Fonds voor gemene rekening

Supermarkt Vastgoed
Jaarverslag 2014

Profiel van het fonds

Supermarkt Vastgoed (hierna Supermarkt Vastgoed of het fonds) is een niet-beursgenoteerd vastgoedfonds in de vorm van een fonds voor gemene rekening naar Nederlands recht en heeft een
onbepaalde looptijd. Het fonds houdt de economische eigendom van 124 winkelpanden alsmede
daarmee samenhangende zaken en verplichtingen. De vastgoedportefeuille zal de komende jaren
enigszins wijzigen doordat in het kader van de “16-5” transactie met Jumbo nog veertien panden van
het fonds zullen worden verkocht aan Jumbo en vier nieuwe supermarkten verhuurd aan Jumbo zullen
worden aangekocht op basis van ‘triple net’ met een vijftienjarige huurovereenkomst. Daarnaast zal
tevens nog worden geïnvesteerd in uitbreidingen en relocaties van bestaande lokaties.
De 124 panden zijn verhuurd aan C1000/Jumbo (78), Ahold (29) en Coop (17). De huurovereenkomsten zijn op de materiële aspecten voor alle drie de huurders identiek.
Supermarkt Vastgoed heeft participaties uitgegeven die de houders, de participanten, recht geven
op evenredige delen van het gemeenschappelijk vermogen van het fonds. De regels waaraan het
fonds is onderworpen zijn neergelegd in de fondsvoorwaarden. Participanten zijn slechts verplicht om
bij te dragen in de verliezen en de schulden van het fonds tot maximaal het bedrag van hun inbreng.
Het fonds is voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting (met uitzondering van Supermarkt Vastgoed IIA) aangemerkt als fiscaal “transparant”. Dit heeft tot gevolg dat het fonds niet zelfstandig
belastingplichtig is, maar dat iedere participant voor zijn deelname, afhankelijk van zijn eigen fiscale
status, wordt belast.
Het fonds keert op participaties in principe twee keer per jaar (een deel van) het direct rendement
uit, afhankelijk van het resultaat en de kaspositie. Een interim uitkering in september en een definitieve
uitkering in april, na vaststelling van de jaarrekening door de participantenvergadering.
Ten minste één keer per jaar gedurende een periode van vier weken is in beginsel inkoop en uitgifte
van participaties mogelijk.
De juridische eigendom van het vermogen van het fonds berust bij Supermarkt Vastgoed B.V. en
Supermarkt Vastgoed Holding X B.V. Supermarkt Vastgoed B.V. treedt tevens op als beheerder en bewaarder van het fonds. De aandelen van Supermarkt Vastgoed B.V. en Supermarkt Vastgoed Holding
X B.V. zijn gecertificeerd en worden gehouden door respectievelijk de Stichting Administratiekantoor
Supermarkt Vastgoed en de Stichting Administratiekantoor Supermarkt Vastgoed Holding X. Deze
stichtingen voeren tevens de directie van de respectievelijke vennootschappen.
Als gevolg van het van kracht worden van de AIFM Richtlijn zal het fonds naar verwachting in 2015
onder toezicht komen te staan van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De vergunning-aanvraag is
bij de AFM ingediend en wordt momenteel door de AFM behandeld. Gelet op de complexiteit van de
structuur van het fonds zal de AFM mogelijk nadere voorwaarden verbinden aan het verlenen van de
vergunning. Thans worden daarover gesprekken gevoerd met de AFM. Het is de verwachting van het
bestuur dat dergelijke nadere voorwaarden zullen leiden tot een aanpassing van de structuur van het
fonds.
Als gevolg van de AIFM Directive is een onafhankelijke Bewaarder aangesteld die verantwoordelijk is
voor een aantal toezicht- en controle taken, zoals gedefinieerd in de AIFM Directive in het belang van
de deelnemers in het fonds.
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Kerncijfers op fondsniveau

(Bedragen x duizenden euro’s)

31 - 12 - 2014

31 - 12 - 2013

Balans
Beleggingen

362.195

368.076

Vorderingen

30

190

5.354

3.112

367.579

371.378

96.008

97.581

262.751

266.394

8.820

7.403

Totaal passiva

367.579

371.378

(Bedragen x duizenden euro’s)

2014

2013

Liquide middelen
Totaal activa
Fondsvermogen
Langlopende verplichtingen
Kortlopende verplichtingen

Winst - en verliesrekening
Huuropbrengsten

25.081

24.471

Verkoopresultaat

(206)

-

Operationele bedrijfslasten

(718)

(995)

Financiële baten en lasten

(14.807)

(15.266)

(93)

(89)

9.257

8.121

(4.172)

(5.188)

Netto resultaat

5.085

2.933

(Voorgestelde) uitkering

6.658

6.658

Belastingen
Direct beleggingsresultaat
Ongerealiseerde herwaardering van beleggingen
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Kerncijfers op fondsniveau

(Bedragen x euro’s)

31 - 12 - 2014

31 - 12 - 2013

102.438

102.438

937

953

102.438

102.438

Netto resultaat

49,64

28,63

Direct beleggingsresultaat

90,37

79,28

65,001

65,00

6,5%

6,5%

Aantal geplaatste participatie ultimo verslagperiode (in stuks)
Waarde per participatie ultimo verslagperiode (na slotuitkering)
Gewogen gemiddeld aantal participaties (in stuks)

(Voorgestelde) uitkering
Rendement op jaarbasis (o.b.v. nominaal ingelegd kapitaal)

1

waarvan � 32,50 op 2 september 2014 is uitgekeerd
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1.

Verslag van de beheerder en bewaarder

Geachte participant,
Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2014 van Supermarkt Vastgoed aan.

Portefeuille
Over de verslagperiode is met betrekking tot de objecten en de huurders de volgende informatie
mee te delen.
Transactie met Jumbo
Op 16 mei 2014 is in een buitengewone vergadering van participanten de aan- en verkooptransactie met Jumbo goedgekeurd. Het betreft de verkoop van 16 bestaande panden/winkelcentrum van het fonds aan Jumbo en de aankoop van 5 nieuwbouwlocaties met een Jumbo
supermarkt/winkelcentrum.
De aan te kopen panden zullen worden verworven tegen een aanvangsrendement van 7,00%
(circa € 24,2 miljoen) vrij op naam. De prijs van de te verkopen panden is gefixeerd op totaal
€ 31,0 miljoen en er bestaat derhalve geen onzekerheid meer met betrekking tot eventuele toekomstige hertaxaties. De timing van de verkoop en de aankoop zal in onderling overleg plaatsvinden, rekening houdend met de cash-positie van het fonds. Uiterlijk 31 december 2017 zal de
transactie zijn afgerond.
In het kader van deze transactie (hierna: “ de 16-5 transactie”) hebben in 2014 de volgende
mutaties plaatsgevonden.
Aankopen
Plaats				Adres				
Zoeterwoude			Dorpsstraat 34						
Verkopen
Plaats				Adres				
Stadskanaal			Velingspad 7					
Norg				Brinkhofweide/ Oosteind		

Naast de hierboven genoemde verkopen in het kader van de “16-5 transactie” is in februari 2014
het object aan de Prinses Irenestraat 1 te Uithoorn verkocht.				
Het totaal aan uitbreidingsinvesteringen in 2014 bedroeg € 0,6 miljoen. In alle gevallen is de huur
van het object verhoogd waardoor de uitbreidingsinvesteringen een positieve bijdrage leveren
aan de (lange termijn) rendementsverwachting van het fonds.

