.750     -                     1.157.760     

2016 2016 2016 2016

€ € € €

Aandelen primo boekjaar 100                11.667.182   -                     11.667.282   

Uitgifte aandelen -                      (89.684) -                     (89.684)

Balans ultimo boekjaar 100                11.577.498   -                     11.577.598   

11. AGIORESERVE 2016 2015

€ €

Balans begin boekjaar 37.420.459   37.425.876   

Mutatie aandelen 39.480 (5.417)

Balans ultimo boekjaar 37.459.939 37.420.459   

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. De

prioriteitsaandelen zijn in bezit van Panhuyzen

Management B.V. en VG Capital B.V. Beide partijen

hebben 5 prioriteitsaandelen.

Daarnaast heeft Panhuyzen Management B.V. 1.248

gewone aandelen. De overige gewone aandelen zijn

gereserveerd voor het administratiekantoor Stichting

Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen, dat deze

aandelen zal houden voor rekening en risico van de

Participanten. De aandelen zullen niet worden gehouden

door het Administratiekantoor, omdat zij niet voor de

participanten zijn bestemd en derhalve niet gecertificeerd

behoeven te worden. De aan deze aandelen verbonden

rechten worden derhalve door Panhuyzen Management

B.V. uitgeoefend.

Voor één aandeel met een nominale waarde van € 10 is

per saldo € 50 gestort. Als gevolg hiervan geeft één

Certificaat uitgegeven door de Stichting

Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen N.V.

recht op 100 aandelen.

Aandelenkapitaal: 11.577.598

Certificaten in portefeuille fonds: 246.402

Totaal uitgegeven aandelen: 11.824.000
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12. OVERIGE RESERVES 2016 2015

€ €

Balans begin boekjaar (37.832.104) (31.466.199)

Resultaatverdeling voorgaand boekjaar (1.380.096) (6.226.582)

Interimdividend (70.198) (139.323)

Dotatie herwaarderingsreserve -                     -                      

Balans ultimo boekjaar (39.282.398) (37.832.104)

13. ONVERDEELD RESULTAAT 2016 2015

€ €

Balans begin boekjaar (1.380.096) (6.226.582)

Resultaatverdeling voorgaand boekjaar 1.380.096 6.226.582      

Netto resultaat boekjaar (3.240.034) (1.380.096)

Balans ultimo boekjaar (3.240.034) (1.380.096)

Looptijd

14. LANGLOPENDE SCHULDEN AAN KREDIETINSTELLINGEN tussen Looptijd

één en langer dan

vijf jaar vijf jaar 2016

€ € €

Langlopende hypothecaire leningen 11.738.487   10.379.900   22.118.387   

Totaal Langlopende schulden kredietinstellingen ultimo boekjaar 11.738.487   10.379.900   22.118.387   

Langlopende schulden 22.118.387   

Totaal Langlopende schulden kredietinstellingen ultimo boekjaar 22.118.387   

Bij besluit van de algemene vergadering van aandeel-

houders is het saldo onverdeeld resultaat over het

boekjaar 2015 in mindering gebracht op de overige

reserves.

Het onroerend goed van het Fonds is tot zekerheid

verbonden voor de hypothecaire schulden aan

kredietinstellingen. De rentepercentages van de leningen

zijn voor nominaal € 24.000.635 voor de gehele looptijd

gefixeerd. Voor deze renteswap wordt maandelijks een

vaste premie in rekening gebracht en verwerkt onder de

netto rentelasten. De marktwaarde van de renteswaps

bedraagt ultimo 2016 - € 594.099.

De renteswaps worden gewaardeerd volgens de methode

van kostprijs hedge accounting.

Het afgesproken rente percentage is of vast of variabel en

gekoppeld aan de 1 maands Euribor-tarief plus ophoging.

