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VERSLAG VAN DE BEHEERDER 
 
Algemeen 
Bewaarder RE Woningfonds IV BV treedt op als bewaarder voor RFM Woningfonds IV CV. 
 
 
Resultaat 
Het behaalde resultaat in 2013 bedraagt nihil (2012: € 3.573). Ultimo 2013 bedraagt het eigen 
vermogen € 126.675 en voldoet daarmee aan de minimum eigen vermogenseis van € 112.500. 
 
 
Verantwoordelijkheden bewaarder 
Bewaarder RE Woningfonds IV BV is verantwoordelijk voor het bewaren en administreren 
van de activa van RFM Woningfonds IV BV. Met het fonds is hiervoor een 
bewaarovereenkomst afgesloten. De bewaarovereenkomst geldt in principe voor de duur van 
het fonds. Het fonds heeft een verwachte looptijd tot ultimo 2018.  
 
 
Risico’s 
De risico’s van de bewaarder hangen samen met de functie van bewaarder van RFM 
Woningfonds IV CV. Indien het fonds niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, kan het 
vermogen van de bewaarder aangesproken worden. 
 
 
Directie 
De directie van Bewaarder RE Woningfonds IV BV wordt gevoerd door Stichting Real Estate 
Fund Services. Op 9 juli 2013 heeft er een overdracht plaatsgevonden en bestaat op dit 
moment het bestuur van Stichting Real Estate Fund Services uit de heren K. Wezeman,       
J.P. Dierkens Schuttevaêr en T. Branbergen. 
 
 
 
Verwachting 
De directie verwacht dat het resultaat over het komende jaar nihil zal zijn. 
 
 
Jaarbericht 
Het jaarbericht is door de bewaarder opgesteld in overeenstemming met Titel 9 van Boek 2 
van het Burgerlijk Wetboek. Hiernaast zijn ook de aanvullende vereisten uit de Wet op het 
financieel toezicht verwerkt. De jaarrekening is door de accountant gecontroleerd. De 
controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen in de overige gegevens. 
 
 
Driebergen, 15 april 2014 
 
De directie van Bewaarder RE Woningfonds IV BV,  
namens Stichting Real Estate Fund Services 
 
K. Wezeman 
J.P. Dierkens Schuttevaêr  
T. Branbergen   
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BALANS PER 31 DECEMBER 2013 
(voor winstverdeling, in euro’s) 

 

 
  

Activa Toelichting 31 december 2013 31 december 2012

Vlottende activa

Vorderingen op groepsmaatschappijen 1 18.256 126.862                
Belastingen 2 0 3.456                    
Overlopende activa 3 344 0

18.600 130.318

Liquide middelen

Bank 4 115.632 0

Totaal activa 134.232 130.318

Passiva

Eigen vermogen

Gestort en opgevraagd kapitaal 5 18.000 18.000
Agioreserve 6 94.500 94.500
Overige reserve 7 14.175 14.175

126.675 126.675

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Belastingen 8 2.100 893                       
Overlopende passiva 9 5.457 2.750

7.557 3.643                    

Totaal passiva 134.232 130.318
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WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2013 
(in euro’s) 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                         
1 januari 2013 1 januari 2012

tot en met tot en met
Toelichting 31 december 2013 31 december 2012

Netto-omzet 10 20.000 20.000

Fondskosten 11 (21.027) (16.876)

Financiële baten en lasten 12 1.027 1.343

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 0 4.467

Belastingen resultaat 13 0 (893)

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering na belasting 0 3.574
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KASSTROOMOVERZICHT 
(in euro’s) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2013 2012

Resultaat boekjaar 0 3.574

Kasstroom uit operationele activiteiten
Mutatie vorderingen 111.718 (4.014)
Mutatie schulden op korte termijn 3.914 440

115.632 0

Netto kasstroom c.q. mutatie
liquide middelen 115.632 0

Beginstand liquide middelen 0 0

Eindstand liquide middelen 115.632 0
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TOELICHTING ALGEMEEN EN WAARDERINGSGRONDSLAGEN 
 
 
Algemene informatie 
Bewaarder RE RFM Woningfonds IV BV (hierna: de ‘vennootschap’)  is opgericht op 9 
maart 2006.  
 
Activiteiten 
De activiteiten van Bewaarder RE Woningfonds IV BV bestaan voornamelijk uit: 
 

- Het optreden als bewaarder om de zin van de Wet op het financieel toezicht voor RFM 
Woningfonds IV CV en als zodanig activa te bewaren en beleggingsobjecten te 
administreren. 

