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l. VERSLAG VAN DE DIRECTIE

Ontwikkelingen 2017
Gedurende 2017 zijn de fondsen Woningmaatschap Rotterdam en Woningmaatschap Arnhem
succesvol in de markt geplaatst. Per l januari 2017 heeft VSN van Staal Bankiers het beheer

overgenomen van Woningmaatschap XXX.

Voor de fondsen Wonmgmaatschap Monnickendam (1999), Vlissingen (1999), 's-

Hertogenbosch (2002), Eindhoven (2002), Zutphen (2005), Vlissingen-Centrum (2005), Velp
(2008), Schagen (2011) en Uden (2011) hebben bijzondere vergaderingen plaatsgevonden met
betrekking tot verlenging dan wel liquidatie. Voor Woningmaatschap Eindhoven is besloten
tot liquidatie in 2018. Voor de overige genoemde fondsen is besloten dat zij (deels wederom)

met 3 jaar zullen worden verlengd.

Gedurende 2017 zijn de fondsen Woningmaatschap Lelystad en Woningmaatschap Tilburg

beëindigd en zijn daarbij de nog resterende 49 woningen verkocht.

VSN doet voor Mn volledig en voor ASR gedeeltelijk de verkoopbegeleiding van hun
verkoopportefeullle. De portefeuille omvat einde boekjaar circa 871 woningen. De
samenwerking Is tot op heden succesvol. Het aantal woningen dat door VSN in 2017 ten
behoeve van deze fondsen is verkocht bedroeg totaal 94 (2016: 142).

Per 31 december 2017 wordt het beheer gevoerd over 39 maatschappen en 8 commanditaire
vennootschappen met een totaal initieel belegd vermogen van circa € 1.477 miljoen (2016:
€ 1.314 miljoen). De 39 maatschappen betreffen 35 door VSN opgerichte maatschappen en
4 maatschappen waarvan het beheer per l juli 2016 en l januari 2017 is overgenomen van

Staal Bankiers. De 8 commanditaire vennootschappen betreffen 6 RFM fondsen waarvan het
beheer per 9 juli 2013 is overgenomen van Regulated Fund Management BV (voorheen ING)
en 2 Solid Fundy waarvan het beheer per 31 december 2013 is overgenomen van Bouwfonds
IM. Het aantal woningen dat door VSN in 2017 ten behoeve van deze fondsen is verkocht

bedroeg totaal 478 (2016: 412).

In 2017 zijn 2 nieuwe medewerkers (1,65 fte) In dienst gekomen ter vervanging van 2 andere
medewerkers (1,7 fte) welke in 2017 uit dienst zijn gegaan. Per 31 december 2017 zijn

19 medewerkers (16,70 fte) in dienst (2016: 19 (16,62 fte)).

Ingevolge artikel 22 lid e AIFMD bedraagt de totale beloning over 2017 € 1.153.725,
onderscheiden naar € 1.079,383 vast en €74.342 variabel. Het aantal begunstigden is 19
waarvan 5 Identified Staff, Ingevolge artikel 22 lid f AIFMD bedraagt de beloning van de
Identified Staff € 556.656 vast en € 9.848 variabel. Voor een toelichting op het

beloningsbeleid verwijzen wij u naar de website www.vsnnv.nl.

De statutaire directie van VSN wordt gevormd door de heer ing. D. van Seventer (directeur),
de heer mr. R. Overbeek (directeur), de heer E. Verkaik (adjunct-directeur) en mevrouw drs.

ing. C.A. de Bree (adjunct-directeur).
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Op l december 2017 is 35% van het aandelenkapitaal, zijnde 1.750 geplaatste en volgestorte

gewone aandelen van € 45,38 nominaal, overgedragen aan ErfGoed Reeuwijk B.V, Ouderein
Beheer B.V. en Rndor Erfgoed B.V.