Huurprijs
De huurverhoging met betrekking tot alle objecten per 1 januari 2015 bedroeg 0,9%, conform de
consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS).
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Waardering van de portefeuille
De totale waarde van het vastgoed per 31 december 2014 bedroeg € 362,2 miljoen, conform
taxatie van DTZ Zadelhoff (31 december 2013: € 368,1 miljoen).
Elk jaar wordt een derde gedeelte van de portefeuille volledig extern getaxeerd en twee derde
gedeelte op basis van externe “desktop” taxaties.
Per 31 december 2014 heeft DTZ Zadelhoff de waarde getaxeerd. De waarde is positief beïnvloedt door de uitbreidingsinvesteringen en de enigszins verbeterde algemene marktomstandigheden op de onroerendgoedmarkt. Met name ingegeven door lagere rente en grotere
beschikbaarheid van financiering. De afwaardering van € 4,4 miljoen in 2014 wordt voornamelijk
verklaard door:
•
de afspraken als gevolg van de “16-5” transactie met Jumbo. Er is een bedrag van
€ 3,0 miljoen afgewaardeerd op de objecten welke betrokken zijn in de desbetreffende
transactie.
•
de jaarlijks afnemende resterende looptijd van de huurcontracten. Gecorrigeerd voor de
“16-5” transactie heeft een negatieve herwaardering plaatsgevonden van € 1,4 miljoen.

Financiering en rentebeleid
Naast het door de participanten ingebrachte eigen vermogen is het fonds gefinancierd met
vreemd vermogen.
Op 27 juni 2013 is de portefeuille geherfinancierd bij drie banken. De details van de financiering
zijn kort samengevat als volgt (bedragen x € miljoen).

ABN AMRO / Deutsche Bank

Looptijd

Einddatum
Hoofdsom
(in € miljoen)

FGH (Rabo)

ING

7 jaar

7 jaar

5 jaar

juni 2020

juni 2020

juni 2018

84,0

99,0

48,0

Totaal

231,0

De financiering is verdeeld in drie delen. Per deel zijn zekerheden verstrekt. Voor de drie leningen
gezamenlijk zijn hypotheekrechten verstrekt op alle onroerende zaken alsmede pandrechten op
de huuropbrengsten.
De rente die het fonds betaalt bedraagt vanaf het moment van herfinanciering gemiddeld 5,2%
op jaarbasis (bestaande uit de basisrente en een opslag). In de informatiebrochure werd uitgegaan van 5,5%. Het renterisico op de basisrente is afgedekt door renteswaps. Zoals in de informatiebrochure toegelicht is er voor gekozen om een gedeelte van de rente langer af te dekken
dan de looptijd van de lening. De opslagen zijn vastgelegd voor de looptijd van de verschillende
financieringen, met een mogelijkheid voor een beperkte fluctuatie als de Loan to Value (hoogte
van de lening ten opzichte van de taxatiewaarde) wijzigt.
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De aflossingen beginnen op circa 0,4% in het eerste jaar en lopen op tot circa 2% in het vijfde
jaar. In de informatiebrochure werd uitgegaan van gemiddeld 1% per jaar. In jaar 6 dient de ING
hypotheek opnieuw te worden geherfinancierd. Alsdan zullen nieuwe voorwaarden, waaronder
ook de aflossingen, worden overeengekomen op het deel dat door ING wordt gefinancierd.
Naast de hypothecaire financiering is het Vastgoed deels gefinancierd met twee achtergestelde
leningen. Spafima houdt voor een bedrag van € 26,2 miljoen perpetuele preffen.
De Spafima lening kent in principe geen aflossingen. Daarnaast is er een achtergestelde aflossende lening (AA lening) van € 15,0 miljoen.

Berekening waarde per participatie
Per 31 december 2014 bedroeg de waarde per participatie voor winstbestemming € 969.
Het voorstel is om € 32,50 per participatie uit te keren als slotuitkering over het jaar 2014. Dit zal
naar verwachting voorafgaand aan de handelsperiode gebeuren. De waarde per participatie is
na uitkering € 937. Wanneer de voorgestelde uitkering door de participantenvergadering wordt
overgenomen is dit ook de waarde waarop in de handelsperiode zal worden uitgegeven en
ingekocht.

Kosten AFM-vergunning
In de verslagperiode is € 0,1 miljoen uitgegeven aan advieskosten met betrekking tot de vergunningsaanvraag bij de AFM. Dit zijn met name kosten van adviseurs (Deloitte en Loyens Loeff voor
de begeleiding van de aanvraag, en de kosten van Intertrust (Bewaarder)).

Voorstel tot bestemming van het resultaat en uitkering aan de Participanten
Het bestuur stelt voor om, onmiddellijk na vaststelling van het jaarverslag in de participantenvergadering van 20 april 2015, een bedrag van € 3,3 miljoen uit te keren. Dit betekent een slotuitkering van € 32,50 per participatie van nominaal € 1.000.

Vooruitzichten
(Des)investeringen 2015
De kasstroom uit reguliere huurinkomsten van het fonds biedt in beginsel voorlopig beperkte
ruimte om uitbreidingen van bestaande objecten te financieren. Financiering van uitbreidingen
dienen derhalve voornamelijk gefinancierd te worden uit een (additionele) kredietlijn, verkoop
van objecten, dan wel uitgifte van nieuwe participaties. In dit kader is begin 2014 het object te
Uithoorn verkocht.
Voor 2015 heeft het fonds voor een bedrag van circa € 3,0 miljoen aan uitbreidingen reeds toegezegd. Hierbij heeft het bestuur rekening gehouden met de bestaande middelen, verwachte
operationele cash flow evenals geprognosticeerde uitkeringen aan participanten.
In het kader van de “16-5” transactie zal naar verwachting in 2015 voor een bedrag van € 4,9
miljoen verkopen plaatsvinden en voor een bedrag van € 5,5 miljoen worden aangekocht.
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AIFM-richtlijn actuele ontwikkelingen
Het toezichtregime op alternatieve beleggingsfondsen zoals Supermarkt Vastgoed is op 22 juli
2014 gewijzigd als gevolg van het van kracht worden van de AIFM richtlijn. Op grond van deze
richtlijn zal het fonds onder toezicht komen te staan van de Autoriteit Financiële Markten (AFM),
en dient een zogenaamde Beheerder te worden benoemd.
In het kader van de vergunningaanvraag heeft het fonds intensief overleg met de AFM over
het te volgen traject. De huidige stand van zaken naar aanleiding van dit overleg is dat het
voornemen bestaat om bestaande structuur van het fonds aan te passen. Onder meer is voorgesteld om het beheer van het fonds onder te brengen bij Privium Fund Management B.V.
(Privium) als AIFMD beheerder. Privium heeft reeds een vergunning van de AFM als AIFMD beheerder. De implementatie van dit voorstel is onder meer afhankelijk van goedkeuring van de
AFM, en het bereiken van overeenstemming met Privium. Het onderbrengen van het beheer
bij Privium heeft onder meer als consequentie dat Privium de nieuwe AIFMD beheerder wordt
van het fonds, en dat de huidige bestuurders van Supermarkt Vastgoed worden vervangen
door Privium en niet langer deel zullen uitmaken van het bestuur van Supermarkt Vastgoed. Wel
blijven de huidige bestuurders A bij het fonds betrokken middels een door Privium in te stellen
beleggingscommissie. Voorts is de STAK momenteel de bestuurder van de entiteiten die het
vastgoed houden, maar dit zal naar verwachting worden gewijzigd en deze functie zal worden
overgenomen door Supermarkt Vastgoed B.V.
De vennootschapsrechtelijke structuur van Supermarkt Vastgoed en het fonds blijft voor het
overige naar verwachting in overwegende mate in tact. Dit betekent onder meer dat de enig
aandeelhouder van Supermarkt Vastgoed B.V., Stichting Administratiekantoor Supermarkt Vastgoed (STAK) in tact blijft. In het bestuur van de STAK zitten de huidige bestuurders van Supermarkt
Vastgoed.
Zodra de gewijzigde structuur volledig is uitgewerkt, zult u daarvan op de hoogte worden
gesteld.
De begeleiding van de volledige vergunningsaanvraag zal leiden tot éénmalige kosten van
externe adviseurs (begroot op circa € 0,1 miljoen), alsmede structureel hogere kosten per jaar,
omdat er een externe Bewaarder en Beheerder moet worden aangesteld (begroot op circa
€ 0,15 miljoen per jaar).