 
Directie 

- De directie wordt gevoerd door Stichting Real Estate Fund Services. 
 
Groepsverhoudingen 
De vennootschap maakt deel uit van een groep, waarvan Stichting Real Estate Fund Services 
aan het hoofd staat. 
 
Verbonden partijen  

- RFM Woningfonds IV CV 
- Stichting Real Estate Fund Services 
- CBRE Global Investors Europe BV 

 
De transacties met deze partijen zijn op basis van marktconforme voorwaarden tot stand 
gekomen. 
 
Verslaglegging en wetgeving 
De rapportage is opgemaakt in overeenstemming met Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek. Hiernaast zijn ook de aanvullende vereisten uit de Wet op financieel toezicht 
verwerkt en zijn RJ 213 Vastgoedbeleggingen en RJ 615 Beleggingsinstellingen in 
aanmerking genomen.  
 
Boekjaar 
De jaarrekening 2013 omvat de periode vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. 
Alle voorkomende bedragen luiden in euro’s.  
 
Aantal werknemers 
Bewaarder RE Woningfonds IV BV heeft geen personeel in dienst en is ook niet voornemens 
dit te gaan doen. 
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Algemene grondslagen voor waardering voor de opstelling van de jaarrekening 
 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op 
basis van historische kosten. Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode 
waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voorzover zij op de 
balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het 
einde van de verslagperiode, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van 
de rapportage bekend zijn geworden. 

 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, onder aftrek van de 
noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze 
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen. 

   
 
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
 
 Netto-omzet 
 Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten 

zijn verricht. De kostprijs van de diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. 
 

Belastingen 
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat 
van het boekjaar, waarbij rekening gehouden wordt met permanente verschillen tussen 
de winstberekening volgens de jaarrekening en fiscale winst berekening.  
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TOELICHTING OP DE BALANS 
 
 
Vorderingen en overlopende activa 

 1.   Vorderingen op groepsmaatschappijen 
  

         2013 
 
           2012 

 

-Rekening-courant Stichting Real Estate Fund Services 7.206 126.862 
-Rekening-courant RFM Woningfonds IV CV       11.050                  - 
   
 18.256 126.858 
 ======== ======== 

  
Medio oktober is er een bedrag van € 112.500 gestort wat fungeert als garantiekapitaal,  
waardoor de rc is verlaagd. 

  
  
  
 2.   Belastingen 
  

  

-Omzetbelasting - 3.456 
 ======== ======== 

 
 3.   Overlopende activa 
  

  

-Rente ING Bank 344 - 
 ======== ======== 

 
 
Liquide middelen 
 

 4.   Liquide middelen 
  

  

-Spaarrekening ING Bank 115.632 - 
 ======== ======== 

 
De liquide middelen staan niet vrij ter beschikking van de vennootschap. 
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Eigen vermogen 
 

 
5. Gestort en opgevraagd kapitaal 

Het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt € 90.000, verdeeld in          
90 gewone aandelen van € 1.000. Hiervan zijn onveranderd 18 aandelen (nominaal           
€ 18.000) geplaatst en volgestort. 
 
De geplaatste aandelen zijn eigendom van Stichting Real Estate Fund Services. 

 
 

6. Agioreserve 
De agioreserve bedraagt € 94.500 en is gestort in verband met het op grond van Wft 
artikel 3:53 vereiste minimum eigen vermogen van € 112.500. 

 
 
7. Overige reserve 

           2013           2012 
Saldo 1 januari 14.175 10.601 
Resultaat boekjaar                           -              3.574 
   
Saldo 31 december 14.175  14.175 

 ======== ======== 
   

 
Kortlopende schulden en overlopende passiva 
 
 
           2013          2012 

8.   Belastingen    
-Vennootschapsbelasting  2.100 893 

 ======== ======== 
 
 

  

9.   Overlopende passiva   
- Accounts- en advieskosten 2.325 2.750 
- Onverschuldigde ontvangst          3.132 

 
5.457 

                - 
 

2.750 
 ======== ======== 
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 
 

 
10. Netto-omzet 

             2013           2012 
Bewaarvergoeding   20.000 20.000 

 ======== ======== 
 
11. Fondskosten 

           2013           2012 
Garantstellingsprovisie 5.625 11.250 
Vergoeding Stichting 10.427 - 
Managementkosten 3.000 3.000 
Accountants- en advieskosten              1.975 2.500 
Overige kosten                  -             126 
   

 21.027 16.876 
 ======== ======== 

 
 De accountantskosten bedragen € 1.075 (2012: € 1.250) en hebben volledig betrekking 

op de controle van de jaarrekening. 
 
