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1. Jaarverslag van de beheerder
De directie van APF International B.V., in haar hoedanigheid van beheerder, biedt hierbij de jaarrekening
aan van Vastgoed CV APF XVII voor het boekjaar dat geëindigd is op 31 december 2021.
Hierna zal, na een korte analyse van de huidige Nederlandse markt voor commercieel vastgoed,
achtereenvolgens verslag worden gedaan van het commercieel/technisch beheer en het financieel
beheer gedurende het boekjaar.
Terugblik op de Nederlandse kantorenmarkt
In 2021 is de verhuur van kantoorruimte weer meer op gang gekomen. Grote bedrijven houden bij hun
huisvestingsvraagstuk rekening met de ervaringen uit de (begin)periode van COVID-19. Vaak komt dit
neer op de aanhuur van minder vierkante meters waarbij bij voorkeur gebruik wordt gemaakt van een
flexibele schil. De meters die worden gehuurd moeten kwalitatief wel goed zijn. Hier zullen eigenaren
rekening mee moeten houden om competitief te blijven. Kleinere bedrijven blijven nieuwe kantoorruimte
in gebruik nemen. Op goede locaties lijkt er weer een opwaartse druk te ontstaan op de huurprijzen.
Nieuwbouw is door eisen van Gemeenten en de sterke stijging van de bouwkosten steeds lastiger om
rond te rekenen.
Bouwkosten stijgen aan de ene kant door een groot te kort aan personeel maar aan de andere kant met
name ook door sterke prijsstijgingen van materialen. De oorlog in Ukraine heeft hierbij een versterkend
effect. Vraag is of deze stijging van kosten geheel kan worden door berekend in de huurprijs en dus kan
worden gedragen door huurders. De beheerder verwacht dat grote projecten de komende tijd worden
uitgesteld, zeker op de kortere termijn.
In de gebruikelijke modellen voor huurovereenkomsten (van de Raad voor Onroerende Zaken) is vaak
opgenomen dat de huurprijs jaarlijks kan worden geïndexeerd met de stijging van de
consumentenprijsindex (alle huishoudens). Hierdoor is vastgoed een “natuurlijke hedge” tegen inflatie.
Dit maakt vastgoed een aantrekkelijke beleggingscategorie. Uiteraard moeten de huurders de forse
huurprijsstijgingen wel kunnen dragen. Op minder aantrekkelijke locaties kan leegstand in de buurt
zorgen voor veel verhuisbewegingen of tot heronderhandelingen met de eigenaren.
De stijgende rentetarieven (door stijgende marktrentes en marges) op (hypothecaire) leningen zullen
voor een druk op de al maar stijgende prijzen zorgen en op termijn zelfs tot een daling.
Het bestuur is van mening dat COVID-19 een blijvende factor is in ons leven waar altijd rekening mee
moet worden gehouden en hoopt dat oorlog in Oekraïne snel wordt beëindigd en zeker niet verder
uitbreid. De impact hier van op de vastgoedmarkt op de langere termijn is lastig in te schatten.
Beheer
Huurder Enexis heeft het gehele jaar 2021 naar tevredenheid gehuurd en de huur op tijd betaald. De
huidige crisis lijkt Enexis niet noemenswaardig te raken en huurder heeft ook geen signalen van impact
afgegeven. De verdere ontwikkelingen rond (regelgeving over) het COVID-19 virus betekenen ook voor
Enexis dat zij zich hier iedere keer op moet aanpassen. Als voorloper op het gebied van flexibel werken
en omdat het kantoorgebouw zich heel goed leent voor post COVID-19 kantoorgebruik, zal Enexis zich
blijven verdiepen in het gebruik van de ruimte. Doel is om te kijken waar behoefte aan is en of een
verlenging met huurder tot de mogelijkheden behoort.
Het afgelopen jaar hebben er geen buitengewone onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden anders
dan minimale reguliere onderhoudswerkzaamheden.
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Kerncijfers
- Aankoopdatum 30 juni 2014
- Koopsom vastgoed (vrij op naam) € 19.250.000
- Fondsinvestering € 20.150.000
- Boekwaarde vastgoedbeleggingen: € 19.800.353
- Laatste taxatiewaarde: € 20.305.000 (2019)
- WOZ-waarde (2021): € 11.569.000 (waardepeildatum 1 januari 2020)
- Energielabel: A
- Hypothecaire lening: BerlinHyp AG
- Stand hypothecaire lening per 31 december 2021: € 10.089.000
- Aflossing: € 236.000 per jaar (2% over de hoofdsom)
- Rente: 1,39% per jaar tot 5 juli 2024
- Debt Service Coverage: 385% (vereist minimaal 180%)
- Loan To Value: 49,7% (vereist maximaal 65%)
Financieel
In het boekjaar 2021 is een uitkering gedaan van gemiddeld 10,9% op jaarbasis. De definitieve hoogte
van de uitkering voor het jaar 2022 zal worden vastgesteld tijdens de jaarvergadering. Gezien de huidige
maatregelen van de overheid is een traditionele jaarvergadering in april/mei niet mogelijk en wordt er
naar een andere verantwoorde manier gezocht om de vergadering in een andere vorm door te laten
gaan. Het geniet echter de voorkeur de jaarvergadering in een fysieke vorm door te laten gaan hetgeen
kan betekenen dat er mogelijk uitstel van de vergadering komt tot het moment dat het weer mogelijk is
een en ander te organiseren.
Amsterdam, 1 april 2022,
APF International B.V.
W.A.C. Karreman
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2. Jaarrekening
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2.1 Balans per 31 december 2021
(na voorstel resultaatverdeling)