Administratieve organisatie
De administratie van het fonds is uitbesteed aan Rubens Capital Partners BV (Administrateur).
De jaarrekening wordt gecontroleerd door KPMG Accountants N.V.
De directie,
Amsterdam, 3 april 2015
Stichting Administratiekantoor Supermarkt Vastgoed,
namens deze:
w.g. W.J.M. Linthorst, voorzitter 		
w.g. J.R. Voûte 				
w.g. H.L.A. van Well 			
w.g. A.L. van Veen 			
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(bestuurder A)
(bestuurder A)
(bestuurder B)
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2.1

Geconsolideerde balans per 31 december 2014

Na winstbestemming, in � 1.000

Noot

31-12-2014

31-12-2013

Activa
Beleggingen
Vastgoedbeleggingen

7

362.195

368.076

Vlottende activa
Vorderingen

8

30

190

Liquide middelen

9

5.354

3.112
5.384

3.302

367.579

371.378

Passiva

10

Fondsvermogen

10

96.008

97.581

Langlopende verplichtingen

11

262.751

266.394

Kortlopende verplichtingen

12

8.820

7.403

367.579

371.378
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2.2

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2014

In � 1.000

Noot

2014

2013

Baten
Huuropbrengsten
Rentebaten

3

25.081

24.471

23

16
25.104

24.487

Lasten
Verkoopresultaat

7

(206)

-

Waarde mutatie

7

(4.172)

(5.188)

Rentelasten

4

(14.830)

(15.282)

Algemene kosten

5

(718)

(995)

Resultaat voor belastingen
Belastingen
Netto resultaat

6

(19.926)

(21.465)

5.178

3.022

(93)

(89)

5.085

2.933
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2.3

Geconsolideerde kasstroomoverzicht over 2014

In � 1.000

2014

2013

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten
Direct beleggingsresultaat

9.257

8.121

160

2.072

(1.911)

(2.537)

7.506

7.656

(4.236)

(3.514)

5.945

-

1.709

(3.514)

-

-

Uitkering op participaties kapitaal

(3.329)

(3.073)

Verkrijging hypothecaire leningen

-

231.000

(1.121)

(231.920)

752

1.058

(3.275)

(2.872)

(6.973)

(5.807)

Totaal kasstroom

2.242

(1.665)

Liquide middelen per 1 januari

3.112

4.777

Liquide middelen per 31 december

5.354

3.112

Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Aankopen beleggingen / investeringen
Verkopen beleggingen / desinvesteringen

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Saldo geplaatste/ingekochte participaties

Aflossing hypothecaire leningen
Mutatie rente op langlopende leningen
Mutatie langlopende schulden
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2.4

Toelichting op de jaarrekening

1. Algemene toelichting
Rechtsvorm en activiteiten
Supermarkt Vastgoed (hierna: het fonds) is een fonds voor gemene rekening naar Nederlands
recht. Het fonds is geen rechtspersoon maar een overeenkomst onderworpen aan fondsvoorwaarden.
Het doel van het fonds is om de middelen die tot het fonds behoren collectief te beleggen in
vastgoed, teneinde de participanten in de opbrengst van de beleggingen te doen delen.
Supermarkt Vastgoed B.V. (hierna: de beheerder) treedt op als de beheerder en bewaarder
van het fonds ten behoeve van de participanten en is uit dien hoofde juridisch eigenaar van
of juridisch gerechtigd tot alle middelen die tot het fonds behoren.
Oprichting fonds
Het fonds is opgericht op 22 augustus 2012. Op deze datum zijn (economisch per 1 augustus
2012) de activa en passiva ingebracht zoals op de balans weergegeven onder “Economische
inbreng per 1 augustus 2012”.
De inbreng bij oprichting heeft plaats gevonden door: Supermarkt Vastgoed I B.V., Supermarkt
Vastgoed IIB B.V., Supermarkt Vastgoed IIC B.V., Supermarkt Vastgoed III B.V., Supermarkt Vastgoed IV B.V., Supermarkt Vastgoed V B.V., Supermarkt Vastgoed VI B.V., Supermarkt Vastgoed
X B.V., Supermarkt vastgoed XIIX B.V. en Supermarkt Vastgoed Holding IIA B.V., allen direct of
indirect volledige dochters van Supermarkt Vastgoed B.V. (hierna: de inbrengers).
Van de vastgoedbeleggingen en hypothecaire lening is de economische eigendom ingebracht,
gedeeltelijk door middel van de economische inbreng van 100% van de geplaatste aandelen
Supermarkt Vastgoed IIA B.V. (hierna: SV IIA), gevestigd te Amersfoort. Per balansdatum zijn de
aandelen SV IIA juridisch in bezit van de beheerder. Het niet via SV IIA ingebrachte vastgoed is
juridisch in eigendom gebleven van de inbrengers.
Bij de inbreng van de vastgoedbeleggingen hebben de inbrengers ook de rechten van de
door hen afgesloten verhuurovereenkomsten ingebracht. Door de inbrengers zijn verhuurovereenkomsten afgesloten tot en met 31 december 2026 op basis van zogenaamde
‘triple-net’-voorwaarden. Daarmee neemt de huurder alle eigenaarslasten voor haar rekening.
Deze zogenaamde Masterlease overeenkomsten zijn gesloten met C-1000/Jumbo, Ahold,
en Coop die op hun beurt als hoofdhuurders het vastgoed weer onderverhuren aan de respectievelijke huurders/ondernemers. Het fonds loopt hierdoor geen leegstandsrisico gedurende de
looptijd van de Masterlease overeenkomsten.
In het jaar 2014 is de vennootschapsrechtelijke structuur van Supermarkt Vastgoed vereenvoudigd, zodat er met betrekking tot de diverse panden per financierende bank één B.V.
overblijft.
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In dat kader hebben er de navolgende fusies plaatsgevonden, alle gepasseerd op
16 september 2014:
fusie I
Supermarkt Vastgoed I B.V. is opgegaan in Supermarkt Vastgoed VI B.V.
fusie II
Supermarkt Vastgoed III B.V. is opgegaan in Supermarkt Vastgoed IV B.V.
fusie III
Supermarkt Vastgoed IIB B.V. en Supermarkt Vastgoed V B.V. zijn opgegaan in Supermarkt
Vastgoed IIC B.V.
fusie IV
Supermarkt Vastgoed XXXI B.V.is opgegaan in Supermarkt Vastgoed X B.V.
Dientengevolge heeft Supermarkt Vastgoed B.V. (de C1000-panden) nog als dochtermaatschappijen: Supermarkt Vastgoed XXX B.V., Supermarkt Vastgoed IV B.V. (ING),
Supermarkt Vastgoed VI B.V. (ABN AMRO) en Supermarkt Vastgoed IIc B.V (FGH).
Bij Supermarkt Vastgoed Holding X B.V. (Ahold en Coop panden) is Supermarkt Vastgoed XXXI
B.V. opgegaan in Supermarkt Vastgoed X B.V. en blijft de verdere structuur ongewijzigd.
Continuïteit
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van continuïteit.
Verslagjaar
Statutair valt het verslagjaar samen met het kalenderjaar.

2. Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De jaarrekening van het fonds is opgesteld in overeenstemming met de fondsvoorwaarden.
In de fondsvoorwaarden zijn de volgende grondslagen expliciet opgenomen:
- waardering van vastgoedbeleggingen vindt plaats op de marktwaarde (VON), vastgesteld
door een externe taxateur;
- de overige bezittingen worden gewaardeerd op kostprijs.
Op basis van deze grondslagen heeft het fonds een zichtbaar fondsvermogen van € 96,0
miljoen. Als gevolg van de regelgeving voortvloeiend vanuit van het toezicht van de AIFMD,
zal in 2015 waarschijnlijk Titel 9 BW 2 als de grondslag voor het opstellen van de jaarrekening
worden gekozen door de directie van het fonds. Vooruitlopend op deze mogelijke aanpassing
geeft de onderstaande tabel de belangrijkste grondslageffecten naar Titel 9 BW 2 weer:
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Supermarkt Vastgoed (Fonds) per 31-12-2014

Grondslageffecten
Fondsvermogen op basis van overeengekomen grondslagen voor
waardering en resultaatbepaling
Correctie belasting latentie
Supermarkt Vastgoed IIA
Supermarkt Vastgoed IIA B.V.
Correctie vastgoedbeleggingen
overdrachtsbelasting