 
12. Financiële baten en lasten 

           2013           2012 
Rente ING Garantiekapitaal 344 - 
Rente rekening-courant   698 1.350 
Rente Belastingdienst                  (15)               (7) 
   
 1.027 1.343 
 ======== ======== 

13. Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsvoering 
            2013           2012 
Vennootschapsbelasting  - 893 
 ======== ======== 
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Overige toelichtingen en ondertekening van de jaarrekening 
 
 
Transacties met gelieerde partijen 
 
Met onderstaande gelieerde partijen hebben transacties plaatsgevonden. De transacties met 
deze partijen zijn op basis van marktconforme voorwaarden tot stand gekomen.  
 

 
 
 
*De vergoeding aan de Stichting Real Estate Fund Services heeft betrekking op het medio 
oktober 2013 door de stichting gestorte garantiekapitaal van € 112.500. 
 
 
Ondertekening van de jaarrekening 
 
Driebergen, 15 april 2014 
 
De directie van Bewaarder RE Woningfonds IV BV,  
namens Stichting Real Estate Fund Services 
 
 
 
 
 
K. Wezeman 
 
 
 
 
 
J.P. Dierkens Schuttevaêr  
 
 
 
 
 
T. Branbergen   

Naam gelieerde partij Aard van transactie 2013 2012

Stichting Real Estate Fund Services Managementkosten 3.000               3.000               
Stichting Real Estate Fund Services Rente rekening-courant 698                  1.350               
RFM Woningfonds IV BV Bewaarvergoeding 20.000             20.000             
Stichting Real Estate Fund Services Vergoeding gararantiekapitaal * 10.427             -                   
CBRE Global Investors Europe BV Garantstellingprovisie 5.625               11.250             

39.750             35.600             

Transactievolume
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OVERIGE GEGEVENS 
 
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is hierna opgenomen. 
 
Bepalingen betreffende de bestemming van het resultaat 
 
In de statuten is in artikel 18 het volgende opgenomen betreffende de resultaatbestemming: 
  

1. Uitkering van winst ingevolgde het in dit artikel bepaalde geschied na vaststelling van 
de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. 
  

2. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. 
 

3. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor 
uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen 
groter is dan het bedrag van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die 
krachtens de wet moeten worden aangehouden. 
 

4. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden 
gedelgd voor zover de wet dat toestaat. 
 

5. Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op aandelen bestemd 
bedrag tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee. 
 

 
Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2012 
 
De jaarrekening 2012 is vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op     
13 maart 2013. De vergadering heeft de verwerking van het resultaat vastgesteld conform het 
daartoe gedane voorstel. 
 

 Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2013 
  

Door de directie wordt voorgesteld het behaalde resultaat toe te voegen aan de overige 
reserves. Bovengenoemd voorstel is als zodanig in de jaarrekening verwerkt. 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 

 
 Er hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan als bedoeld in art. 2:392 lid 1 BW. 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  
      
Aan: De directie van Stichting Real Estate Fund Services 
      
Verklaring betreffende de jaarrekening  
Wij hebben de in dit jaarbericht opgenomen jaarrekening 2013 van Bewaarder RE RFM 
Woningfonds IV BV te Driebergen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 
31 december 2013, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht over 2013 met de 
toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 
financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 
 
Verantwoordelijkheid van de beheerder 

 Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening 
die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Titel 
9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en de Wet op het 
financieel toezicht, alsmede voor het opstellen van het verslag van de beheerder in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek 
(BW). De beheerder is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als hij 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

 
Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van 
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 
waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons 
geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een 
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van 
materieel belang bevat. 
 

 Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden 
zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het 
inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als 
gevolg van fraude of fouten. 
 

 Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld 
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de 
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot 
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de BV. Een controle 
omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de BV gemaakte 
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.  
 

 Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is 
om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.  
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Oordeel 
 Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van 

het vermogen van RFM Woningfonds IV BV per 31 december 2013 en van het resultaat over 
2013 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht. 

 
 Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 
 Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen 

zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het verslag van de beheerder, voor zover 
wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in 
artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens 
vermelden wij dat het verslag van de beheerder, voor zover wij dat kunnen beoordelen, 
verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. 
 
 
Amsterdam, 15 april 2014 
 
 
Ernst & Young Accountants LLP 
 
 
 
 
was getekend J.H. de Prie RA 


