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Inhoudsopgave

1. Algemene informatie

Beheerder

Bewaarder

Achmea Investment Management B.V.
waarvan de directie wordt gevormd door:
• J. (Jacob) de Wit (voorzitter)
• P.C. (Peter) Jaspers (tot 1 april 2020)
• H. (Hermien) Smeets-Flier (met ingang van 1 april 2020)

Kas Trust & Depositary Services B.V.1
De Entree 500
1101 EE Amsterdam-Zuidoost

Kantooradres
Handelsweg 2, 3707 NH Zeist

The Bank of New York Mellon SA/NV
Netherlands Branche
Strawinskylaan 337
1077 XX Amsterdam

Beheerder
Achmea Investment Management B.V.
Handelsweg 2
3707 NH Zeist
Achmea Investment Management B.V. statutair gevestigd te
Zeist KvK nr. 18059537

Juridisch Eigenaar
De naam van de Juridisch Eigenaar is opgenomen in de
paragraaf Structuur van het Bestuursverslag van het
betreffende fonds.

Juridisch adviseur
De Brauw Blackstone Westbroek N.V.
Claude Debussylaan 80
1070 AB Amsterdam

Fiscaal adviseur
KPMG Meijburg & Co
Laan van Langerhuize 9
1186 DS Amstelveen

Onafhankelijke accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Fascinatio Boulevard 350
3065 WB Rotterdam

Depot bank
Kas Bank N.V. 1
De Entree 500
1101 EE Amsterdam-Zuidoost

1

Per 18 februari 2020 heeft een juridische fusie plaatsgevonden tussen KAS Trust & Depositary Services B.V. en KAS BANK N.V. De facto is KAS BANK N.V. gaan optreden als
AIFMD bewaarder voor de betreffende fondsen.
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2. Achmea IM Emerging Markets Equity Fund 2

2.1. Profiel
Met ingang van 1 januari 2020 is het Fonds van naam
gewijzigd van Achmea Investment Management
Opkomende Markten Aandelen Fonds naar Achmea IM
Emerging Markets Equity Fund.

Juridische status
Het Achmea IM Emerging Markets Equity Fund (het Fonds)
is een beleggingsfonds als bedoeld in artikel 1:1 Wft en is
opgezet in de vorm van een fonds voor gemene rekening. Het
Fonds valt onder de reikwijdte van de AIFM Richtlijn en wordt
aangeboden aan professionele beleggers. Niet-professionele
beleggers kunnen niet toetreden tot het Fonds tenzij een
niet-professionele belegger overeenkomstig artikel 4:18c
Wft door de Beheerder wordt aangemerkt als professionele
belegger.

Fiscale status
Voor fiscale doeleinden wordt het Fonds aangemerkt als een
besloten Fonds voor gemene rekening. Het Fonds is opgezet
als fiscaal transparant . Dat wil zeggen dat voor fiscale
doeleinden de belastingheffing niet plaatsvindt op het
niveau van het Fonds maar op het niveau van de
Participanten (mits deze belastingplichtig zijn). Hiervoor
worden de activa en passiva alsmede de resultaten van het
Fonds aan de Participanten toegerekend naar rato van hun
participatie. Het resultaat maakt deel uit van de belastbare
winst van de betreffende Participant indien deze
belastingplichtig is.

Structuur
Achmea Investment Management B.V. is de Beheerder van
het Fonds en heeft een vergunning van de AFM als bedoeld
in artikel 2:65 onder a van de Wft en valt onder het regime
van de AIFM Richtlijn. De Beheerder en het Fonds staan
ingeschreven in het register van de AFM onder nummer
15001209.
Het vermogen van het Fonds wordt ten behoeve en voor
rekening en risico van de Participanten gehouden door een
Juridisch Eigenaar in de vorm van een stichting. De
bestuurder van de Juridisch Eigenaar is Achmea Investment
Management B.V. De Juridisch Eigenaar treedt bij het
2