Effect
Absoluut

Effect per
participatie

96.008

937

(8.579)
(84)
(18.915)
(185)
(27.494)

Fondsvermogen op basis van grondslagen voor waardering en resultaatbepaling onder toepassing van BW 2
Titel 9 1) “Dutch GAAP”

68.514

669

1) Op basis van BW2 Titel 9 is bij positieve herwaardering van vastgoedobject een herwaarderingsreserve
wettelijk verplicht. Deze dient separaat in fondsvermogen te worden gepresenteerd

wettelijke reserve herwaardering

5.245

51

Gehanteerde gegevens:
Uitstaande participaties jaareinde

102.438

Waarde vastgoedbeleggingen

362.195

- overdrachtsbelasting (circa 6%)

(18.915)

De handelsronde die in april - mei 2015 zal plaatsvinden geschiedt tegen de intrinsieke waarde
van € 937 per participatie welke waardering in overeenstemming is met de waarderingsgrondslagen zoals overeengekomen in de fondsvoorwaarden. In geval zal worden overgegaan naar
Titel 9 BW 2 als grondslag voor het opstellen van de jaarrekening is het bestuur voornemens om
voor de handelsronde de waarderingsgrondslag onveranderd te laten en het huidige beleid te
continueren onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen in regelgeving.
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Nadere toelichting tabel
De reële waarde van vastgoedbeleggingen wordt bepaald als de meest waarschijnlijke prijs
die redelijkerwijs op de markt te verkrijgen is op balansdatum, en waarbij de definitie van reële
waarde in acht wordt genomen. Een rechtspersoon stelt de reële waarde vast zonder enige
aftrek voor transactiekosten die de rechtspersoon zou moeten maken bij verkoop of een andere
wijze van vervreemding (RJ 213. 506). Met andere woorden: het is een exit prijs, het bedrag dat
ontvangen wordt.
Rekening houdend met dit effect zouden de vastgoedbeleggingen ultimo 2014 € 343,3 miljoen
bedragen. Dit is circa € 18,9 miljoen lager dan gerapporteerd onder de huidige grondslagen.
Waardevermeerderingen van activa die worden gewaardeerd tegen actuele waarde worden
opgenomen in de herwaarderingsreserve. Rekening houdend met dit effect zou ultimo 2014 binnen het fondsvermogen een herwaarderingsreserve (vastgoedbeleggingen) zijn gevormd voor
een bedrag van circa € 5,2 miljoen. Dit heeft geen effect op het totaal fondsvermogen, maar
betreft een presentatiewijzing. Daarnaast betreft het binnen Titel 9 BW 2 een wettelijke reserve.
Indien de boekwaardes van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële verslaggeving afwijken van hun fiscale boekwaardes, is sprake van tijdelijke verschillen. Voor belastbare
tijdelijke verschillen wordt een voorziening latente belastingverplichtingen getroffen. Latente
belastingverplichtingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. In geval de latentie
nominaal verwerkt zou worden in de jaarrekening van het fonds zou deze worden voorzien tegen
een vennootschapstarief van 25% en zou de voorziening € 8,6 miljoen bedragen.
Rekening houdend met de boven beschreven grondslagen voor waardering- en resultaatbepaling op basis van Titel 9 BW2 bedraagt het zichtbaar fondsvermogen € 68,5 miljoen.

Vervolg grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling
Vreemde valuta
Het fonds belegt uitsluitend in Nederland en voert geen transactie in vreemde valuta uit. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro, die fungeert als functionele valuta van de vennootschap.
Alle financiële informatie is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal, behalve waar dit anders is
aangegeven.
Interest rate swaps
Het fonds heeft een zogenaamde interest rate swap (“IRS”) afgesloten om de variabele rente
op de leningen te fixeren. De waarde van deze contracten fluctueert als de rente stijgt of daalt
ten opzichte van het renteniveau waarop de swap is afgesloten. De IRS wordt gewaardeerd op
kostprijs.
Swaption
De financiering liep in juli 2013 af en daarmee de IRS die op de oude financiering van toepassing was. Teneinde het fonds te beschermen tegen renterisico’s tussen het moment van afloop
van de IRS en het moment van herfinanciering was een zogenaamde swaption afgesloten. Deze
swaption geeft het fonds het recht om tegen vooraf bepaalde voorwaarden een IRS af te sluiten.
De betaalde premies van de swaption worden geactiveerd en als financieringskosten geamortiseerd over de looptijd van de nieuwe financieringsafspraken.
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Consolidatie
De in de jaarrekening opgenomen balans en winst- en verliesrekening zijn inclusief de financiële
gegevens van SV IIA. De consolidatie heeft plaats gevonden volgens de integrale methode.
Schattingen
Bij de totstandkoming van de jaarrekening van het fonds moet de beheerder bepaalde schattingen maken en aannames doen. Deze schattingen en aannames zijn van invloed op de
gerapporteerde activa en passiva, de vermelding van niet uit de balans blijkende activa en passiva op balansdatum en op de baten en lasten in de periode waarover wordt gerapporteerd.
Vastgoedbeleggingen
Vastgoedbeleggingen betreffen onroerende zaken (zie bijlage) die worden aangehouden ter
belegging, en worden conform de fondsvoorwaarden gewaardeerd tegen de marktwaarde
zoals jaarlijks vastgesteld door een externe taxateur. Op vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.
De marktwaarde wordt bepaald aan de hand van, door onafhankelijke taxateurs opgestelde,
taxatierapporten inzake de onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat. De marktwaarde
is de prijs die bij onderhandse verkoop bij aanbieding in verhuurde staat bij aanwezigheid van
huurcontracten met een looptijd van 12 jaar of langer in bepaalde gevallen) op basis van zogenaamde ‘triple-net’ voorwaarden en op de voor de onroerende zaak meest geschikte wijze
door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed. De als marktwaarde aangehouden prijs
bij onderhandse verkoop is gebaseerd op de conditie dat de verschuldigde overdracht- en/
of omzetbelasting alsmede notariskosten voor rekening van de koper komen. Onder de ‘triplenet’-voorwaarden neemt de huurder alle eigenaarslasten voor haar rekening. Ongerealiseerde
resultaten als gevolg van wijzigingen in de marktwaarde worden verantwoord in het resultaat in
de periode waarin zij zich voordoen.
Jaarlijks wordt de reële waarde van de objecten getaxeerd, waarbij één derde (1/3) gedeelte
middels taxaties op locatie en twee derde (2/3) gedeelte via een zogenoemde “desktopreview”
door een onafhankelijke taxateur wordt bepaald. Via dit rotatieplan worden alle objecten ten
minste eenmaal per drie jaar via een taxatie op locatie getaxeerd. Indien er indicaties zijn dat
een vervroegde onafhankelijke taxatie noodzakelijk is, wordt deze uitgevoerd.
De gehanteerde waarderingsmethoden betreffen de comparatieve benadering in combinatie
met de inkomstenbenadering.
Bij de comparatieve benadering wordt de waarde bepaald aan de hand van verkooptransacties van vergelijkbare objecten. Deze methode wordt gehanteerd voor onroerende goederen
waar voldoende informatie omtrent vergelijkbare bij voorkeur recente verkooptransacties
voorhanden zijn. De comparatieve benadering is gebaseerd op beoordelingen van de markt,
de locatie en de staat waarin het onroerend goed verkeert. De overeenkomsten en verschillen
tussen de objecten worden geanalyseerd en er wordt een waarde aan toegekend.
Bij de inkomstenbenadering wordt de waarde bepaald aan de hand van de bruto markthuur
waarbij tevens rekening wordt gehouden met de exploitatielasten van het object. Ook wordt
de contante waarde van eventuele verschillen tussen de werkelijke huurinkomsten en de markthuur meegenomen in de waardebepaling. Deze methode wordt gehanteerd voor onroerende
goederen die een zelfstandig inkomen kunnen genereren.
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Ook de inkomstenbenadering is gebaseerd op beoordelingen van de markt, de locatie en de
staat waarin het onroerend goed verkeert.
De belangrijkste veronderstellingen gehanteerd door DTZ Zadelhoff bij het waarderen van het
onroerend goed zijn:

2014

2013

2012

- gemiddelde contracthuur per m2:

128,=

127,=

124,=

- gemiddelde markthuur per m2:

121,=

119,=

118,=

- bruto aanvangsrendement marktwaarde + 0% overdrachtsbelasting:

7,36%

7,29%

7,04%

- er is rekening gehouden met 0% overdrachtsbelasting bij verkoop.
Herwaarderingen van objecten waarvan het bestuur voornemens is deze te vervreemden
worden verantwoord op het moment dat het bestuursbesluit daarover is genomen.
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van een eventuele
voorziening voor oninbaarheid.
Kortlopende vorderingen hebben een looptijd van minder dan 12 maanden en lang lopende
vorderingen hebben een looptijd van meer dan 12 maanden.
Voorziening voor latente belastingen
Het door SV IIA gehouden vastgoed heeft ultimo 2014 een fiscale boekwaarde van € 15.677.940
en is daarmee € 34.317.060 lager dan de in de balans verwerkte marktwaarde (VON) van
€ 49.995.000. Op grond van de lange-termijndoelstelling van het fonds (geen verwachte
vervreemdingen) en de fiscale faciliteiten van herinvestering indien wel vastgoed wordt
vervreemd, is de voorziening voor latente belastingen inzake het door SV IIA gehouden vastgoed
contant gemaakt en gewaardeerd op nihil. In geval de latentie nominaal verwerkt zou worden
zou deze worden voorzien tegen een Vpb-tarief van 25% en zou de voorziening € 8.579.265
bedragen.
Huuropbrengsten
De huuropbrengsten betreffen de opbrengsten van de verhuur van vastgoedbeleggingen
exclusief over de opbrengsten geheven belastingen.
Rentebaten en rentelasten
De rentebaten zien op rentedragende banktegoeden. De rentelasten zien op de langlopende
schulden. Rentelasten worden verantwoord op basis van de contractueel verschuldigde bedragen.
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Belastingen
De belastingen over het resultaat over het verslagjaar bestaan uit de over het resultaat van SV IIA
verschuldigde dan wel te ontvangen vennootschapsbelasting rekening houdend met vrijgestelde resultaatbestanddelen.
Het fonds zelf is niet belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting.
Kosten in verband met herfinanciering
De arrangement fees, de kosten van de swaption en de kosten van het afwikkelen van de
swap in verband met herfinanciering worden geactiveerd en de hypothecaire leningen worden
opgenomen onder aftrek van deze fees. Het totaal aan herfinancieringskosten bedroeg € 4,130
miljoen. Deze kosten worden over de looptijd van de desbetreffende financieringen geamortiseerd.

3. Rentebaten
De rentebaten zijn als volgt samengesteld:

Bedragen in � 1.000

2014

Bankrekeningen fonds

2013

23

16

23

16

4. Rentelasten
De rentelasten zijn als volgt samengesteld:

Bedragen in � 1.000

Netto bankfinanciering (hypotheek minus vordering inbrengers)
Amortisatie herfinancieringskosten
AA Lening
Perpetuele prefs Stichting Spafima

2014

2013

11.948

12.336

562

318

1.463

1.650

857

978

14.830

15.282
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5. Algemene kosten
De algemene kosten zijn als volgt samengesteld:

Bedragen in � 1.000

2014

2013

Accountantskosten

37

41

Taxatiekosten vastgoed

76

76

211

193

Advieskosten herfinanciering

-

518

Oprichtingskosten

-

(56)

Vergunningsaanvraag AFM

111

-

Overige adviseurs

116

82

Overige kosten

167

142

718

995

Administratiekosten

6. Belastingen
De belastingen zijn als volgt samengesteld:

Bedragen in � 1.000

SV IIA
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2014

2013

93

89

93

89

7. Vastgoedbeleggingen
Het verloop van de vastgoedbeleggingen is als volgt:
Bedragen in � 1.000

2014

Waarde vastgoedbeleggingen per 1 januari

2013

368.076

369.750

4.236

3.514

Desinvesteringen

(5.945)

-

Waarde mutatie

(4.172)

(5.188)

362.195

368.076

Investeringen in bestaande beleggingen (uitbreidingen)

Waarde vastgoedbeleggingen per 31 december

De kostprijs van de vastgoedbeleggingen bedraagt per 31 december 2014 € 372.920
(2013: € 375.278).
Het verkoopresultaat 2014 kan als volgt worden weergegeven:
Verkoopopbrengst:
5.739
Desinvesteringen:
5.945
Verkoopresultaat:
(206)

8. Vorderingen
De vorderingen bestaan uit:

Bedragen in � 1.000

Agency fees
Vordering Skipper
Overige vorderingen

2014

2013

20

20

-

169

10

1

30

190

9. Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit banktegoeden in rekening-courant en een direct opeisbare
spaardeposito.
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10. Fondsvermogen
Het verloop van het fondsvermogen is als volgt:

Bedragen in � 1.000
Stand per 1 januari

2014

2013

97.581

101.306

Uitgifte na economische inbreng activa/passiva

-

-

Plaatsing / intrekkingen

-

-

5.085

2.933

Uitkering aan participanten

(6.658)

(6.658)

Stand per 31 december

96.008

97.581

Resultaat verslagjaar

Ultimo boekjaar zijn 102.438 participaties van nominaal € 1.000 uitgegeven. De waarde van
een participatie bedraagt per 31 december 2014 derhalve (na uitkering op 2 september 2014)
afgerond € 937 per participatie. Hierin is de voorgestelde slotuitkering van € 32,50, uit te keren in
2015, inbegrepen.

11. Langlopende verplichtingen
De langlopende verplichtingen bestaan uit:
Bedragen in � 1.000

2014

2013

Hypothecaire leningen banken

221.608

224.983

Lening Stichting Administratiekantoor AA lening

14.954

15.680

Perpetuele preferente lening Stichting Spafirma

26.189

25.731

262.751

266.394
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Hypothecaire leningen banken
Het verloop van de hypothecaire leningen banken in het verslagjaar was als volgt:

Bedragen in � 1.000

2014

2013

Stand per 1 januari

228.795

231.000

Af: aflossingen in verslagjaar

(1.121)

(495)

Af: aflossingsverplichting < 1 jaar

(2.888)

(1.710)

Af: Herfinancieringskosten

(3.178)

(3.812)

221.608

224.983

Herfinancieringskosten
Dit betreft de geactiveerde kosten van de swaption premie, de kosten van het afwikkelen van
de renteswap en de arrangementfee’s. Deze premie en fee’s worden naar rato van de looptijd
van de desbetreffende financieringen geamortiseerd.
Vanaf de datum economische inbreng (1 augustus 2012) tot einde looptijd van de oude
financieringsregeling (14 juli 2013) is door de inbrengers gegarandeerd dat de rentelast op de
netto ingebrachte financiering van € 231,425 miljoen circa 5,5% per jaar bedraagt. De garantie
is tot 15 oktober 2012 door de inbrengers geëffectueerd door vergoeding aan het fonds van de
rente boven 5,5%. Op 15 oktober 2012 hebben de inbrengers de tot het einde van de bankfinanciering doorlopende renteswapcontracten van variabele naar vaste rente afgekocht tot een
renteniveau van 5,5%.
Op 27 juni 2013 heeft er een herfinanciering plaatsgevonden bij ABN AMRO/Deutsche Bank, FGH
Bank en ING Real Estate Finance. Kort samengevat zijn de bedragen en de condities als volgt.