€

31-12-2021
€

€

31-12-2020
€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

19.800.353

1

19.800.353

Vlottende activa
Vorderingen
Stichting Bewaarder Vastgoed CV APF
XVII
Overlopende activa

2
3

1.465.819
17.318

Totaal activazijde

1.359.880
15.558
1.483.137

1.375.438

21.283.490

21.175.791

PASSIVA
Kapitaal

4

10.456.449

10.086.745

Langlopende schulden

5

9.830.592

10.057.614

Kortlopende schulden
Schulden aan banken
Crediteuren
Belastingen
Overige schulden en overlopende
passiva

6
7
8
9

236.000
82.818

236.000
6.042
74.359

677.631

Totaal passivazijde

5

715.031
996.449

1.031.432

21.283.490

21.175.791
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2.2 Winst-en-verliesrekening over 2021

€
Huuropbrengsten
Exploitatiekosten

10
11

2021
€

1.566.308
-129.999

€

2020
€

1.539.831
-135.000

Exploitatieresultaat

1.436.309

1.404.831

Bedrijfsresultaat

1.436.309

1.404.831

-157.292

-159.430

1.279.017

1.245.401

Rentelasten en soortgelijke kosten

12

Resultaat
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2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Vastgoed CV APF XVII is feitelijk en statutair gevestigd op Sarphatikade 13, 1017 WV te Amsterdam en
is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 60949694.
Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
Vastgoed CV APF XVII is opgericht op 25 juni 2014. De activiteiten van Vastgoed CV APF XVII bestaan
uit het voor gemeenschappelijke rekening beleggen voor rekening en risico van de vennoten in
onroerende zaak gelegen in Den Bosch.
Het ingebrachte kapitaal van de CV bestaat uit 167 aandelen van € 50.000, in totaal € 8.350.000.
Informatieverschaffing over schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende
grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de
opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De grondslagen op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling
zijn gebaseerd op historische kosten.
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
De beheerder heeft namens het fonds een overeenkomst gesloten met Stichting Bewaarder Vastgoed
CV APF XVII, gevestigd te Amsterdam (de Stichting). De Stichting treedt uitsluitend op als bewaarder
van de bezittingen (liquide middelen en beleggingen) van het fonds. In de jaarrekening van het fonds
zijn de liquide middelen en beleggingen die op naam staan van de Stichting, verwerkt, aangezien het
economisch eigendom hiervan bij het fonds berust en alleen het juridisch eigendom bij de Stichting
berust.
Grondslagen
Materiële vaste activa
Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden aangehouden hetzij om huuropbrengsten te
genereren, hetzij om waardegroei te genereren, dan wel voor beide doeleinden. De eerste waardering
van vastgoedbeleggingen is tegen de verkrijgingsprijs, inclusief de direct toe te rekenen aankoopkosten.
Onder aankoopkosten worden begrepen alle externe kosten verband houdend met de aankoop van een
onroerende zaak, zoals acquisitiekosten, overdrachtsbelasting, notariële kosten, kadasterkosten,
makelaarscourtage en kosten van een externe due diligence. Na eerste verwerking wordt de
vastgoedbelegging overeenkomstig de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 213
“Vastgoedbeleggingen” gewaardeerd tegen oorspronkelijke verkrijgingsprijs, verminderd met
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op
basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele
residuwaarde. Bij de bepaling van de residuwaarde wordt een inschatting gemaakt van de huidige
waarde van het object indien het object ouder zou zijn rekening houdend met de beoogde looptijd van