Uitgangspunten bij het dividendbeteid zijn een eigen vermogen van minimaal € 226.890, ten
minste 30% van het balanstotaal of 25% van de vaste kosten (AFM) en een liquiditeitspositie
die de kortlopende verplichtingen dekt en ruimte biedt voor acquisitie. Over het boekjaar 2017
wordt voorgesteld 6 2.633.333 dividend uit te keren, hiervan is in 2017 € 1.333.333 als

interim-dividend uitgekeerd.

rcni!,icrnccOLint,1t]ts

GEWAAHMEHKT VOOR
IÜI-FNTIFICATIE-DOELEINDEN

' Ï '^ M!<! /Liiti——'

l>u':lin.'t l \ ;iii 2



ECONOMIE EN VASTGOEDMARKT
De woningmarkt heeft in 2017 de positieve trend voortgezet. Dit heeft zich met name geuit in
meer verkopen, positieve economische vooruitzichten en een (sterke) stijging van

woningprijzen. De prijzen zijn ten opzichte van één jaar geleden gestegen van € 248.000 naar
gemiddeld ê 269.000, dit is een plus van 9% ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal

transacties is als gevolg van het beperkte aanbod niet toegenomen. De positieve
prijsontwikkeling is landelijk maar wel per regio of plaats zeer verschillend. Zo wordt een

groot deel van de sterke prijsstijgingen gerealiseerd in de Randstad en dan met name in en
rondom de grote steden.

VSN verwacht dat door de positieve ontwikke tingen, de prijsstijgingen zich blijven
voortzetten. De basis van deze verwachtingen zit in het consumentenvertrouwen als gevolg

van betere economische vooruitzichten, de aanhoudende lage rente, de voortdurende krapte in
de huurwoningen- en koopwoningenmarkt en positieve ontwikkelingen en berichten over de
woningmarkt door diverse professionele marktpartijen zoals o.a. NVM en banken. Tevens is

de verwachting dat door de toenemende bevolkings- en huishoudensgroei de vraag naar huur-
en koopwoningen blijft toenemen. Conform de laatste NVM cijfers verwacht VSN landelijk

een gelijkblijvend of dalend aantal transacties als gevolg van het beperkte aanbod (e.e.a.
afhankelijk van de regio),

Net als voorgaande jaren leidt het huurverhogingsbeleid (inflatiecorrectie en
inkomensafhankelijke toeslag) en de aanhoudende lage rente er toe dat huurders, die de
financiële mogelijkheid hebben, overwegen de door hen gehuurde woning of een andere
woning te kopen, Echter kan dit beperkt worden door de stijgende woningprijzen, waardoor
het voordeel van kopen ten opzichte van huren afneemt. Tegenover deze positieve signalen

staan o.a. de jaarlijks verdere beperking van de fmancleringsmimte bij banken voor
(startende) particulieren, de politieke ontwikkelingen in Europa en de afhankelijkheid van de

wereldeconomie o.a. op het gebied van renteontwlkkelingen.

VSN is overtuigd dat een reële prijsstelling, een goede en actieve presentatie (de woning zelf
en alle marketing uitingen), een goede innovatieve actieve en adviserende makelaar en
verkoopbevorderende en waardevermeerderende investeringen (ook in verband met

fmancieringsmogeiijkheden) de basis is voor goede (verkoop)resullaten. Wel zullen hierbij

regionale verschillen zichtbaar blijven.

Ondanks de verbeterende kopersmarkt en het doel om woningen te verkopen, kan het opnieuw

verhuren van woningen ook voor komen. De verhuurmarkt blijft goed als gevolg van het
achterblijven van (sociale) nieuwbouw door onder andere corporaties. Particulieren die nog
wachten met de aankoop van een woning of die de door hen gewenste woning (nog) niet
kunnen financieren, kiezen regelmatig (eerst) voor huur. In veel gevallen realiseren wij met
minimale investeringen bij wederverhuur een hogere huurprijs (indien dit wettelijk mogelijk
is). Dit komt zowel de cashflow als de waarde van de woningportefeuille ten goede.

VSN blijft de focus houden op de verkoop van leegstaande woningen, hierbij wordt echter wel
altijd beoordeeld of verkoop voor het fonds rendementstechnisch het beste is. Dit beleid kan
beïnvloed worden door een gewenste verlaging van de loan{^^^^^'(verlïöu3ing' uitstaande
lening ten opzichte van de waarde van de portefeuille) of de

bij wederverhuur.
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VSN constateert dat de interesse voor het financieren van woningportefeullles toeneemt. Wel

ziet VSN dat de aftossingseisen veelal worden vereist uil de maandelijkse kasstromen en
minder uit de uitponding, tevens speelt de duurzaamheid van de portefeuille een grotere rol

dan in het verleden. Ondanks de positievere benadering van de woningbeleggingsmarkt door
de banken zal VSN bij het verkoop- en verlengingsbeleid oog houden voor de balans tussen
het belang van de participant en de bank.