Bedragen in � 1.000

Hoofdsom
Looptijd (mnd)
Stand per 31-12-2014
LTV per 31-12-2014

ABN AMRO /
Deutsche Bank

FGH

ING

Totaal

84.000

99.000

48.000

231.000

84

84

60

81.829

98.505

47.340

227.674

66,3%

67,2%

66,3%

66,7%

De LTV is berekend op basis van waardering Kosten Koper en de hypotheekschuld per
31 december 2014. De hypotheekschuld is als volgt berekend: stand per 1 januari (228,795
miljoen) minus aflossingen verslagjaar (€ 1,121 miljoen) = € 227,674 miljoen.
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Met de banken is een maximale Loan to Value (“LTV”) overeengekomen. Per balansdatum
wordt hier aan voldaan. De huidige LTV ligt bij elke bank tenminste 5% onder de overeengekomen bovengrens. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt dat in geval de LTV dicht in de buurt
komt van de bovengrens er geen uitkeringen aan participanten meer zullen plaatsvinden maar
extra zal worden afgelost op de bankfinancieringen .
Vanaf het moment van herfinanciering (per 27 juni 2013) bedraagt de effectieve rente voor het
fonds circa 5,2%. De aflossingen beginnen op 0,4% het eerste jaar en lopen op tot 2% in het vijfde
jaar.
Lening Stichting Administratiekantoor AA lening
Het fonds heeft op 22 augustus 2012 (met een economische ingangsdatum van 1 augustus 2012)
een achtergestelde aflossende lening (AA lening) van € 17,0 miljoen ontvangen van Stichting
Administratiekantoor AA lening (hierna: de verstrekker).
Over de lening is 7% rente per jaar contant verschuldigd. Daarnaast wordt op de hoofdsom een
inflatierente bijgeschreven gebaseerd op de ontwikkeling van het consumenten prijsindexcijfer.
Betaling van de contante rente en bijschrijving van de inflatierente vinden achteraf per kwartaal
plaats.
De lening heeft een looptijd tot 31 december 2025. Ultimo 2014 is 5,0% van de oorspronkelijke
hoofdsom afgelost (€ 0,85 miljoen). Op verzoek van de verstrekker van de lening kan na jaareinde 2022 tot en met 2025 onder in de lening overeenkomst vastgelegde voorwaarden conversie
plaats vinden van lening naar participaties in het kapitaal.
Het verloop van de AA lening is als volgt:

Bedragen in � 1.000

Stand per 1 januari

2014

2013

15.680

16.079

294

451

Af: aflossingsverplichting < 1 jaar

(1.020)

(850)

Stand lening per 31 december

14.954

15.680

Bij: inflatie

Per 31 december 2015 wordt op basis van de leningdocumentatie € 1,020 miljoen op de AA
lening afgelost. De aflossing die in 2014 heeft plaatsgevonden was per 31 december 2013
onder de kortlopende schulden opgenomen.
Perpetuele preferente lening Stichting Spafima
Het fonds heeft op 22 augustus 2012 (met een economische ingangsdatum van 1 augustus 2012)
een achtergestelde perpetuele preferente lening van 21.0 miljoen ontvangen van Stichting
Spafima. Op 7 december 2012 is het beschikbare leningbedrag verhoogd met een deelfaciliteit
van 3,5 miljoen die tot en met 31 december 2015 door het fonds kan worden opgenomen in
veelvouden van 0,100 miljoen. Op 26 juni 2013 heeft het fonds de 3,5 miljoen opgenomen.
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Over de initiële lening is 1,5% rente per jaar contant verschuldigd. Over de deelfaciliteit is indien
en voor zover opgenomen 1,75% rente per jaar verschuldigd. Daarnaast wordt op de initiële
hoofdsom en de deelfaciliteit (indien en voor zover opgenomen) een inflatierente bijgeschreven
gebaseerd op de ontwikkeling van het consumenten prijsindexcijfer. Betaling van de contante
rente en bijschrijving van de inflatierente vinden achteraf per kwartaal plaats. Er wordt tussentijds
niet afgelost op de perpetuele preferente lening Stichting Spafima.
De lening is achtergesteld ten opzichte van de overige langlopende schulden.
Het verloop van de Perpetuele preferente lening Stichting Spafima is als volgt:

Bedragen in � 1.000

Stand per 1 januari
Bij: inflatie

2014

25.731

21.624

458

607

-

3.500

26.189

25.731

Opname per 26 juni
Stand lening per 31 december

2013

12. Kortlopende verplichtingen
De kortlopende verplichtingen zijn als volgt samengesteld:

Bedragen in � 1.000

2014

Hypothecaire leningen banken

2.888

1.710

Aflossingsverplichting AA lening

1.020

850

Winstuitkering aan participanten

3.329

3.585

Te betalen BTW

525

621

Vennootschapsbelasting (SV IIA)

(20)

208

1.078

429

8.820

7.403

Overige schulden
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De aflossingsverplichtingen van de hypothecaire leningen bij banken bedragen in 2015
2,888 miljoen (2014: € 1,710 miljoen).
De aflossingsverplichting van de AA lening ultimo 2015 bedraagt € 1,020 miljoen. (2014: € 0,850
miljoen).
Met betrekking tot de winstuitkering verwijzen wij naar de toelichting op het fondsvermogen.

13. Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Ten behoeve van het
kasstroomoverzicht is de volgende transactie aangemerkt als non cash item: in balans verwerkte
voorstel winstbestemming 2014 (nog niet uitgekeerd).

14. Gemiddeld aantal werknemers
Het fonds heeft geen personeelsleden.

15. Bestuurders
In het verslagjaar is met betrekking tot de voorzitter een vaste vergoeding van 50 duizend ten
laste van de winst- en verliesrekening van het fonds verantwoord.

16. Niet uit de balans blijkende activa
Het fonds heeft de meeste huurovereenkomsten tot en met 31 december 2026 inzake de verhuur
van de vastgoedbeleggingen. De minimale toekomstige huurvorderingen per balansdatum, exclusief opties tot verlenging, uit hoofde van de verhuur van aangehouden vastgoedbeleggingen
vervallen vanaf 31 december 2014 als volgt (exclusief indexaties na 2014):

Bedragen in � 1.000

Termijnen vervallend binnen 1 jaar

2014

2013

25.087

24.662

Termijnen vervallend tussen 1 jaar en 5 jaar

100.348

98.648

Termijnen vervallend na 5 jaar

175.609

197.296

301.044

320.606

17. Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Zoals toegelicht onder de waarderingsgrondslagen is de voorziening voor latente belastingen
inzake het vastgoed van SV IIA op nihil gewaardeerd. In geval de latentie nominaal verwerkt
zou worden tegen een Vpb-tarief van 25% dan zou de voorziening € 8,579 miljoen bedragen.
Door middel van renteswapcontracten wordt een vaste rente op de hypothecaire leningen
betaald (5,50% en 5,20%). De negatieve marktwaarde van de renteswapcontracten is per balansdatum berekend op € 26,3 miljoen.
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De juridische eigenaren van de vastgoedbeleggingen en hypothecaire bankleningen die
economisch zijn ingebracht in het fonds hebben de volgende zekerheden gesteld ten behoeve
van de kredietverstrekkers:
-

hypotheek op de vastgoedbeleggingen;
verpanding van verzekeringspenningen;
verpanding van huurpenningen;
verpanding van de bankrekeningen waarop de huren ontvangen worden.

Bij verkoop van een vastgoed object wordt een deel van de opbrengst (65% van de verhypothekeerde waarde) op een geblokkeerde bankrekening gestort als zekerheidsstelling voor de
kredietverstrekkers.
De doorbetalingen van de huurontvangsten door de juridische eigenaren van de vastgoedbeleggingen aan het fonds dienen op grond van tussen fonds en eigenaren gesloten overeenkomsten plaats te vinden onder aftrek van:
-

verschuldigde belastingen;
de ten laste van het fonds komende rente op de hypothecaire leningen.

In deze overeenkomsten zijn de rechten van het fonds op de doorbetalingen achtergesteld bij
de contractuele rechten van de verstrekkers van de hypothecaire leningen. De faciliteit voor de
rentedragende hypothecaire lening bevatten clausules ten aanzien van positieve en negatieve
pledge, cross default en pari passu. Daarnaast dient te worden voldaan aan een aantal ratio’s
waaronder schuld- en rentedekking. Ultimo 2014 wordt aan de gestelde ratio’s voldaan.
Tevens is op de financieringsovereenkomst een bepaling van change of control van toepassing.