het fonds, indien deze waarde nagenoeg gelijk is dan de verkrijgingsprijs zal de afschrijving nihil
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bedragen. De economische levensduur en de afschrijvingsmethode worden aan het einde van elk
boekjaar opnieuw beoordeeld.
Uitgaven, zoals groot onderhoud, daterend van na de eerste verwerking worden toegevoegd aan de
boekwaarde, wanneer aannemelijk is dat daaruit toekomstige economische baten zullen volgen. Alle
andere uitgaven, zoals reparatie en klein onderhoud, komen ten laste van het resultaat van de periode
waarin die kosten zijn gemaakt of komen ten laste van de huurder.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is
de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Vorderingen worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Langlopende schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan
één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Huuropbrengsten
Onder de huuropbrengsten wordt verstaan de bruto huur onder aftrek van over de huur geheven
belastingen en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Exploitatiekosten
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen
en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Kosten van groot onderhoud worden ten laste van het resultaat gebracht wanneer zij zich voordoen.
Bijzondere waardeverminderingen
Overeenkomstig de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 121 “Bijzondere waardeverminderingen van
vaste activa” dient op iedere balansdatum te worden beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een actief
aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indicaties hiervoor kunnen wijzigingen of
omstandigheden kunnen zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een
vastgoedbelegging niet terugverdiend zal worden, waaronder dat de geschatte technische levensduur
korter is dan de economische levensduur, daar de economische levensduur gelijk is gesteld aan de
beoogde looptijd van het fonds. Bijzondere waardeveranderingen van de vastgoedbeleggingen worden
verwerkt in de winst- en verliesrekening.
Bij de berekening van een bijzondere waardevermindering wordt rekening gehouden met een eventuele
residuwaarde. Bij bepaling van de residuwaarde wordt een inschatting gemaakt van de huidige waarde
van het object indien het object ouder zou zijn, rekening houdend met de beoogde looptijd van het fonds.
Indien deze waarde nagenoeg gelijk is aan de verkrijgingsprijs zal de bijzondere waardevermindering
nihil bedragen. De economische levensduur en de bijzondere waardeverminderingen worden aan het
einde van elk boekjaar opnieuw beoordeeld.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen)
en aan derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest.
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2.4 Toelichting op de balans
Activa

Vaste activa
31-12-2021
€

31-12-2020
€

19.800.353

19.800.353

1 Materiële vaste activa
Vastgoed

De verwachte restwaarde aan het eind van de gebruiksduur (beleggingshorizon) wordt op basis van een
interne analyse geschat hoger te zijn dan de huidige boekwaarde van het vastgoed. Het vastgoed aan
de Magistratenlaan 136 te 's-Hertogenbosch is voorzien van een energielabel A.
Het juridisch eigendom behoort toe aan Stichting Bewaarder Vastgoed CV APF XVII.
Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:
Vastgoed
€
Stand per 1 januari 2021
Aanschafwaarde

19.800.353

Boekwaarde per 1 januari 2021

19.800.353

Mutaties
Saldo mutaties

-

Stand per 31 december 2021
Aanschafwaarde

19.800.353

Boekwaarde per
31 december 2021

19.800.353
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Vlottende activa
Vorderingen
31-12-2021
€