uitoefenen van zijn taken onder de fondsvoorwaarden alleen
op in het belang van de Participanten.
De activa van het Fonds worden bewaard door Kas Trust &
Depositary Services B.V. Deze is verantwoordelijk voor de
monitoring van cashflows, de bewaarneming van activa
(investeringen) en de verificatie van eigendom van de
vermogensbestanddelen van het Fonds. Per 18 februari 2020
heeft een juridische fusie plaatsgevonden tussen KAS Trust
& Depositary Services B.V. en KAS BANK N.V. De facto is KAS
BANK N.V. gaan optreden als AIFMD bewaarder.

Looptijd
De inceptie datum van het Fonds is 1 april 2016. De looptijd
van het Fonds is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Toezicht
Het Fonds valt onder wettelijk toezicht van de AFM en DNB.
Het Fonds is opgenomen in het register zoals bedoeld in
artikel 1:107 Wft.

Verhandelbaarheid
Het Fonds is een open-end beleggingsentiteit die,
behoudens bijzondere omstandigheden, op dagelijkse basis
participaties uitgeeft of inkoopt tegen de intrinsieke waarde
met een op- of afslag. Deze op- of afslag dient ter dekking
van de kosten die door het Fonds moeten worden gemaakt
voor het toetreden of uittreden van Participanten.

Benchmark
De benchmark van het Fonds is de MSCI Emerging Markets
Net Total Return Index.

Doelstelling
Het Fonds heeft als doelstelling om een rendement te
behalen, die in lijn is met de benchmark.

Prospectus
Voor het Fonds is een prospectus opgesteld met onder meer
informatie over het Fonds, de kosten en de risico’s. Dit
document is gepubliceerd op de website van de Beheerder
(www.achmeainvestmentmanagement.nl).

tot 01-01-2020 Achmea IM Opkomende Markten Aandelen Fonds
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2.2.1. Algemeen

Met ingang van 1 januari 2020 is het Fonds van naam
gewijzigd van Achmea Investment Management
Opkomende Markten Aandelen Fonds naar Achmea IM
Emerging Markets Equity Fund.

Hierbij bieden wij u het jaarverslag van het Achmea IM
Emerging Markets Equity Fund (het Fonds) aan.

In de volgende tabel is de algemene informatie van het
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund opgenomen.

2.2. Bestuursverslag

TABEL 2.2.1.1 ALGEMENE INFORMATIE FONDS
Onderwerp

Informatie

Inceptiedatum

1 april 2016

Looptijd

Onbepaald

Rechtsvorm

Fonds voor Gemene Rekening

Fiscale positie

Fiscaal transparant

Beheerder

Achmea Investment Management B.V.

Juridisch eigenaar

Stichting Juridisch Eigenaar Achmea lnvestment Management Opkomende Markten Aandelen Fonds

Bestuurder Juridisch eigenaar

Achmea Investment Management B.V.

Bewaarder

Kas Trust & Depositary Services B.V.

Benchmark

MSCI Emerging Markets Net Total Return Index

Het vermogensbeheer van dit Fonds wordt uitgevoerd door
de Beheerder.
Op 31 december 2019 zijn er zeven Participanten in het Fonds
aanwezig. Gedurende het verslagjaar zijn er vijf Participanten
toegetreden tot het Fonds en zijn er twee Participanten
uitgetreden.

2.2.2. Kerncijfers
Hieronder staan de kerncijfers, beleggingsresultaten en
performance van het Fonds over de laatste 4 jaar.