De huidige markt voor woningen en verhuurde portefeuilles is goed. Dit leidt tot stijgende

prijzen. VSN ervaart vooral bij het acquireren van woningportefemlles concurrentie o.a. van
buitenlandse investeerders die geïnteresseerd zijn in (exploitatie) woningportefeuiïles van een
behoorlijke omvang. Door ons nadrukkelijk als professionele woningbelegger en
verkoopbegeleider te presenteren verwachten wij aankopen te kunnen blijven doen van
woningportefeuilles voor nieuwe fondsen. VSN is de grootste actieve particuliere
woningfondsaanbieder In Nederland.

VSN zal zich in 2018 maximaal inspannen om de operationele fondsen optimaal te beheren en
maximale verkopen te realiseren, VSN is ervan overtuigd dat in de huidige woningmarkt
gunstige rendementen zijn te realiseren. VSN zal zich inspannen om tot een maximale
verkoopopbrengst te komen door partiële verkoop van incourante projecten of projecten in
langer lopende fondsen.

Voor 9 fondsen vindt in 2018 de bijzondere maatschapsvergadering plaats ten behoeve van de
bepaling van liquidatie dan we! verlenging in 2019,

Voor 2 RFM-fondsen vindt begin 2018 de vergadering plaats ten behoeve van de bepaling van

liquidatie dan wel verlenging van de commanditaire vennootschap per 31 december 2018,

VSN blijft zich richten op het verwerven van woningen voor fondsen voor particulieren. VSN
stelt hoge kwaliteitseisen aan portefeuilles en gaat alleen tot aankoop over indien aan deze

eisen wordt voldaan.

Driebergen, 26 maart 2018

ing, D. van Seventer E. Verkaik

directeur adjunct-directeur

mr. R. Overbeek drs. ing. C.A. de Bree

directeur adjunct-directeur
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2. JAARREKENING 2017

rcRi'itcroccountnnts

GEWAARMERKT VOOR
IDENÏIFICATIE-DOELEINDEN

Datfi^i ^.^rn-m

Piii.'ina 7 Vcin 22



BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(in euro's)

A c ti vn

VÜKK-' iictiva

Materiele vaste activa

1'inEincnile vaste activa

yiotlcndc iictivii

E3efci i leuren

Overlopende activEi

Toelichting

l
2

3
4

31 december 2Ü17

77,396
481,500
558.896

874.818

1.350.300

2,225.118

31 (lucembcr20I6

104.851
4iil.50ü

586.351

242.338

93.065

335.403

Liquide middelen 524.938 801.026

Totsiiil nctivii 3.308.952 1.722.780

I'rtS.sivil

L:iRcn vL'i-mOflcn

Aandelenkapitaal

Overige reserves

226.890

2.299.683

2.526.573

226,890

986.753

1.213.643

Kurtlopencle Hchuldcn

Belasliiigcn en premies

Süciale ver/.ekeringen

[tekeninficn-conratit deelticiuingen

Creditcurrn

üverlopentle passiva

405.389

144,000

68.782

164.208

185,669

144.000

49.456

130.012

782,379 509.137

Totiiiil passiva 3.308.952 1.722.780
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WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2017
(in curo's)

Om/ul

Üm/.el plaal'iingslüC

Omzet behecrfec

Om/cl winytdelingstcc

Overige bcdrijTsopbrengstun

Rcdriii'sliistcn

Pt'rsoncclskoïien

Inhuur personeel

ifui.svestingskosten

K.anloorkostcn

Automtitiscrmgsköiilcn

Afschrijving materiült; viiste activa
Bcgelejclitigskoiitcn fondsen en acquisitie

Compliancekostcn
AccoLintanti!- en ailviüskoslcn

[icprcKcntalickostün un gilkn

AnlokoKtcn

Algemene kaslen

FimmciclL' billen cm lasten

Rcnlebütcn

RciUclaslcn

Rcsuttiial voor belaslinRun

Vcnnootsühapsbdnsting

Rclinltjiiit n;t b eins t in Ken

Toelichting

10
10
10
11

12
[3
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

l janu!iri20I7
tot en met

31 december 2017

1.349.499
1.894.189
1.861.039

372.780

5.477.507

1.382.464

38.844
89.67)

96.484
76.746
30.655
80.843
52.027
44.198

36.506
9.514
2.757

1.940.709

1.168
(23.944)
(22,776)