31-12-2020
€

1.465.819

1.359.880

2 Stichting Bewaarder Vastgoed CV APF XVII
Vordering Stichting Bewaarder Vastgoed CV APF XVII

Deze rekening-courantverhouding bestaat uit het saldo van de bankrekening welke op naam staat van
Stichting Bewaarder Vastgoed CV APF XVII. Conform de overeenkomst van beheer en bewaring is de
Stichting verantwoordelijk voor het aanhouden, overmaken en uitkeren van gelden in het belang van de
CV.
31-12-2021
€

31-12-2020
€

11.835
5.483

11.625
3.933

17.318

15.558

2021
€

2020
€

Resultaat boekjaar
Uitkeringen

10.086.745
1.279.017
-909.313

9.670.664
1.245.401
-829.320

Stand per 31 december

10.456.449

10.086.745

31-12-2021
€

31-12-2020
€

9.830.592

10.057.614

Overige vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
Te verrekenen bedragen

Passiva

4 Kapitaal
Stand per 1 januari

5 Langlopende schulden
Schulden aan banken
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31-12-2021
€

31-12-2020
€

9.853.000
-22.408

10.089.000
-31.386

9.830.592

10.057.614

Schulden aan banken
Hypothecaire lening BerlinHyp AG
Afsluit- en transactiekosten

De lening is per 30 juni 2014 verstrekt door BerlinHyp AG. De hoofdsom van de hypotheek bedraagt
€ 11.800.000. De rente bedroeg tot 30 juni 2019 2,72% per jaar. Vanaf 1 juli 2019 tot 5 juli 2024
bedraagt de rente per jaar 1,39%. De aflossing bedraagt € 236.000 per jaar (2% over de hoofdsom). Tot
zekerheid is het recht van eerste hypotheek op de onroerende zaken met een boekwaarde van
€ 19.800.353 en verpanding van de huur gegeven.
De afsluit- en transactiekosten zijn de kosten gemaakt voor het afsluiten van hypothecaire lening. Deze
kosten worden afgeschreven gedurende de looptijd van de lening.
De Debt Service Coverage (DSC) ratio moet te allen tijde minstens 180% zijn. De DSC wordt berekend
door het exploitatieresultaat te delen door de financieringslast (renteaflossing). Per 31 december 2021
bedraagt de DSC ratio 385%.
De Loan To Value (LTV) dient de eerste twee jaar maximaal 60%, jaar drie 57% en jaar vier 55% te zijn
op basis van de door BerlinHyp AG vastgestelde onderhandse verkoopwaarde van het onderpand. Per
31 december 2021 is de LTV 49,7%.
Indien niet wordt voldaan aan voorgaande voorwaarden zijn de kredietnemers verplicht om binnen 14
dagen extra zekerheden te stellen.
BerlinHyp AG heeft het recht om elk jaar een update van de taxatie uit te laten voeren ten kosten van
het fonds.

2021
€

2020
€

Hoofdsom
Cumulatieve aflossing

11.800.000
-1.475.000

11.800.000
-1.239.000

Saldo per 1 januari

10.325.000

10.561.000

-236.000

-236.000

Hoofdsom
Cumulatieve aflossing
Kortlopend deel

11.800.000
-1.711.000
-236.000

11.800.000
-1.475.000
-236.000

Saldo per 31 december

9.853.000

10.089.000

Hypothecaire lening BerlinHyp AG
Stand per 1 januari

Mutaties
Aflossing
Stand per 31 december
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Kortlopende schulden
31-12-2021
€

31-12-2020
€

236.000

236.000

31-12-2021
€

31-12-2020
€

-

6.042

31-12-2021
€

31-12-2020
€

82.818

74.359

31-12-2021
€

31-12-2020
€

394.499
207.475
20.585
33.112
12.500
7.700
1.760

387.486
212.475
60.457
33.886
12.500
6.605
1.622

677.631

715.031

6 Schulden aan banken
Aflossingsverplichtingen

7 Crediteuren
Crediteuren

8 Belastingen
Omzetbelasting

9 Overige schulden en overlopende passiva
Vooruitgefactureerde huur
Te betalen uitkeringen
Te verrekenen servicekosten
Te betalen hypotheekrente
Vooruitgefactureerde voorschot servicekosten
Te betalen CV-kosten
Nog te betalen bankrente
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2.5 Toelichting op de winst-en-verliesrekening
2021
€