18. Gebeurtenissen na balansdatum
In 2015 hebben zich tot op heden geen gebeurtenissen voor gedaan, met een effect op het
fondsvermogen per 31 december 2014.
Amsterdam, 3 april 2015

De beheerder en bewaarder,
Supermarkt Vastgoed B.V.
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3.1

Winstverdeling

Winstverdeling 2014
In artikel 18 van de fondsvoorwaarden is het volgende bepaald omtrent resultaatbestemming.
1. Het resultaat over een boekjaar zal in beginsel worden uitgekeerd aan de participanten tenzij
de participantenvergadering bij de vaststelling van het jaarverslag over het desbetreffende
boekjaar besluit dat het resultaat waarop het voorstel betrekking heeft moet worden toegevoegd aan het fonds.
2. Alle participaties die op het moment van vaststelling van het jaarverslag bestaan delen
gelijkelijk in het resultaat over het desbetreffende boekjaar.
3. Supermarkt Vastgoed B.V. kan ten laste van het fonds tussentijdse uitkeringen doen.
4. De betaalbaarstelling van uitkeringen aan participanten, de samenstelling van de uitkeringen
en de wijze van betaalbaarstelling worden aan de participanten medegedeeld.
Het bestuur stelt voor om over het boekjaar 2014 65 per participatie uit te keren aan de
participanten, hetgeen resulteert in een totale uitkering van € 6,658 miljoen. Op 2 september
2014 heeft een voorschot-uitkering plaatsgevonden van € 32,50 per participatie. De resterende
€ 32,50 zal na de jaarvergadering 2014 worden uitgekeerd. De voorgestelde uitkering is reeds in
de balans per 31 december 2014 verwerkt.
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3.2

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de beheerder en bewaarder van het Fonds voor gemene rekening Supermarkt Vastgoed
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2014 van het Fonds voor gemene rekening Supermarkt Vastgoed (hierna “het fonds”) te Amersfoort gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2014, de winst-en-verliesrekening over de periode eindigend op 31 december 2014 en het kasstroomoverzicht 2014
en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de beheerder en bewaarder
De beheerder en bewaarder van het fonds is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de door het fonds gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in hoofdstuk 2.4.2. “Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling”
van de toelichting van de jaarrekening. De beheerder en bewaarder van het fonds 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 het Fonds voor gemene rekening Supermarkt Vastgoed. Een controle
omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en
van de redelijkheid van de door de beheerder en bewaarder van het Fonds voor gemene rekening Supermarkt
Vastgoed 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.

Oordeel
Naar ons oordeel is de jaarrekening 2014 van het Fonds voor gemene rekening Supermarkt Vastgoed in alle van
materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de door het Fonds voor gemene rekening
Supermarkt Vastgoed gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in hoofdstuk 2.4.2. “Grondslagen voor
de waardering en resultaatbepaling” van de toelichting van de jaarrekening.

Basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring
Wij vestigen de aandacht op hoofdstuk 2.4.2. “Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling” van de toelichting van de jaarrekening waarin de basis voor de financiële verslaggeving is uiteengezet. De basis voor financiële
verslaggeving betreft de door het Fonds voor gemene rekening Supermarkt Vastgoed gekozen en beschreven
grondslagen. Dit doet geen afbreuk aan ons oordeel. De jaarrekening 2014 van het Fonds voor gemene rekening
Supermarkt Vastgoed en onze controleverklaring zijn daarom uitsluitend geschikt voor de participanten in het Fonds
voor gemene rekening Supermarkt Vastgoed en kunnen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Amstelveen, 3 april 2015
KPMG Accountants N.V.

M.A.H.G. Hendrickx RA
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I

Verslag van het bestuur van Stichting
Administratiekantoor Supermarkt Vastgoed
Stichting Administratiekantoor Supermarkt Vastgoed houdt alle aandelen in Supermarkt Vastgoed B.V., de beheerder en bewaarder van het fonds. Tevens vormt de stichting de directie
van Supermarkt Vastgoed B.V. De stichting brengt onderstaand verslag uit aan de participanten
van Supermarkt Vastgoed alsmede aan de houders van certificaten in het kapitaal van Supermarkt Vastgoed B.V.
Gedurende de verslagperiode hebben zich geen mutaties voorgedaan in het aantal geadministreerde aandelen.
Amsterdam, 3 april 2015
Stichting Administratiekantoor Supermarkt Vastgoed,
namens deze:
w.g. W.J.M. Linthorst, voorzitter		
w.g. J.R. Voûte 				
w.g. H.L.A. van Well 			
w.g. A.L. van Veen 			
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(bestuurder A)
(bestuurder A)
(bestuurder A)
(bestuurder B)

II

Supermarkt Vastgoed B.V.
(Balans per 31-12-14, geen accountantscontrole toegepast)
Supermarkt Vastgoed B.V. is de beheerder en bewaarder van het fonds. In haar hoedanigheid
van Bewaarder is Supermarkt Vastgoed BV juridisch eigenaar van, of juridisch gerechtigd tot, alle
goederen die tot het fonds behoren en houdt zij de fondsverplichtingen aan op eigen naam ten
behoeve van het fonds. Het economisch belang bij de beleggingen van het fonds berust volledig bij de participanten.

Bedragen in � 1.000

31-12-2014

31-12-2013

Activa
Vaste activa
Deelnemingen

17

17

160

10

18

611

195

638

20

20

471

10

(317)

(5)

174

25

21

613

195

638

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

Passiva
Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Agioreserve
Algemene reserve

Voorzieningen
Langlopende verplichtingen
Kortlopende verplichtingen
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III

Verslag van het bestuur van Stichting
Administratiekantoor Supermarkt Vastgoed
Stichting Administratiekantoor Supermarkt Vastgoed houdt alle aandelen in Supermarkt Vastgoed
B.V., de beheerder en bewaarder van het fonds. Tevens vormt de stichting de directie
van Supermarkt Vastgoed B.V. De stichting brengt onderstaand verslag uit aan de participanten
van Supermarkt Vastgoed alsmede aan de houders van certificaten in het kapitaal van Supermarkt Vastgoed B.V.
Gedurende de verslagperiode hebben zich geen mutaties voorgedaan in het aantal geadministreerde aandelen. In de portefeuille hebben een aantal mutaties plaatsgevonden (zie verder
pagina 7 in het jaarverslag).
Amsterdam, 3 april 2015
Stichting Administratiekantoor Supermarkt Vastgoed Holding X,
namens deze:
w.g. W.J.M. Linthorst, voorzitter
w.g. J.R. Voûte
w.g. H.L.A. van Well
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IV

Supermarkt Vastgoed Holding X B.V.
(Balans per 31-12-14, geen accountantscontrole toegepast)
Supermarkt Vastgoed Holding X B.V. is houdstermaatschappij van de entiteiten waar de Ahold
en de Coop panden in worden gehouden. Het economische belang bij de beleggingen berust
volledig bij de participanten.

Bedragen in � 1.000

31-12-2014

31-12-2013

Activa
Vaste activa
Deelnemingen

30

30

1

17

31

47

Geplaatst kapitaal

18

18

Algemene reserve

(7)

(7)

11

11

20

36

31

47

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

Passiva
Eigen vermogen

Kortlopende verplichtingen
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V