Bij de vaste rente variëren de rente perioden binnen een

bandbreedte van 5 en 10 jaar.
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De mutaties in de langlopende hypothecaire leningen zijn als volgt: 2016 2015

€ €

Balans begin boekjaar 42.952.135   57.970.809   

Kortlopende schuld vorig jaar 18.659.936   10.180.344   

Aflossingen op hypotheken (1.804.788) (6.539.082)

Reclassificatie kortlopende schuld (37.688.896) (18.659.936)

Balans ultimo boekjaar 22.118.387 42.952.135

Oorspron- Rente Rente- Saldo Aflossing

kelijke Verval- percen- per in

hoofdsom datum tage 31 dec 2016 2016

Overzicht leningen: € € €

Lening 1 (200028038) 4.170.000      01-08-16 2,21% 4.170.000     -                      

Lening 2 (200040638) 860.000         01-08-16 2,22% 860.000        -                      

Lening 3 (200050190) 7.092.600      01-01-17 0,43% 7.092.600     -                      

Lening 4 (200051289) 1.083.000      01-01-17 0,43% 1.083.000     -                      

Lening 5 (200052697) 5.530.000      01-01-17 0,43% 5.530.000     -                      

Lening 6 (200059389) 1.820.000      01-09-17 0,43% 1.820.000     -                      

Lening 7 (200059390) 680.000         01-01-17 0,43% 680.000        -                      

Lening 8 (200066088) 5.750.000      01-04-18 2,66% 5.484.063     -                      

Lening 9 (200066895) 1.620.000      01-04-18 0,53% 1.620.000     -                      

Lening 10 (200069943) 2.700.000      01-08-16 2,25% 2.700.000     -                      

Lening 12 (200086111) 690.000         01-09-17 2,31% 690.000        

Lening 13 (6059981) 14.250.000    02-12-40 3,40% 12.977.900   423.600         

Lening 14 (200086304) 3.750.000      01-07-18 2,85% 422.476        285.000         

Lening 15 (200086410) 2.700.000      01-08-18 2,85% 1.659.711     592.201         

Lening 16 (200087088) 2.000.000      01-02-19 0,48% 1.628.608     139.272         

Lening 17 (200087286) 2.100.000      01-04-16 2,43% 1.684.176     172.104         

Lening 18 (200087981) 7.440.000      01-11-16 2,17% 7.440.000     -                      

Lening 19 (200088156) 2.080.000      01-01-17 4,28% 1.693.760     144.840         

Lening 20 (200088232) 700.000         01-02-17 4,40% 570.016        48.744           

67.015.600    59.806.310   1.805.761     

15. KORTLOPENDE SCHULDEN AAN KREDIETINSTELLINGEN 2016 2015

€ €

Aflopende leningen volgend boekjaar 36.152.824   16.855.148   

Aflossingsverplichting leningen 1.536.072     1.804.788      

-                     -                      

Totaal schulden aan kredietinstellingen 37.688.896   18.659.936   

16. SCHULDEN AAN GELIEERDE MAATSCHAPPIJEN 31 dec 2016 31 dec 2015

€ €

SynVest Fund Management B.V. 178.630        84.611           

Intercity Real Estate Management B.V. 56.570           

Totaal schulden aan gelieerde maatschappijen 235.200        84.611           

Over de schulden aan gelieerde maatschappijen wordt geen rente berekend.
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17. OVERIGE SCHULDEN 31 dec 2016 31 dec 2015

€ €

Rente 193.686        280.665         

Overige schulden 130.855        165.588         

Totaal overige schulden 324.541        446.253         

18. OVERLOPENDE PASSIVA 31 dec 2016 31 dec 2015

€ €

Waarborgsommen huurders 222.038        186.018         

Vooruitontvangen huren 364.513        340.586         

Totaal overlopende passiva 586.551        526.604         

2016 2015

19. OPBRENGSTEN UIT BELEGGINGEN Bruto- Netto- Netto-

huurop- Exploitatie- huurop- huurop-

brengsten kosten brengsten brengsten

€ € € €

-  Almere, Camerastraat 6,8 en 10 166.382         (37.806) 128.576        77.795           

-  Alphen a/d Rijn, Dunantweg 5-9 107.062         (33.205) 73.857           98.313           