3.514.022

(867.759)

2.646.263

l jiinimri 2016
tot en met

31 t)ccember2016

1.301.937
1,831.116

951.203
457.516

4.541,772

1,467.922

38.720
81,590

127.138
68.817
28.288

145.362
47.539
48,100
30.297

9.739
2.867

2,096,379

451
(30.268)
(29.817)

2,415.576

(594,994)

1.820.582
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TOELICHTING ALGEMEEN EN WAARDEmNGSGRONDSLAGEN

Algemene inlbrmatic

VSN is opgericht per 4 november 1998 en heeft ten doel het geven van vermogensadvies en al
datgene wat hiermede in de ruimste zin verband houdt of hiertoe bevorderlijk kan zijn. De

aandelen van de vennootschap worden per balansdatum gehouden door Van Seventer Holding
B.V„ ErfGoeci Reeuwijk B.V„ Ouderein Beheer B.V. en Endor Erfgoed B.V. Alle
voorkomende bedragen luiden in euro's.

Op de rechtspersoon is van toepassing het kleine jaarrekeningregime als bedoeld in artikel
2:396 BW.

Gr o epsverh o udinwn

Voor een overzicht van de groep s verhoudingen wordt verwezen naar de toelichting op de
financiële vaste activa. Met betreft alle niet-geconsolideerde vennootschappen. De

vennootschap heeft gebruik gemaakt van de vrijstelling betreffende de
consolidatieverplichting ingevolge artikel 2:407 BW.

Fincmciële mstrumenteïi

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals

vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire

financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balauspost.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING EN WAARDERING

Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en

passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Mqieriële vaste activa en afschrijvwsen
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of
vervaardigingskosten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte

levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een
vasl percentage van de aanschaffingswaarde ofvervaardigingskosten.

Fincmc'iële vasfe ac[jva

De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt

uitgeoefend worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen

wegens onmbaarheid.
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Beur u fso p bren^sie n
Onder de omzet gerelateerd aan operationele fondsen wordt verstaan de gefactureerde

bedragen aan de woningfondsen.

BecfrSf/slasfen
De aan de omzet bestede kosten en de overige met de gewone bedrij fsuitvoering verband
houdende kosten worden als bedrijfslasten verantwoord.

Fmcmcïële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-
opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
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TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Vusfe activa

l. Materiele vaste activa
Het verloop van de vaste bedrijfsmiddelen over het boekjaar is als volgt:

2017
Aanschafwaarde l januari
Cumulatieve afschrijvingen l januari

Saldo per l januari

Aanschaiwaarde l januari
Investeringen

Aanschafwaarde 31 december

Cumulatieve afschrijvingen l januari

Afschrijvingen
Cumulatieve afschrijvingen 31 december

Aanschalwaarde 31 december
Cumulatieve afschrijvingen 31 december

Saldo per 31 december

273.007
068.156^»

104.851

273.007
3.200

276.207

(168.156)
f30.655)

(198.811)

276.207
f198.811)

77.396

2016
242.730
039.868)

102.862

242,

30.

273.

(139
J28
(168

273.
(168.

,730
,277
,007

.868)

.288)

.156)

,007
,156)

104.851
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I'inanciclc vaste activa

In juni 2006 is de Stichting Wonlngmaatschappen VSN ('SWVSN') opgericht. Deze stichting
treecil op als bewaarder van Woningmaatschap Velp, Woningmaatschap Berkel " Enschot,
Woningmaalschap Warnsveld en Woningmaatschap Schagen. Het Eigen Vermogen van de
Stichting bedraagt € 112.500. Dit bedrag zal worden terugbetaald door de Stichting bij
beëindiging van de Stichting. In november 2007 is, als gevolg van het specifieke risicoprofiel

van Woningmaatschap Vlissingen - Boulevard, de Stichting Vlissingen - Boulevard opgericht.
Deze stichting treedt op als bewaarder van Woningmaatschap Vlissingen " Boulevard. Ook
van deze Stichting bedraagt het Eigen Vermogen € 112.500. Per 27 oktober 2005 is Stichting