2020
€

1.566.308

1.539.831

10 Huuropbrengsten
Huur De Croon, 's Hertogenbosch

De minimale contractuele, niet opzegbare jaarlijkse huuropbrengsten, exclusief de aan huurders door te
berekenen servicekosten bedragen per 31 december 2021 € 1.577.995. Het huurcontract loopt af per 30
juni 2024.
2021
€

2020
€

46.989
40.085
19.676
18.896
4.353

46.195
39.107
19.217
19.259
11.222

129.999

135.000

2021
€

2020
€

157.292

159.430

2021
€

2020
€

141.513
8.978
6.801

144.793
9.003
5.634

157.292

159.430

11 Exploitatiekosten
Beheervergoeding
Gemeentelijke lasten
Verzekeringen
CV-kosten
Onderhoud

Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende de jaren 2021 en 2020 waren geen werknemers in dienst.

12 Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelasten

Rentelasten
Hypotheekrente
Amortisatie afsluit- en transactiekosten financiering
Bankrente en -kosten
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Overige toelichtingen
Voorstel winstbestemming
De beherend vennoot heeft besloten het resultaat de volgende bestemming te geven:
Met toepassing van artikel 17 lid 3 van de statuten wordt van het resultaat over het boekjaar 2021
€ 1.279.017 aan het kapitaal toegevoegd.
Het vorenstaande is reeds verwerkt in de jaarrekening 2021.
Gebeurtenissen na balansdatum
Geen gebeurtenissen na balansdatum.
Ondertekening van de jaarrekening
Amsterdam, 7 april 2022,
Vastgoed CV APF XVII

Namens de beheerder,
APF International B.V.
W.A.C. Karreman
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Overige gegevens
Controleverklaring
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.
Winstverdeling
Uit de oprichtingsakte van 25 juni 2014 blijkt dat:
Art. 17 lid 2.
Aan de Commanditaire Vennoten wordt een bedrag uitgekeerd naar evenredigheid van de door hen
gehouden participaties, welk bedrag gelijk is aan de winst in het betreffende boekjaar verminderd met de
bedragen als bedoeld in lid 3, mits de Vennootschap over voldoende liquiditeiten beschikt.
Art. 17 lid 3.
Uit de winst worden zodanige bedragen gereserveerd als de Beherend Vennoot nodig acht, gelet op de
bedrijfsvoering van de Vennootschap.
Art. 17 lid 10.
Indien en voorzover een verlies niet ten laste kan worden gebracht van een reserve, wordt dit ten laste
gebracht van de kapitaalrekeningen van de Commanditaire Vennoten naar rato van het aantal
Participaties dat door de Commanditaire Vennoten wordt gehouden.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: de participanten van Vastgoed C.V. APF XVll
Verkf aring over de in het jaarrappoÉ opgenomen jaarrekenin g 2021

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening202l van Vastgoed C.V. APF XVll te Amsterdam 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 C.V. APF XVll op 31 december 2021 en
van het resultaat over 2O21 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 3í december 2021;

2. de winst-en-verliesrekening over 2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen

voor financiële verslaggeving en

andere toelichtingen.
De óasis 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 jaarrekeníng'.
Wij zijn onafhankelijk van Vastgoed C.V. APF XVll zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bijassurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wijvoldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wijvinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

Verklaring over de in het jaaruerslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:
o het jaarverslag van de beheerder;
o de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wijvan mening dat de andere informatie
r rïtet de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
r alle ínformatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW vereist is.