TABEL 2.2.2.1 KERNCIJFERS
31-12-2019

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2016

71.955.158

54.914.924

54.454.355

10.757.998

484.686

445.349

395.104

93.778

Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)

148,46

123,31

137,82

114,72

Lopende kosten factor

0,22%

0,22%

0,23%

0,24%

Portefeuille omloop factor

0,23%

NB

NB

NB

Fondsvermogen (in euro’s)
Aantal uitstaande participaties

Jaarverslagen 2019 Achmea IM Vastgoed Fonds en Opkomende Markten Aandelen Fonds
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund tot 01-01-2020 Achmea IM Opkomende Markten Aandelen
Fonds

05/67

TABEL 2.2.2.2 BELEGGINGSRESULTAAT
2019

2018

2017

2016

20,16%

-10,52%

20,29%

14,73%

1) inkomsten

-0,02%

NB

NB

NB

2) waardeverandering

20,43%

NB

NB

NB

3) kosten

-0,24%

NB

NB

NB

Benchmark

20,61%

-10,27%

20,59%

14,57%

1 jaar

3 jaar

5 jaar

Sinds inceptie

Rendement Portefeuille

20,16%

9,00%

-

11,07%

Rendement Benchmark

20,61%

9,29%

-

11,33%

Standaarddeviatie Portefeuille

11,57%

-

10,83%

Standaarddeviatie Benchmark

11,60%

-

10,85%

0,15%

-

0,15%

-1,86

-

-1,69

Beleggingsresultaat:

Waarvan uit:

TABEL 2.2.2.3 PERFORMANCE

Tracking Error
Informatie Ratio

Toelichting bovenstaande tabel
Rendement is geannualiseerd rendement over de
betreffende periode. Behalve voor het rendement,
ontbreken de gegevens. De berekening van deze gegevens is
gebaseerd op maandcijfers. Een aantal van minimaal 12
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maandcijfers is behalve voor het rendement, niet voldoende
voor een betrouwbare berekening. Wanneer er sprake is van
een drie-jaars track record dan kunnen ook de overige
gegevens in de tabel worden weergegeven.
Inceptie op 1 april 2016.
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GRAFIEK 2.2.2.1 PERFORMANCE
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2.2.3. Structuur
In de volgende paragrafen wordt de structuur van het Fonds
toegelicht.

2.2.3.1. Juridisch
Het Fonds is een beleggingsfonds als bedoeld in artikel 1:1
Wft en is opgezet in de vorm van een fonds voor gemene
rekening. Het Fonds valt onder de reikwijdte van de AIFM
Richtlijn en wordt aangeboden aan professionele beleggers.
Niet-professionele beleggers kunnen niet toetreden tot het
Fonds tenzij een niet-professionele belegger
overeenkomstig artikel 4:18c Wft door de Beheerder wordt
aangemerkt als professionele belegger.

2.2.3.2. Fiscaal
Voor fiscale doeleinden wordt het Fonds aangemerkt als een
besloten Fonds voor gemene rekening. Het Fonds is opgezet
als fiscaal transparant . Dat wil zeggen dat voor fiscale
doeleinden de belastingheffing niet plaatsvindt op het
niveau van het Fonds maar op het niveau van de
Participanten (mits deze belastingplichtig zijn). Hiervoor
worden de activa en passiva alsmede de resultaten van het
Fonds aan de Participanten toegerekend naar rato van hun
participatie. Het resultaat maakt deel uit van de belastbare
winst van de betreffende Participant indien deze
belastingplichtig is.

2.2.3.3. Bewaarder
De Beheerder is wettelijk verplicht om alle activa van het
Fonds door een onafhankelijke partij te laten bewaren (de
Bewaarder, als bedoeld in artikel 1:1 Wft).
De Bewaarder doet zijn werk in het belang van alle
Participanten. Dat gebeurt op verschillende manieren:

• De Bewaarder houdt alle beleggingen van het Fonds in
bewaring. Doordat de Bewaarder juridisch gescheiden is
van de Beheerder, zijn uw beleggingen goed beschermd.
Daarnaast doet de Bewaarder eigendomsverificatie en
registratie van activa die zich niet lenen voor
bewaarnemen.
• De Bewaarder heeft enkele controlerende taken over het
gevoerde beheer van het Fonds. De Bewaarder
controleert bijvoorbeeld of de aankoop en verkoop van
Participaties volgens alle wettelijke regels verloopt.
• Het controleren en reconciliëren van kasstromen en
rekeningen.