Bewaarder Vastgoedfondsen opgericht. Deze stichting treedt op als bewaarder van
Woningmaatschap XXXVIII, Woningmaatschap XXXIX en Woningmaatschap XLI. Ook
van deze Stichting bedraagt het Eigen Vermogen € 112.500. Bij de overname van het beheer
van deze woningmaatschappen per l juli 2016 is door VSN de financiering van dit
garantiekapitaal van de voormalige beheerder Staal Bankiers overgenomen. Dit bedrag zal
worden terugbetaald door de Stichting bij beëindiging van de Stichting. In 2013 heeft VSN
een ] 00% belang genomen van € 18.000 in elk van de hieronder vermelde acht Beheer B.V. s,
welke statutair zijn gevestigd te 's-Gravenhage en Driebergen-Rijsenburg:

Stichting Woningmaatschappen VSN
Stichting Woningmaatschap VUssingen-
Boulevard
Stichting Bewaarder Vastgoedfondsen
RI;M Woningfonds I B.V.
RFM Woningfonds [I B.V.
RFM Woning-Winkelfonds III B.V.
RFM Woningfonds IV B,V.
RFM Woning-Winkelfonds V B.V.

RFM Woningfonds VI B.V.
Solid Fund Management B.V.
SoHd Fund II Management B.V.

Saldo per 31 december

2017 2016
112.500

112.500
112.500

18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000

481.500

112.500

112.500
112.500

18.000
18.000

18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000

481.500

Vlottende activa

3. Debiteuren

De post debiteuren betreft de reeds in rekening gebrachte, maar nog te ontvangen

vergoedingen voor beheer en wmstdeling over 2017.
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4. Overlopende activa en overme vordcrinRen

Aanbetaling notaris aankoop onroerend goed
Waarborgsom huur kantoorpand
Vooruilbetaalde kosten

Vooruitbetaalde verkoopkosten voor derden
Rentevergoeding garantiekapitaal
Door te belasten salariskosten

Door te belasten kosten derden
Overige vorderingen

Saldo per 31 december

2017 2016

1.290.025

12.000
9.305
5.453

13.200
128

,20.189

1.350.300

12.000

11.836
26.843
16.000

150
26.236

93.065

5. Liquide middelen

Spaarrekening ABN AMRO Bank
Betaalrekeningen ABN AMRO Bank

Betaalrekening ING Bank

Saldo per 31 december

2017
l

524.758
179

524.938

2016
500.000
301.008

J8

801.026

PASSIVA

Eigen vermogen

6. Aandelenkapitaal
Vanaf l januari 2008 wordt de directie van Vastgoed Syndicering Nederland n.v. gevormd
door de heren ing. D. van Seventer en E. Verkaik. Per l januari 2012 is mr. R. Overbeek
toegetreden tot de directie (directeur). De heer Overbeek is per l april 2012 tot statutair
directeur benoemd. Per I december 2017 is drs. ing. CA. de Bree toegetreden tot de directie

(adjunct-directeur). Het aandelenkapitaal bestaat uit € 226.890 (5.000 geplaatste en
volgestorte gewone aandelen van € 45,38 nominaal). De aandelen werden tot en met 7 januari
2010 voor 100% gehouden door Van Seventer Holding B.V. Op 8 januari 2010 is 10% van

het aandelenkapitaal, zijnde 500 geplaatste en volgestorte gewone aandelen van € 45,38
nominaal, overgedragen aan ErfGoed Reeuwijk B.V. Op l december 2017 is 35% van het
aandelenkapitaal, zijnde 1.750 geplaatste en volgestorte gewone aandelen van € 45,38
nominaal, overgedragen aan ErfGoed Reeuwijk B.V, Ouderein Beheer B.V. en Endor Erfgoed

B.V. Per balansdatum is de aandelenverhouding als volgt:
Van Seventer Holding B,V. 55%
ErfGoed Reeuwijk B.V 15%
Ouderein Beheer B.V. 15%
Endor Erfgoed B.V. 15%
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7. överifie reserves

Saldo per l januari
Netto resultaat boekjaar
Dividcnduitkering

Saldo per 31 december

2017
986.753

2.646.263

fl.333.333)

2.299.683

2016
816.171

1.820.582
0.650.0001

986.753

Korfiope n c !e s c h n! de n

Belastingen en premies sociale verzekeringen

2017 2016
Te betalen loonheffmg
Te betalen WÏA-premie
Te betalen omzetbelasting

Te betalen vennootschapsbelasting

Saldo per 31 december 405.389 185.669

85.960

768
1.555

317.106

130.254
768

(135)
54.78.2

9. Overlopende passiva

Reservering vakantiegeld

O vernam e vergoed ing toekomstige omzetbelasting

Te betalen accountants- en advieskosten

Overige overlopende passiva

2017

Saldo per 31 december 164.208

2016
53.872
72.400

6.000

31.936

53.844
64.000

7.865
4.303

130.012

Niet in de balans opgenomen verplicht i nge n
Per balansdatum zijn 19 vaste medewerkers in dienst (16,7 fte).