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
afiruijkíngen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wijvoldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaam heden bij de jaarreken ing.
De beheerder is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
jaarverslag van de beheerder en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
Crowe Foederer B.V.
Beukenlaan60 15651 CDEindhovenlK.v.K.nr. 17034844118AN: NL22 |NGB0683148702 lBlC: INGBNL2AlB.T.W. nr.NL00'15.94.540.81'1
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Koophandel gedeponeerd onder nummer 1 7034844. Vestigingen: Eindhoven, Amsterdam, Bladel, Lelystad, Oostzaan, Roermond
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Verantwoordelijkheden van de beheerder voor de jaarrekening
De beheerder is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met Titel g Boek 2 BW. ln dit kader is de beheerder verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing die de beheerder noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afirvijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of
fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de beheerder afwegen of de onderneming in staat is om
haar werkzaamheden in continuileit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet de beheerder de jaarrekening opmaken op basis van de
continuiteitsveronderstelling, tenzij de beheerder het voornemen heeft om de vennootschap te
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beéindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is
De beheerder moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuiteit kan voortzetten, toelichten in de

jaarrekening.
Onze veranfrarcordelijkheden 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.
Af,ruijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkenvijs kan
worden venrvacht 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 controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van
onderkende aflrvijkingen 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:
a

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;

a

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
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 C.V.;

a

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de beheerder en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
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a

het vaststellen dat de door de beheerder gehanteerde continuileitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie 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.
Als 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
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe
leiden dat een onderneming haar continuiïeit niet langer kan handhaven;

a

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en

a

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de beheerder 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.
Amsterdam, T april2022
Crowe Foederer B.V

Origineel getekend door W. de Kroon MSc RA

BEGROTING VERSUS WERKELIJKHEID 2021 VASTGOED CV APF XVII
Informatiememorandum
2021
€

Actueel
2021

Verschil

€

€

Huuropbrengst

1.603.900

1.566.308

-37.592

Totaal opbrengsten

1.603.900

1.566.308

-37.592

-64.156
-12.029
-48.117

-4.353
-19.676
-46.989

59.803
-7.647
1.128

-61.386

-40.085

21.301

Totaal exploitatiekosten

-185.688

-111.103

74.585

CV-kosten
Hypotheekrente
Overige rente

-19.247
-375.476
0

-18.896
-141.513
-6.801

351
233.963

Totale kosten

-580.411

-278.313

302.098

1.023.489

1.287.995

264.506

-236.000

-236.000

0

787.489

1.051.995

264.506

Onderhoud (incl. geactiveerde onderhoudskosten)
Verzekeringen
Beheerkosten
Gemeentelijke lasten

Saldo

Aflossingen

Cashflow

Bruto cashflow
Uitgekeerd

1.051.995
909.313

Netto cashflow

142.682

Liquiditeit
Saldo per 1 januari
Liquiditeit boekjaar
Saldo einde boekjaar
Hypotheek
Saldo per 1 januari
Aflossingen 2020
Saldo einde boekjaar

Aansluiting met financieel jaarrapport 2021:
Resultaat conform winst- en verliesrekening
Investeringen materiële vaste activa
Amortisatie afsluit- en transactiekosten financiering
Aflossingen
Cashflow
Uitgekeerd in 2021
Netto cashflow

Geen accountantscontrole toegepast

580.006
142.682
722.688
10.325.000
-236.000
10.089.000

1.279.017
0
8.978
-236.000
1.051.995
909.313
142.682

-6.801

LIQUIDITEITSRESERVE PER 31 DECEMBER 2021 VASTGOED CV APF XVII
Liquiditeitsreserve onderhoud (conform prospectus)
Onderhoud 2014 - prospectus
Onderhoud 2015 - prospectus
Onderhoud 2014/2015 - werkelijk (verlengd boekjaar)
Onderhoud 2016 - prospectus
Onderhoud 2016 - werkelijk
Onderhoud 2017 - prospectus
Onderhoud 2017 - werkelijk
Onderhoud 2018 - prospectus
Onderhoud 2018 - werkelijk
Onderhoud 2019 - prospectus
Onderhoud 2019 - werkelijk
Onderhoud 2020 - prospectus
Onderhoud 2020 - werkelijk
Onderhoud 2021 - prospectus
Onderhoud 2021 - werkelijk

