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Stichting Bewaarder HIG Vastgoedfondsen te Eindhoven

1.1  Bestuursverslag

Kernactiviteiten

Toelichting op de resultaten

Vermogenspositie

Daarmee is de minimum vermogenseis voor de Stichting met ingang van 22 juli 2014 vervallen.

Alternative Investment Fund Managers Directive

De behaalde omzet over 2020 bedraagt €14.904 (2019: €14.078).

De Stichting maakt alleen gebruik van primaire financiële instrumenten. De risico's ten aanzien van prijs-,

krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico's zijn beperkt tot de vordering op de fondsen in het kader van de

bewaaractiviteiten. De bewaarvergoeding is minimaal kostendekkend en hierdoor is geen additionele

financieringsbehoefte.

Het eigen vermogen van de Stichting bedraagt per 31 december 2020 €19.183 (2019: €19.183). De solvabiliteit

van de Stichting bedraagt per 31 december 2020 1,83 (2018: 4,76).

Tot de kernactiviteiten behoren het houden en bewaren van alle activa van de beleggingsinstellingen waarvan

de stichting optreedt als Bewaarder in de zin van de statuten van de beleggingsinstellingen alsmede het

houden van toezicht op de ingaande en uitgaande geldstromen.

Met ingang van 22 juli 2013 is, met inachtneming van een overgangsjaar, de Alternative Investment Fund

Managers Directive (AIFMD) in werking getreden. Deze Europese richtlijn beoogt harmonisatie van toezicht op

beleggingsinstellingen en hun beheerders in Europa en is inmiddels geïmplementeerd in de Nederlandse wet-

en regelgeving. Een van de gevolgen is dat de wettelijke toezichthoudende rol van de Stichting in de zin van de

Wft is vervallen.

Het resultaat na belastingen van de Stichting over 2020 bedraagt EUR 0. Een deel van de kosten van de

Stichting wordt doorbelast aan beleggingsinstellingen waarvoor de Stichting optreedt als Bewaarder. Voor

enkele beleggingsinstellingen vindt de doorbelasting plaats aan hun beheerder.
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Stichting Bewaarder HIG Vastgoedfondsen te Eindhoven

1.1  Bestuursverslag

Verwachtingen voor 2021

Eindhoven, 4 juni 2021

Het bestuur:

drs. R.M. Weisz RA mr. M.H.F. van Buuren

Gelet op de huidige onzekerheid over de gevolgen van de Coronapandemie kan geen uitspraak worden gedaan

over de resultaatsontwikkeling van de stichting in 2021. Het management is echter van mening dat op basis

van de huidige ontwikkelingen thans bekende verplichtingen van de vennootschap kunnen worden voldaan

vanuit de beschikbare middelen.
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2.  JAARREKENING
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Stichting Bewaarder HIG Vastgoedfondsen te Eindhoven

2.1  Balans per 31 december 2020
(Voor resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen [1]

Overige vorderingen 17.990 13.435

Overlopende activa - 2.859

17.990 16.294

Liquide middelen [2] 10.089 13.346

Totaal activazijde 28.079 29.640

31 december 2020 31 december 2019
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Stichting Bewaarder HIG Vastgoedfondsen te Eindhoven

2.1  Balans per 31 december 2020
(Voor resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen [3]

Overige reserves 19.183 19.183

Onverdeeld resultaat boekjaar - -

19.183 19.183

Kortlopende schulden [4]

Belastingen 3.086 2.957

Overige schulden 5.810 7.500

8.896 10.457

Totaal passivazijde 28.079 29.640

31 december 2020 31 december 2019
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Stichting Bewaarder HIG Vastgoedfondsen te Eindhoven

2.2  Winst-en-verliesrekening over 2020

€ € € €

Netto-omzet [5] 14.904 14.078

Som der bedrijfsopbrengsten 14.904 14.078

Kostprijs van de omzet [6] 14.834 13.999

Som der bedrijfslasten 14.834 13.999

Bruto bedrijfsresultaat 70 79

Rentelasten en soortgelijke kosten [7] 70 79

Som der financiële baten en lasten -70 -79

Resultaat - -

2020 2019
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Stichting Bewaarder HIG Vastgoedfondsen te Eindhoven

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Tevens treedt de Stichting op als Bewaarder voor de onderstaande fondsen voor gemene rekening:

  • Parking Fund Nederland I met ingang van 19 december 2012;

  • Parking Fund Nederland II met ingang van 31 oktober 2013;

  • Parking Fund Nederland III met ingang van 2 juni 2014.