Per jaar is een huur verschuldigd van circa € 57.234 welke Jaarlijks wordt geïndexeerd. Het
luiurcontract loopt lot en met 31 oktober 2020 (met l jaar opzegtermijn).
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

2017 2016

10. Omzet gerelateerd aan

Plaatsingsfee
Beheerfee
Winstdeling verkopen

operationele vastgoedfondsen
l
l

.1

5

.349

.894

-_861_

.104

.499

.189

J?_3_9

.727

l
l

4

.301.937

.831.116

951.203

.084.256

11. Overige bcdrijfsoübrenssten

Resultaat verkoop woningen derden
Beheerfee woningen derden
Managcmentvergoeding Bewaar B.V.'s

Winstdeling RFM Beheer B.V.'s

Vergoeding overdrachten participaties
Overige

299.741
17.755
34.742

600
19,942

396.814
23.007
30.560

600
6,350

185

372.780 457.516

12, Personeelskosten

Brutolonen

Tantièmes
Sociale lasten
Doorbelaste personeelskosten
Onlvangen ziektewetuitkeringen
Overige personeelskosten

Per balansdatum zijn 19 vaste medewerkers in dienst (16,70 fte).

13. Inhuur personeel

Inhuur personeel

l

l

.124
74

146
(28.
(16,
_8i

.382

.043

.342

.948

050)
611)
.792

.464

1.052

246
134
(28

(3
66

1.467

.063

.366

.787

.050)

.519)
.275

.922

38.844 38.720

14. IIuisvestJnRskosten
Huur
Huisvestingskosten

56.455
33.226

89.671

56.276
25.314

81.590

GEWAAHMËRKTVOOR
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15. Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden
Porti- en verzendkosten

Drukkosten

Telefoonkosten

2017

96.484

2016

22.085
37.616
12.965
23.818

30.750
45.808
37.074
13.506

127.138

16. Automatiseringskosten

Reguliere aulomatiseringskosten
Incidentele automatiseringskosten

35.034
41.730

76.764

38.322
29.865

68.187

17. Afschrijvine materiele vaste activa
Auto

Hardware
Kantoorinventaris
Keuken

18. BeReleidinRskosten fondsen

Technisch onderzoek
Milieu onderzoek
Externe toezichthouders
Accountantskosten

Fiscaal advies
Juridisch advies
Taxatiekosten
Provisie aankoop onroerend goed

Advies verkoop onroerend goed

Overig

17.511
10.671
2.473

17.511
7.011
3.614

152

30.655

80.843

28.288

681
15.000
14.325
8.500

4.794
7.366

28.798
_L379

33.611
10.582

25.200

24.213
15.166

12.100
10.000

14.490

145.362

19. Compliance kosten
Beroepsaansprakelijkheidsverzekerin^
Leges AFM-DNB
Kosten AIFMD en AO

18.000
16.172
17.855

17.099
15.246
15.194

li^^l^J^'^'.'i^/^ ^^ï
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20. Accountanls- en overifte advieskosten

Accountantskosten

Notariskosten
Overige advieskoslen

_2017

16.518

692
26.988

2016

12.129

19.746
16.225

44.198 48.100

21. Rcpresentatiekosten

Reprcsentatiekosten en giften 36.506 30.297

22. Autükosten

Brandslofkosten
Verzekering en belasting
Onderhoud
Boetes

2.923
4.044
2.378

169

3.231
3.941
2.419

148

9.514 9.739

2-3. Algemene kosten

ContribLitics en overig 2.757 2.867

24, Rentebaten
Rente spaarrekening ABNAMRO Bank
Rente / belalingskorting belastingdienst 1.168

1.168

451

451

25, Rentekosten

Provisie kredietfaciliteit ABN AMRO
Al'sluitprovisie en rente overbrugging lening FNG

Rente belastingdienst
Rentelasten en kosten rekeningen-courant

10.322
8.108

5.514

23.944

24.778

2.392
3.098

30.268

r('l',ist('riic(.(>unt<int'i
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3. OVERIGE TOELICHTING
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VOORSTEL RESULTAAT BESTEMMING

Het resultaat na belastingen over het boekjaar 2017 bedraagt €2.646.263.