-  Arnhem, Jansplein 19 / Janslangstraat 14 103.174         (18.943) 84.231 69.307

-  Apeldoorn, Mariastraat 4 - 4a 120.145         (14.567) 105.578        106.326         

-  Assen, Australiëweg 10/10A 50.824           (10.566) 40.258           67.220           

-  Beverwijk, Zeestraat 77 27.792           (9.576) 18.216 22.357

-  Bodegraven, Duitslandweg 4 289.989         (31.176) 258.813        236.805         

-  Borculo, Beethovenstraat 1 68.535           (14.635) 53.900           58.851           

-  Bunnik, Dorpsstraat 34-36 124.432         (10.845) 113.587        112.084         

-  Bussum, Nieuwe Brink 1-15/Nassaulaan 8 78.377           (13.917) 64.460           87.216           

-  Den Haag, Badhuisstraat 161 17.749           (5.553) 12.196           14.283           

-  Den Haag, Laan van 's Gravenmade 2 502.038         (101.663) 400.374        429.749         

-  Dinxperlo, Hogestraat 75-79 43.898           (5.252) 38.646           25.510           

-  Drachten, De Gaffel 25 27.000           (34.198) (7.198) (73.227)

-  Elst, Industrieweg Oost 21 106.332         (9.005) 97.328           97.788           

-  Elst, Marithaime 9-11 145.612         (16.560) 129.052        131.834         

-  Emmen, Hoenderkamp 20 138.780         (26.563) 112.217 85.624

-  Emmen, Hoenderkamp 22 17.246           (17.882) (637) 36.527           

-  Emmen, De Weiert 1.244.395      (230.492) 1.013.902     1.138.761      

-  Groningen, Oude Ebbingestraat 18 33.659           (6.554) 27.105           26.179           

-  Hillegom, Houttuin 1-12 249.989         (38.690) 211.299        186.772         

-  Hoensbroek, Grubbelaan  22 72.942           (9.462) 63.480           65.886           

-  Hoevelaken, Westerdorpstraat 13-15 37.725           (5.638) 32.087           22.735           

-  Hoogezand, Meint Veningastraat 5-9 74.537           (69.325) 5.212             171

-  Maastricht, Oranjeplein 10 258.907         (29.947) 228.960        199.482         

-  Naaldwijk, Rembrandtstraat 13-31 222.381         (41.819) 180.562        200.778         

-  Nijverdal, W. Alexanderstraat 11-13, Keizerserf 21-25 86.797           (20.536) 66.262           39.828           

-  Oostburg, Transportweg 1-1a 102.635         (8.128) 94.507           81.046           

-  Rotterdam, Albert Plesmanweg 91-97 242.320         (81.880) 160.440        164.007         

-  Rotterdam, Wijnhaven 69 -                      -                      -                     (59.988)

-  Sassenheim, Cornelis Verolmeweg 10-18 125.086         (38.822) 86.264           114.977         

-  's-Heerenberg, De Immenhorst 7 700.001         (60.556) 639.445        650.847         

-  's-Heerenberg, Molenpoortstraat 35/Stadsplein 74-81 119.871         (15.716) 104.155        108.174         

Transporteren 5.706.610     (1.069.476) 4.637.135     4.624.016     
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2016 2015

Bruto- Netto- Netto-

huurop- Exploitatie- huurop- huurop-

brengsten kosten brengsten brengsten

€ € € €

Transport 5.706.610     (1.069.476) 4.637.135     4.624.016     

-  Tegelen, Wilhelminaplein 1-9 53.374           (23.541) 29.833           37.334           

-  Veenendaal, Plesmanstraat 62 641.838         (127.214) 514.625        585.998         

-  Zaltbommel, Wielkamp 10 79.955           (16.321) 63.634           62.524           

-  Zoetermeer, Industrieweg 1 234.099         (22.663) 211.436        196.729         

-  Zwolle, Charles Storkstraat 3 -                      (58.359) (58.360) 129.689         