24.500
57.814
-5.603
58.825
-3.184
59.855
-3.777
60.902
-10.831
61.968
-9.471
63.053
-43.691
64.156
-4.353

76.711
55.641
56.078
50.071
52.497
19.362
59.803
370.163

Liquiditeitsreserve
Verschil informatiememorandum en werkelijkheid investering
Bruto cashflow 2014/2015
Mutatie liquiditeitsreserve onderhoud 2014/2015
Uitgekeerd in 2014/2015
Netto cashflow 2014/2015
Bruto cashflow 2016
Mutatie liquiditeitsreserve onderhoud 2016
Uitgekeerd in 2016
Netto cashflow 2016
Bruto cashflow 2017
Mutatie liquiditeitsreserve onderhoud 2017
Uitgekeerd in 2017
Netto cashflow 2017
Bruto cashflow 2018
Mutatie liquiditeitsreserve onderhoud 2018
Uitgekeerd in 2018
Netto cashflow 2018
Bruto cashflow 2019
Mutatie liquiditeitsreserve onderhoud 2019
Uitgekeerd in 2019
Netto cashflow 2019
Bruto cashflow 2020
Mutatie liquiditeitsreserve onderhoud 2020
Uitgekeerd in 2020
Netto cashflow 2020
Bruto cashflow 2021
Mutatie liquiditeitsreserve onderhoud 2021
Uitgekeerd in 2021
Netto cashflow 2021

-13.075
1.242.458
-76.711
-1.005.338
160.409
788.110
-55.641
-734.130
-1.661
792.951
-56.078
-759.848
-22.975
822.289
-50.071
-752.500
19.718
871.793
-52.497
-829.320
-10.024
985935
-19.362
-829.320
137.253
1.051.995
-59.803
-909.313
82.879
352.524
722.688

Totaal liquiditeitsreserve
Liquiditeit volgens jaarrekening 2021
Liquide middelen
Debiteuren
Vooruitbetaalde kosten
Crediteuren
Omzetbelasting
Overlopende passiva

Geen accountantscontrole toegepast

1.465.819
17.318
82.818677.631722.688

Persoonlijk en vertrouwelijk
Aan de commanditaire vennoten (particulieren) van het door
APF International B.V. geïnitieerde Vastgoed C.V. APF XVII
Sarphatikade 13
1017 WV AMSTERDAM

10 november 2021
Referentie: MVO/SZIJ/JMO/16388820

Betreft: Modelaangifte inkomstenbelasting 2021 en de participatie in
Vastgoed C.V. APF XVII
Geachte heer/mevrouw,
Door middel van deze brief en de bijgevoegde modelaangifte “box 3” informeren wij u over de fiscale
waarde van uw participatie in Vastgoed C.V. APF XVII ten behoeve van de verwerking in uw aangifte
inkomstenbelasting 2021. De gegevens in de modelaangifte zijn gebaseerd op de door APF
International B.V. verstrekte informatie, onder andere bestaande uit de jaarstukken 2020.
Uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld burgerlijke staat, is niet meegenomen in deze brief en de
modelaangifte. Tevens hebben wij geen rekening gehouden met het heffingsvrije vermogen en
drempelbedragen inzake schulden.
Participerende natuurlijke personen, die binnenlands belastingplichtig zijn voor de Wet op de
inkomstenbelasting 2001 dienen het pro rata deel van de waarde in het economisch verkeer van de
activa en passiva van Vastgoed C.V. APF XVII, op te nemen in de grondslag van de forfaitaire
rendementsheffing van box 3. De belastingdienst heeft schriftelijk bevestigd dat box 3 van toepassing
is onder de voorwaarde dat de participatie niet dient te worden gerekend tot het vermogen van een
door de participant gedreven onderneming of overige werkzaamheid.
Indien de participatie dient te worden gerekend tot het vermogen van een onderneming of overige
werkzaamheid van een binnenlands belastingplichtige natuurlijk persoon, vallen alle resultaten
behaald met de participatie in box 1. Indien dit het geval is, raden wij u aan contact op te nemen met
uw belastingadviseur. In de modelaangifte zijn wij ervan uitgegaan dat de participatie in box 3 valt en
de participatie is gefinancierd met eigen vermogen.
De in de modelaangifte opgenomen bedragen vertegenwoordigen de waarde in het economisch verkeer
van zowel de bezittingen als schulden van Vastgoed C.V. APF XVII per 1 januari 2021, zoals deze aan
elke afzonderlijke participatie van EUR 50.000 in Vastgoed C.V. APF XVII dienen te worden
toegerekend.
De waardering van de onroerende zaak is in deze modelaangifte gebaseerd op de waardering welke is
vastgesteld door een externe taxateur.

PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V., Thomas R. Malthusstraat 5, 1066 JR Amsterdam,
Postbus 90358, 1006 BJ Amsterdam
T: 088 792 00 20, F: 088 792 96 40, www.pwc.nl
‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284),
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions,
Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

De in de modelaangifte genoemde bedragen dienen te worden opgenomen in de aangifte
inkomstenbelasting 2020 voor particulieren. Indien u meerdere participaties in Vastgoed C.V. APF
XVII heeft, dient u de genoemde bedragen te vermenigvuldigen met het aantal participaties dat u
heeft.
Ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting 2021 dient u de bedragen te vermenigvuldigen met
het aantal participaties dat u bezit. De uitkomst hiervan neemt u op in de aangifte inkomstenbelasting
2021.
Ter informatie is in de modelaangifte tevens een aanvullende toelichting opgenomen. Deze toelichting
geeft een uitleg over het verschil tussen de waardering in de jaarrekening en de fiscale waardering in
de modelaangifte.
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog verdere informatie wensen, dan verstrekken wij u
die gaarne.
Hoogachtend,
PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V.

mr. M.M. Vogel
Tax Partner
matthijs.vogel@pwc.com
T: +31 (0)6 13 51 50 55
Bijlage:
 Modelaangifte inkomstenbelasting 2021

10 november 2021, MVO/SZIJ/JMO/16388820
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S. Zijlstra
Senior Tax Manager
stephan.zijlstra@pwc.com
T: +31 (0)6 22 24 44 32

Modelaangifte inkomstenbelasting 2021 voor de belegging in Vastgoed C.V. APF XVII
Bezittingen per 1 januari 2021
Onroerende zaken

Commercieel
€ 19.800.353

Totaal CV
Verschil
€
504.647

Fiscaal
€ 20.305.000

Fiscaal per
participatie
€
121.587

Immateriële vaste activa

€

-

€

-

€

-

€

-

Vorderingen

€

1.375.438

€

-

€

1.375.438

€

8.236

Liquide middelen

€

-

€

-

€

-

€

-

Totaal bezittingen

€ 21.175.791

€

504.647

€ 21.680.438

€

129.823

Schulden per 1 januari 2021

Totaal CV
Verschil

Voorzieningen

Commercieel
€
-

€

-

Langlopende schulden

€ 10.057.614

€

31.386

Kortlopende schulden

€

1.031.432

€

(286.834) €

Totaal schulden

€ 11.089.046

€

Intrinsieke waarde participatie
Belang in CV per participatie
Noot
1.
2.
3.
4.

Fiscaal
€

-

€ 10.089.000

Noot
1.

Fiscaal per
participatie
€
€

60.413

744.598

€

4.459

(255.448) € 10.833.598

€

64.872

€

64.951
0,599%

Aanvullende toelichting
De onroerende zaken zijn fiscaal gewaardeerd tegen de marktwaarde zoals vastgesteld door een
externe taxateur.
Dit betreft de commercieel geactiveerde financieringskosten van de CV. De geactiveerde
financieringskosten worden voor box 3 niet als bezitting in aanmerking genomen.
Een BTW schuld aan de belastingdienst wordt voor box 3 niet als schuld aangemerkt.
De schuld uit hoofde van te betalen winstuitdelingen aan de participanten is fiscaal niet in aanmerking
genomen aangezien dit een schuld aan de participant zelf is en geen verplichting jegens derden.

2.
3., 4.