Portefeuille overzicht
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
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Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Almelo
Alphen A/d Rijn
Amsterdam
Apeldoorn
Appingedam
Arnhem
Arnhem
Assen
Beetsterzwaag
Blaricum
Born
Breskens
Budel
Bunschoten
Capelle A/d Yssel
Coevorden
Dedemsvaart
Delden
Delfzijl
Den Ham
Deventer
Didam
Dirksland
Dokkum
Drachten
Dronten
Duiven
Dwingeloo
Eefde
Eersel
Eibergen
Eindhoven
Elst
Emmeloord
Emmer-Compascuum
Enschede
Geleen
Genemuiden
Genemuiden
Gouda
Gouda
Grave
Grijpskerk
Groningen
Haaften
Hapert
Harderwijk
Haren
Haren
Hasselt
Havelte
Heerenveen
Heeswijk-Dinther
Helden-Panningen
Hellendoorn
Hellevoetsluis
Herveld
Heteren
Hillegom
Holten
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J. Naberstraat 49-61
Muiderwaard 416
Winkelwaard 482 t/m 488
De Gors 21, 27, 29
Ridderhof 21-27
Buikslotermeerplein 52
Korianderplein 61
Harddraversplein 1-5
Oostburgwal 12, 14, 16
Rosendaalseweg 694-696
De Scharmbarg 107-111
Molenlaan 6a, 8
Hooibrug 1
Kapelweg 4-4a, 6c
Van Zuyenstraat 79
Capucijnerplein 17
Tuinfluiter 1
Maria Danneels Erf 21-29
Spoorhavenstraat 23
Markt 9 (verdieping), 69
De Kolk 1-3, 4-5, 6
Jachtlaan 4-8-10
Grotestraat 2
J. Van Vlotenlaan 2
Lockhorststraat 8-8a
Boomvliet 4 (Gelderse dijk)
Koophandel 7 (voorheen Hogedijken)
Eems 12-26, 30, 34
Wardhof 8
Mondriaanstraat 13
Brink 45, 46, 47
Schurinklaan 16
Willibrorduslaan 8
Brink 31, 35, 37
Woensel 1
Europaplein 18, 22
Europalaan 33
Runde 101-102
Burg. M. Van Veenlaan 100
Bloemenmarkt 23
Klaas Fuitestraat 42
Pr. Irenestraat 4
De Rijkestraat 7
Vuurdoornlaan 10-12
Hoofschestraat 12,14,16,18
Jonkerslaan 2 - 4, Schoutstraat 5
Wielewaalplein 1
Dorpshuisstraat 4
Markt 24-36
Achterste Wei 1a, 3, 5, 7
Anjerlaan 33
Kroonkampweg 10
Hendrik Van Viandenplein 2-4-6
Dorpstraat 36, 38, Egginklaan 3-5
Jister 1, 5, 7, 9, 11-15
Plein 1969 9a,11,11a
Kerkstraat 43, 43a
Dorpsstraat 36-46, 46a, 46b
Jachthoorn 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 11a
Hoofdstraat 128, Het Dorpsplein 8
De Beemdhof 38
Jonkheer Mockkade 6
Dorpsstraat 18-20, Larenseweg 6

C-1000 / Jumbo
C-1000 / Jumbo
C-1000 / Jumbo
Ahold
C-1000 / Jumbo
C-1000 / Jumbo
C-1000 / Jumbo
C-1000 / Jumbo
C-1000 / Jumbo
C-1000 / Jumbo
Ahold
Coop
Coop
C-1000 / Jumbo
C-1000 / Jumbo
C-1000 / Jumbo
Ahold
C-1000 / Jumbo
C-1000 / Jumbo
Ahold
Ahold
C-1000 / Jumbo
C-1000 / Jumbo
C-1000 / Jumbo
C-1000 / Jumbo
Coop
Ahold
C-1000 / Jumbo
C-1000 / Jumbo
C-1000 / Jumbo
Ahold
Coop
C-1000 / Jumbo
C-1000 / Jumbo
C-1000 / Jumbo
C-1000 / Jumbo
C-1000 / Jumbo
Ahold
Ahold
C-1000 / Jumbo
Ahold
C-1000 / Jumbo
C-1000 / Jumbo
Coop
Ahold
C-1000 / Jumbo
C-1000 / Jumbo
Coop
C-1000 / Jumbo
C-1000 / Jumbo
C-1000 / Jumbo
C-1000 / Jumbo
Ahold
Ahold
C-1000 / Jumbo
Coop
C-1000 / Jumbo
Ahold
Ahold
Coop
C-1000 / Jumbo
C-1000 / Jumbo
Coop

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

Hoogeveen
Hoogezand
Hoogezand
IJsselmuiden
Kampen
Kamperland
Krabbendijke
Leek
Loenen aan de Vecht
Losser
Maassluis
Made
Maurik
Meppel
Naaldwijk
Nieuw Amsterdam
Nijmegen
Nuenen
Oldenzaal
Onstwedde
Oostburg
Oosterwolde
Oosterwolde
Poeldijk / Monster
Raalte
Renesse
Rolde
Roosendaal
Ruinen
Ruinerwold
Scheemda
Schijndel
Schildwolde
Schimmert
Siddeburen
Slagharen
Sneek
Spijkenisse
Steenwijk
Tenboer
Ugchelen
Urk
Urk
Veendam
Venray
Waalwijk
Wageningen
Wanssum
Westerhaar
Wilnis
Winschoten
Wolvega
Zeist
Zevenhuizen
Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zuidlaren
Zuidwolde
Zwartsluis
Zwolle
Zwolle

De Weide 28
Ahold
Hoofdstraat 258
C-1000 / Jumbo
Pleiaden 11
C-1000 / Jumbo
Markeresplein 2
Ahold
Dr. Damstraat 7, 9, 13, 15
C-1000 / Jumbo
Ruiterplaatweg 5
Ahold
Dorpsstraat 90
C-1000 / Jumbo
Waezenburglaan 47
C-1000 / Jumbo
Rijksstraatweg 121-129, Albrechtlaan 10
C-1000 / Jumbo
De Brink 46
C-1000 / Jumbo
Lange Boonestraat 31
C-1000 / Jumbo
Stationstraat 19
C-1000 / Jumbo
Raadhuisstraat 54
C-1000 / Jumbo
Ruskenstuk 2, 20
Ahold
Emmastraat 8-10
C-1000 / Jumbo
Vaart ZZ 50
Ahold
Leuvensbroek 10e Str. 24 t/m 34
C-1000 / Jumbo
De Smidse 1, 3, Boordseweg 2b
C-1000 / Jumbo
Johanna Van Burenlaan 222
Ahold
Dorpsstraat 26-28
Coop
Schoolstraat 3, 4
C-1000 / Jumbo
Stationsstraat 21
C-1000 / Jumbo
Stipeplein 12, 14, 16, 18
Ahold
Irenestraat 5
C-1000 / Jumbo
Domineeskamp 10, Grotestraat 10, 10a
C-1000 / Jumbo
Wilhelminaweg 1
C-1000 / Jumbo
Hoofdstraat 22-30
Coop
Lindenburg 2
C-1000 / Jumbo
Westerstraat 11, 17
Ahold
Havelterweg 3, 5, 7
Coop
Vredenhovenstraat 3
C-1000 / Jumbo
Sint Jorisplein 4
C-1000 / Jumbo
Hoofdweg 91
Coop
Weidestraat 3
Coop
Hoofdweg 164a
Ahold
Herenstraat 19
C-1000 / Jumbo
Molenkrite 171
C-1000 / Jumbo
Vlinderveen 430, 436a (nieuwbouw na brand) C-1000 / Jumbo
Steenwijkerdiep 59-65
C-1000 / Jumbo
Koopmansplein 10
Coop
Molencatelaan 30
Ahold
Flevostraat 5, 7, 7a
C-1000 / Jumbo
Nagel 60, 60a, 60b
C-1000 / Jumbo
De Reede 2-12
C-1000 / Jumbo
Kiosk 7-28
C-1000 / Jumbo
Bloemenoordplein 50 (voorheen Andoornstraat)
Ahold
Tarthorst 1223
C-1000 / Jumbo
Burg.Weichshavenstraat 1
Ahold
Kervelplein 39, 41, 45
C-1000 / Jumbo
Molmlaan 2-10, 12
C-1000 / Jumbo
Mr. AJ de Sitterstraat 6 (winkel), De Venne 118 C-1000 / Jumbo
Van Harenstraat 64, 66
Ahold
J. Van Oldenbarneveltlaan 94, 96
C-1000 / Jumbo
Dorpsstraat 129, 147
C-1000 / Jumbo
Dorpsstraat 19
C-1000 / Jumbo
Dorpsstraat 34
C-1000 / Jumbo
De Klencke 47
Coop
Oosterweg 1
C-1000 / Jumbo
Molenstraat 23
Coop
Forelkolk 108
Ahold
Sellekamp 22, 24, 26
C-1000 / Jumbo
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Supermarkt Vastgoed
Gustav Mahlerplein 3, 1082 MS
Postbus 75926, 1070 AX Amsterdam
Tel: 020 708 5820
Mail: supermarktvastgoed@gmail.com