2.2.3.4. Beheer- en bewaarovereenkomst
Conform de Voorwaarden van het Fonds is als Beheerder van
het Fonds, Achmea Investment Management B.V.
aangewezen.
Conform de Voorwaarden van het Fonds is als Juridisch
Eigenaar van het Fonds, Stichting Juridisch Eigenaar Achmea
Investment Management Opkomende Markten Aandelen
Fonds aangewezen. Achmea Investment Management B.V. is
bestuurder van deze stichting.

2.2.4. Doelstelling en beleid
Het Fonds heeft als doel een rendement te behalen in lijn
met de benchmark, de MSCI Emerging Markets Net Total
Return Index. Deze index bestaat uit ruim 1.401 bedrijven
gevestigd in 26 landen. China, Zuid-Korea, Taiwan, India en
Brazilië beslaan circa 68% van de index. De sectoren
financiële dienstverlening, informatie technologie en
duurzame consumptiegoederen vormen samen ongeveer
55% van de index.
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Er wordt belegd bij één of meerdere beleggingsinstellingen
die passief beleggen in aandelen van opkomende markten.
De geselecteerde beleggingsinstellingen hebben hun eigen
voorwaarden met betrekking tot zaken als beleggingsbeleid,
beleggingsrestricties en voorwaarden met betrekking tot de
gebruikte instrumenten, positionering, kasposities,
securities lending etc., zoals opgenomen in het daarvoor op
enig moment geldende prospectus (c.q. de geldende
voorwaarden).
Het Fonds participeert in een indexfonds van BlackRock. De
fondsposities zijn nagenoeg gelijk aan de benchmark.

2.2.5. Status per balansdatum
Het fondsvermogen van het Fonds is gedurende de
verslagperiode toegenomen tot € 72,0 miljoen (2018:
€ 54,9 miljoen).
De toename van het fondsvermogen met € 17,1 miljoen is
het gevolg van:
• per saldo toetreden van participanten met € 5,3 miljoen;
• koersstijgingen op de financiële markten van
€ 11,8 miljoen;
• kosteninhoudingen van € 0,1 miljoen.
De intrinsieke waarde per participatie van het Fonds bedroeg
ultimo 2019 € 148,46 (2018: € 123,31) wat ten opzichte van
31 december 2018 een rendement van 20,16% betekent. De
benchmark van het Fonds heeft over dezelfde periode een
rendement van 20,61% gerealiseerd.