De Stichting treedt op als Bewaarder voor de vennootschappen:

  • Holland Immo Group XII/Retail Residential Fund C.V. met ingang van 31 januari 2006;

  • Holland Immo Group XV/Retail Residential Fund C.V. met ingang van 20 december 2006;

  • Holland Immo Group XVI/Winkelfonds C.V. met ingang van 17 juli 2007.

Beleggingsinstellingen

De Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer

17182960.

Inschrijving Kamer van Koophandel 

Bij notariële akte d.d. 20 oktober 2005 verleden voor notaris Simmons & Simmons te Rotterdam is opgericht

de Stichting: Stichting Bewaarder HIG Vastgoedfondsen. De Stichting is statutair gevestigd in Eindhoven. De

Stichting houdt kantoor op Flight Forum 154, 5657 DD, Eindhoven.

De Stichting heeft ten doel het optreden als bewaarder van activa voor commanditaire vennootschappen en

fondsen voor gemene rekening.

Per balansdatum zijn de bestuurders van de stichting:

  • de heer mr. M.H.F. van Buuren

  • de heer drs. R.M. Weisz RA

Bestuur

Oprichting stichting

Toegepaste standaarden

Doel van de Stichting

De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 van Boek 2 van het Nederlands

Burgerlijk Wetboek (BW). De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en

de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. 

 - 8 -



Stichting Bewaarder HIG Vastgoedfondsen te Eindhoven

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING EN DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Gelet op de huidige onzekerheid over de gevolgen van de Coronapandemie kan geen uitspraak worden gedaan

over de invloed hiervan op de financiële positie van de stichting. Het management is echter van mening dat op

basis van de huidige ontwikkelingen thans bekende verplichtingen van de stichting kunnen worden voldaan

vanuit de beschikbare eigen middelen.  

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen historische kosten.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's. 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Continuïteit

Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch

potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting,

heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt

wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een

actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan

worden vastgesteld.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische

voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden

vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling

daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de

omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten

worden verantwoord indien alle belangrijke risico's met betrekking tot de dienstverlening zijn overgedragen

aan de koper.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of

nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het

actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet

meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van

waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de

waarde.
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Stichting Bewaarder HIG Vastgoedfondsen te Eindhoven

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Gebruik van schattingen

Financiële instrumenten

Vorderingen

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking

staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg

van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele

beoordeling van de vorderingen.

Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode,

verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Vorderingen

Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen

maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en

verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van

schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden

waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Indien instrumenten niet

zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-

verliesrekening maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.

Financiële instrumenten omvatten overige vorderingen, geldmiddelen en kortlopende schulden en overige

financiële verplichtingen.
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Stichting Bewaarder HIG Vastgoedfondsen te Eindhoven

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Eigen vermogen

Kortlopende schulden

Netto-omzet

Kostprijs van de omzet

Rentebaten en rentelasten

Belastingen

Opgenomen schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten (bewaaractiviteiten) worden in de winst-en-verliesrekening

verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van

de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht

betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten

worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.

Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve

rentevoet van de desbetreffend actiefpost. Rentelasten en soortgelijke lasten worden verantwoord in de

periode waartoe zij behoren. 

Hieronder zijn begrepen de direct aan de netto-omzet toerekenbare kosten.

De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over

de belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op

verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de over

voorgaande jaren verschuldigde belasting.

Financiële instrumenten, die de juridische vorm hebben van eigen vermogensinstrumenten, worden

gepresenteerd onder het eigen vermogen. Uitkeringen aan houders van deze instrumenten worden in

mindering op het eigen vermogen gebracht na aftrek van eventueel hiermee verband houdend voordeel uit

hoofde van belasting naar de winst. 