-  Zwolle, George Stephensonstraat 32 181.817         (31.644) 150.174        166.598         

Totaal boekjaar 6.897.694     (1.349.217) 5.548.477     5.802.888     

Reeds vastgelegde huurinkomsten ultimo boekjaar als 

percentage van de bruto huuropbrengsten 2016

jaar bedrag percentage

2016 6.274.538 91%

2017 5.588.698 89%

2018 4.733.968 75%

2019 3.572.319 57%

2020 2.010.381 32%

2021 1.258.675 20%

2022 700.831 11%

2023 94.755 2%

2024 0 0%

2025 0 0%

20. EXPLOITATIEKOSTEN 2016 2015

€ €

Property management (300.230) (324.779)

Onderhoud en reparaties (260.965) (168.063)

Onroerendezaakbelastingen (198.753) (187.099)

Overige belastingen (56.120) (40.014)

Verzekeringspremies (65.653) (67.724)

Kosten dubieuze debiteuren 4.610 (191.145)

Overige exploitatiekosten (472.106) (559.722)

(1.349.217) (1.538.546)

21. LASTEN IN VERBAND MET HET BEHEER VAN BELEGGINGEN 2016 2015

€ €

Beheerkosten (609.693) (540.230)

Administratiekosten (147.523) (197.175)

Niet-verrekenbare omzetbelasting (53.518) (69.918)

Accountantskosten inzake controle jaarrekening (11.500) (21.750)

Advocaatkosten (1.308) (1.463)

Belastingadviseurskosten (17.647) (21.076)

Bankkosten (3.920) (6.467)

Vergoeding Bestuur Stichting Administratiekantoor (7.500) (7.500)

Overige beheerkosten (52.526) (110.448)

Totaal lasten in verband met het beheer van beleggingen (905.136) (976.027)

Alle opbrengsten worden in Nederland gerealiseerd. De huuropbrengsten en exploitatiekosten van de in een boekjaar

aangekochte objecten betreffen de periode vanaf aankoopdatum.

De management fee SynVest Fund Management B.V.

betreft de vergoeding van 0,83% op maandelijkse basis

van de waarde van de activa van het Fonds in verband

met het voeren van de directie en het beheer over het

fonds. Met de ontvangen vergoedingen worden de

kosten van SynVest Fund Management B.V. gedragen,

waaronder de personeelskosten. De externe

accountant Mazars en het Mazars-netwerk hebben

naast het honorarium voor de controle van de

jaarrekening geen verdere honoraria in rekening

gebracht.

.
De Bewaarder ontvangt een vaste en variabele vergoeding.

De vaste vergoeding bedraagt € 5.000 per jaar. De

variabele vergoeding is afhankelijk van werkelijk bestede

uren. In 2016 bedragen de totale kosten € 9.275.
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22. DOORLOPENDE KOSTEN RATIO 2016 2015

% %
Doorlopende kosten ratio over het gemiddeld eigen vermogen 23,2               21,5               

23. NETTO RENTELASTEN 2016 2015

€ €

Rentelasten schulden aan kredietinstellingen (2.630.336) (3.013.698)

Rentebaten 1.247              1.598

Totaal rentelasten (2.629.089) (3.012.100)

24. VENNOOTSCHAPSBELASTING

25. BELONING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR

26. VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING

27. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er is geen sprake van significante gebeurtenissen na balansdatum, anders dan toegelicht onder het kopje 

 Continüiteitsveronderstelling' in de toelichting van de jaarrekening.'

28. TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN

Er is geen sprake van significante transacties met verbonden partijen, anders dan reeds toegelicht onder punt 

21 en 25.

Amsterdam, 22 juni 2017

De directie:

F.J. Panhuyzen drs. M. van Gooswilligen

De doorlopende kosten ratio is een weergave van de

doorlopende lasten in verband met het beheer van

beleggingen in een percentage uitgedrukt van het

gemiddeld uitstaand vermogen.