2.2.6. Ontwikkelingen
2.2.6.1. Algemene terugblik op financiële markten
Terugval economische groei resulteert in monetaire
verruiming
Gedurende 2019 viel de economische groei terug. Deze
terugval in het economisch momentum was voor de
verschillende centrale banken reden om in te grijpen. In
zowel de Verenigde Staten, de eurozone en in China werd het
monetaire beleid verruimd. Daarmee kwam een abrupt
einde aan de periode van voorzichtige beleidsnormalisatie.
Deze draai in het beleid kwam voor beleggers als een
verrassing. Het was ook één van de belangrijkste redenen
voor het positieve sentiment op de financiële markten. De
Amerikaanse centrale bank (Fed) verlaagde de beleidsrente
drie keer met 25 basispunten. Het rentetarief bedraagt nu
1,75%. Daarnaast begon de Fed met het opkopen van
kortlopend schuldpapier om zo de liquiditeit op de
geldmarkten te waarborgen. Ook de Europese Centrale Bank
(ECB) kwam in actie. Het opkoopprogramma voor obligaties
werd weer opgestart, ditmaal voor onbepaalde tijd.
Daarnaast benadrukte de ECB dat de beleidsrente nog voor
lange tijd op het huidige niveau blijft liggen. Tot slot ging
China over tot het stimuleren van de kredietverlening.
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Handelsoorlog VS-China zorgt voor volatiliteit
Naast de economische groeivertraging zorgden
verschillende politieke risico’s voor de nodige volatiliteit op
de financiële markten. Vooral de handelsoorlog tussen de
Verenigde Staten en China drukte zijn stempel op het
sentiment. Berichten over een mogelijke oplossing van het
conflict werden afgewisseld met nieuwe importtarieven en
zorgen over nog verdere escalatie. Uiteindelijk overheerste
echter het optimisme over een goede afloop. Eind 2019 werd
dit optimisme deels bewaarheid. China en de Verenigde
Staten bereikten op een aantal punten overeenstemming,
waardoor het handelsconflict voorlopig bevroren is. Een
structurele oplossing is echter nog niet in zicht. Daarvoor zijn
de verschillen op belangrijke punten als bescherming van
intellectueel eigendom en toegang van Amerikaanse
bedrijven tot de Chinese markt nog te groot. In Europa zorgde
de brexit voor onzekerheid en onrust. Vooral in het Verenigd
Koninkrijk was 2019 een jaar met veel politiek vuurwerk.
Premier May trad af nadat ze haar brexit-akkoord niet door
het parlement kreeg. Haar opvolger Boris Johnson sloot een
nieuw akkoord met de Europese Unie (EU), won vervroegde
parlementsverkiezingen en ligt nu op schema om het
Verenigd Koninkrijk uit de EU te loodsen. Daarmee is echter
nog geen einde gekomen aan alle onzekerheid rondom de
brexit. Eind 2020 moet de nieuwe handelsrelatie tussen de
EU en het Verenigd Koninkrijk zijn overeengekomen anders
dreigt als nog een harde brexit.

2.2.6.2. Algemene vooruitblik op financiële markten
Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. Naast de
humanitaire tragedie leidt de coronacrisis tot veel
economische onzekerheid. De maatregelen om de
coronapandemie te bestrijden hebben grote delen van de
wereldeconomie stilgelegd. Een economische recessie in
grote delen van de wereld ligt voor de hand. De vraag is alleen
hoe diep deze wordt en hoe lang de coronacrisis zal
doorwerken op de economie.
De beleidsmakers trekken alles uit de kast om de effecten
van de coronacrisis te bestrijden. Centrale banken kopen
vaak ongelimiteerd diverse soorten obligaties op en doen er
alles aan om de rust terug te brengen op de financiële
markten. Overheden tuigen enorme noodpakketten op en in
de eurozone zijn de begrotingsregels losgelaten.
De coronacrisis leidde tot een crisis op de financiële markten.
De volatiliteit spoot in maart op alle markten omhoog.
Aandelenmarkten gingen onderuit, de liquiditeit droogde op
en risico-opslagen op kredietobligaties liepen hard op. De
rente op Duitse staatsobligaties was volatiel maar bleef per
saldo laag. De olieprijs kelderde door zowel de vraaguitval
als het toegenomen aanbod.

2.2.6.3. Wijzigingen in het Fonds
De naam van het Fonds is aangepast
Met ingang van 1 januari 2020 is het Fonds van naam
gewijzigd van Achmea Investment Management
Opkomende Markten Aandelen Fonds naar Achmea IM
Emerging Markets Equity Fund.
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De fondsdocumentatie is geharmoniseerd
Het Informatie Memorandum en de Beleggingsrichtlijnen
van het Fonds zijn samengevoegd tot het Prospectus. De
indeling is aangepast en de teksten zijn uitgebreid.
De voorwaarden van het Fonds zijn aangepast, de
belangrijkste wijzigingen zijn:
• Het gebruik van share classes is mogelijk.
• Er worden dagelijks op werkdagen koersen afgegeven.
• Het proces van op- en afslagen is geharmoniseerd. Dit
betekent dat voor alle fondsen de ‘netting’ methodiek
wordt toegepast. Er wordt iedere dag één transactiekoers
bepaald.
• Materiële wijzigingen worden minimaal 1 maand van te
voren bekend gemaakt. Dit is in overeenstemming met
wat we in de praktijk doen en sluit aan op wet- en
regelgeving.
• Om te voorkomen dat een wijziging van een fiscale status
van één participant impact heeft op overige participanten,
zijn de fondsvoorwaarden rondom het onderwerp fiscale
transparantie aangescherpt. Hierdoor zijn de belangen
van de participanten beter beschermd. Dit sluit aan bij
bestaande (fiscale) wetgeving.