Financiële instrumenten, die de juridische vorm hebben van een financiële verplichting, worden gepresenteerd

onder schulden. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot deze financiële instrumenten worden

in de exploitatierekening verantwoord als kosten of opbrengsten.
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Stichting Bewaarder HIG Vastgoedfondsen te Eindhoven

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

31-12-2020 31-12-2019

€ €

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  [1]

Overige vorderingen

Rekening-courant Holland Immo Group Beheer II B.V. 11.113 10.332

Rekening-courant Holland Immo Group XVI/Winkelfonds C.V. 3.400 2.536

Rekening-courant Parking Fund Nederland I 1.089 189

Rekening-courant Parking Fund Nederland II 1.089 189

Rekening-courant Parking Fund Nederland III 1.089 189

Nog te factureren omzet 210 -

17.990 13.435

Overlopende activa

Vooruitbetaalde verzekeringen - 2.859

Liquide middelen  [2]

ING Bank N.V. 10.089 13.346

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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Stichting Bewaarder HIG Vastgoedfondsen te Eindhoven

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN  [3]

2020 2019

€ €

Overige reserves

Stand per 31 december 19.183 19.183

Onverdeeld resultaat boekjaar

Stand per 31 december - -

KORTLOPENDE SCHULDEN  [4]

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Belastingen 

Omzetbelasting 3.086 2.957

Overige schulden

Accountantskosten 5.810 5.700

Rekening-courant Holland Immo Group XV Woningfonds C.V. - 900

Rekening-courant Holland Immo Group XII Retail Residential Fund C.V. - 900

5.810 7.500

De overige schulden hebben een resterende looptijd van ten hoogste 1 jaar. 

De belastingen hebben een resterende looptijd van ten hoogste 1 jaar.
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Stichting Bewaarder HIG Vastgoedfondsen te Eindhoven

2.5  Toelichting op de winst-en-verliesrekening

2020 2019

€ €

Netto-omzet  [5]

Bewaarvergoeding 14.904 14.078

Kostprijs van de omzet [6]

Verzekeringen 3.564 2.859

Accountantskosten 5.810 5.700

Onkostenvergoeding bestuurders 5.400 5.400

Overige kosten 60 40

14.834 13.999

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten [7]

Overige rentelasten 70 79

Eindhoven, 4 juni 2021

drs. R.M. Weisz RA mr. M.H.F. van Buuren

Gebeurtenissen na balansdatum

Bij de stichting waren in 2020 geen werknemers werkzaam (2019: geen).

Personeelsleden

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan, die verwerkt of toegelicht dienen te worden

in de jaarrekening.

Gedurende het boekjaar hebben er geen andere transacties met gelieerde partijen plaatsgevonden, dan zoals

onder de posten netto-omzet en kostprijs van de omzet zijn gespecificeerd.

Transacties met gelieerde partijen
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Stichting Bewaarder HIG Vastgoedfondsen te Eindhoven

3.  Overige gegevens

3.1  Statutaire bepalingen inzake jaarstukken

Artikel 9, lid 3 van de akte van oprichting luidt als volgt:

• Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van

baten en lasten met bijbehorende toelichting van de Stichting te maken en op papier te stellen.

Artikel 9, lid 5 van de akte van oprichting luidt als volgt:

• De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorende toelichting, wordt ten blijke van de

vaststelling door alle bestuurders ondertekend; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan

wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

Artikel 9, lid 4 van de akte van oprichting luidt als volgt:

• Het bestuur zal, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde stukken over te gaan, deze doen

onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen deskundige. Deze brengt alsdan omtrent zijn onderzoek

verslag uit.
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Stichting Bewaarder HIG Vastgoedfondsen te Eindhoven

3.2  Controleverklaring
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Stichting Bewaarder HIG Vastgoedfondsen te Eindhoven
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Stichting Bewaarder HIG Vastgoedfondsen te Eindhoven
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Stichting Bewaarder HIG Vastgoedfondsen te Eindhoven
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