De voornaamste doorlopende kosten zijn de

beheervergoeding, kosten voor administratie, marketing,

accountant, jurist, toezicht etc.

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%. Een van de voorwaarden is dat

de winst jaarlijks binnen acht maanden na afloop van het

jaar als dividend wordt uitgekeerd.

Daarnaast dienen de doelstelling en de feitelijke activiteit

van het Fonds uit het beleggen van vermogen te bestaan.

Maximaal 60% van de fiscale boekwaarde van onroerende

zaken mag zijn gefinancierd met vreemd vermogen.

Er zijn geen commissarissen benoemd bij het Fonds. De

vergoeding van het Bestuur Stichting Administratiekantoor

SynVest Beleggingsfondsen voor het boekjaar 2016

bedraagt € 7.500.

In het boekjaar 2016 is een verlies na belastingen gerealiseerd van € 3.240.034, waarbij inbegrepen een

last inzake ongerealiseerde waardeverandering van € 4.523.923. Derhalve wordt er geen slotdividend

over het jaar 2016 uitgekeerd. 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.

De jaarrekening 2015 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.
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OVERIGE GEGEVENS

9. 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

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

waarde, voor zover de Vennootschap over 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 gewone 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.
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9.  PRIORITEITSAANDELEN

10. CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.

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, deze worden 

gehouden door Panhuyzen Management B.V. en VG Capital B.V. 

Panhuyzen Management heeft 1.248 gewone certificaten van aandelen. 

De directie van Panhuyzen Management B.V. wordt gevoerd door de heer F.J. Panhuyzen en de directie van VG Capital 

B.V. door drs. M. van Gooswilligen.
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11. TOELICHTING STELSELWIJZIGING VANAF BOEKJAAR 2017

In de jaarrekening 2016 is de waardering van de beleggingen

beschreven op pagina 16. De waardering is gebaseerd op de

marktwaarde van de vastgoedbeleggingen en daarnaast

worden de aankoopkosten geactiveerd en gedurende 10

jaar afgeschreven.

Vanaf boekjaar 2017 mogen de aankoopkosten niet meer

geactiveerd worden. In de jaarrekening 2017 zal deze

nieuwe waarderingsmethodiek worden verwerkt.

Ter informatie is hieronder de nieuwe 

waarderingsmethodiek toegepast op de balans per 31-12-

2016, zodat inzichtelijk is wat het effect is van de nieuwe 

waarderingsmethodiek ten opzichte van de huidige 

waarderingsmethodiek. Als de nieuwe 

waarderingsmethodiek gevolgd zou zijn, zou het onroerend 

goed een waarde hebben van EUR 64.171.491 per 31-12-

2016, tegen EUR 65.981.356 in de huidige systematiek, 

derhalve een verschil van EUR 1.809.865. Dit resulteert in 

een afname van het eigen vermogen met EUR 1.809.865 bij 

toepassing van de nieuwe waarderingsmethodiek.
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12. BALANS (na stelselwijziging vanaf boekjaar 2017)

31 december 2016

ACTIVA €

Beleggingen

Onroerend goed 64.171.491                

Geactiveerde kosten huurbevordering 226.367                     

64.397.858                

Vorderingen

Overige vorderingen 80.970                        

Overlopende activa 8.517                          

89.487                        

Overige activa

Liquide middelen 1.550.553                  

1.550.553                  

Totaal activa 66.037.898                

PASSIVA

Eigen vermogen

Aandelenkapitaal 11.577.598                

Agioreserve 37.459.939                

Herwaarderingsreserve -                               

Overige reserves (41.688.217)

Onverdeeld resultaat (2.644.080)

Totaal eigen vermogen 4.705.239                  

Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 20.629.051                

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 39.178.232                

Schulden aan gelieerde maatschappijen 122.060                     

Schulden aan  leveranciers en handelscrediteuren 326.670                     

Belastingen 165.551                     

Overige schulden 324.541                     

Overlopende passiva 586.554                     

40.703.608                

Totaal passiva 66.037.898                
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