Over 2017 wordt voorgesteld € 2.633.333 dividend uit te keren, hiervan is in 2017 reeds

€ 1.333.333 als interim dividend uitgekeerd. Voorts wordt voorgesteld het resterende resultaat
van € 12.930 toe te voegen aan de overige reserves. In afwachting van de goedkeuring van dit
voorstel door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is dit voorstel nog niet verwerkt
in de balans per 31 december 2017.
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4. OVERIGE GEGEVENS
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CONTROLEVERKLARÏNG VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna bijgevoegde controleverklaring verstrekt door Crop
regisleraccöunlants te Arnhem,

STATUTAIRE REGELING BETREFFENDE DE BESTEMMING VAN DE WINST

Op grond van artikel 32 uil de statuten van de vennootschap staat de winst ter beschikking van
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Adres • Mr. E.H. van Kleffcnsstfiiat 4

6843 CV Arnhem

Postadres • Postbus 1210

6S01 BE Arnhem

Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Vastgoed Syndicering Nederland

N. V.

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekenina 2016

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Vastgoed Syndicering Nederland NAA te Driebergen
gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de In dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van

de grootte en de samenstelling van het vermogen van Vastgoed Syndicering Nederland N.V.

op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2

BW.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2017;

2. de winst-en-verliesrekening over 201 7; en

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de

Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn

beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Vastgoed Syndicering Nederland N.V. zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij' assurance-opdrachten (ViO) en

andere voor de opdracht relevante onafhankeiijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij

voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controie-informatie voldoende en geschikt is als basis

voor ons oordeel.

B. Verklarinfl over de in het iaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere

informatie, die bestaat uit:

het verslag van de directie;

de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

1
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alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons

begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere

informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de

Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang a!s onze

controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het

bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekkinn tot de iaarrekenina

VerantwoordelJikheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de

jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om

het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel

belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is

om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd

verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de

continuïteitsverondersteliing, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te

liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of ais beëindiging het enige realistische

alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen

bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten

in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat

wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te

geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid

waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude

ontdekken.
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen

zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.

De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controfewerkzaamheden en

de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar

relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse

controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle

bestond onder andere uit:

het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's

bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-

informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico

dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude

kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten

transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het

doorbreken van de interne beheersing,

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als

doet controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit

van de interne beheersing van de entiteit.

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële

verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en

de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informafie vaststellen of

er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan

of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij

concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij' verplicht om

aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde

toelichtingen in de jaarrekening. Ais de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze

verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die

verkregen is tot de datum van onze controle verklaring. Toekomstige gebeurtenissen of

omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet

langer kan handhaven;

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de Jaarrekening en de daarin

opgenomen toelichtingen; en

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende

transacties en gebeurtenissen.
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Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de

aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. in dit kader hebben

wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de

groepsonderdelen. Bepalend hierbij' zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de

groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen

geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of

specifieke posten noodzakelijk was.

Wij' communiceren met de governance belaste personen onder andere over de geplande

reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle

naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne

beheersing.

Amersfoort, 26 maart 2018

CROP regis^eraccountants
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Vastgoed Syndjcering Nederland n. v.
Driebergen-Rijsenburg

KASSTROOMOVERZICHT 2017

Veranderingen in werkkapitaal:

CROP
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2017

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

Aanpassingen voor;

Afschrijvingen

€

3.536.798

30.655

€

Mutatie kortlopende schulden

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen rentebaten

Betaalde rentelasten

Vennootschapsbelasting

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

investeringen in (im)materiële vaste activa

Kasstroom uit investerlngsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Djvidenduitkeringen

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

(1.889.715)
10.918

1.168

(23.944)
(605.435)

(3.200)

(1.333.333)

1.688.656

(628.211)

1.060.445

(3.200)

(1.333.333)

Mutatie geldmiddelen (276.088)

Toelichtlna op de aeldmiddelen

Liquide middelen per 1 januari

Mutatie liquide middelen

Stand per einde verslagperiode

2017
€

801.026

(276.088)

524.838