2.2.6.4. Beleggingsresultaat
Het Fonds heeft in 2019 een resultaat geboekt van
€ 11,7 miljoen (2018: - € 5,6 miljoen) en behaalde een
beleggingsresultaat van 20,16% (2018: -10,52%).

2.2.6.5. Beleggingsbeleid komend jaar
De Beheerder heeft de vooruitzichten beoordeeld en spreekt
op basis van deze informatie thans de verwachting uit dat
het beleggingsbeleid van het Fonds in 2020 niet zal wijzigen.

2.2.7. Fund Governance
Achmea Investment Management B.V. is lid van de Dutch
Fund and Asset Management Association (DUFAS,
www.dufas.nl). DUFAS houdt zich onder andere bezig met
het bevorderen van een integere bedrijfsvoering, door onder
meer het vaststellen van gedragscodes en best practices.
Hiertoe heeft DUFAS de Principles of Fund Governance
uitgevaardigd voor waarborging dat de deelnemers in onder
Nederlandse toezichtwetgeving vallende
beleggingsinstellingen, zorgvuldige en integere
dienstverlening aangeboden krijgen. De voorschriften die
voortvloeien uit de Principles of Fund Governance heeft
Achmea Investment Management B.V. als Beheerder van
haar fondsen, in haar bedrijfsvoering geïmplementeerd door
middel van het statuut Fund Governance, of wel de Achmea
Investment Management B.V. Fund Governance Code. Deze
is te vinden op de website
www.achmeainvestmentmanagement.nl.

2.2.8. AO/IC
De Beheerder beschikt over een beschrijving van de
bedrijfsvoering die voldoet aan de eisen van de Wft en het
Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (“BGfo”).
De Beheerder heeft gedurende het afgelopen boekjaar
verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld.
Bij deze werkzaamheden zijn geen constateringen gedaan op
grond waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat de
beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering, niet voldoet
aan de vereisten zoals opgenomen in de Wft en daaraan
gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaren wij als
bestuurder te beschikken over een beschrijving van de
bedrijfsvoering, die voldoet aan de eisen van het BGfo.
In het afgelopen boekjaar zijn risico’s en
beheersmaatregelen systematisch geïnventariseerd.
Beoordeeld is of het rest-risico (het risico dat overblijft na
genomen beheersmaatregelen) acceptabel was. Indien dit
niet het geval was, zijn additionele maatregelen genomen.
Voorts is de werking van de beheersmaatregelen
beoordeeld. Over dit proces is door de compliance- en risk
officer van de Beheerder aan de directie gerapporteerd.
De directie van de Beheerder heeft niet geconstateerd dat
de bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de
beschrijving functioneert. Derhalve verklaart de Beheerder
met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering
gedurende het verslagjaar effectief en overeenkomstig de
beschrijving heeft gefunctioneerd.

2.2.9. Risicobeheer
Het Fonds kent een specifiek beleggingsprofiel. Binnen dit
gekozen profiel wordt gestreefd naar vermogensgroei op de
langere termijn bij een aanvaardbaar risico. het Fonds kent
een eigen focus, die het risico- en rendementsprofiel
bepaalt. In de volgende paragrafen wordt het nemen van
risico's en de risicobereidheid van het Fonds toegelicht.
De belangrijkste risico's van het Fonds zijn:
• Marktrisico
• Valutarisico
• Concentratierisico
• Inflatierisico
• Liquiditeitsrisico
• Fiscaal Risico
• Afwikkelingsrisico
Het beleggingsrisico met een beschrijving van de
belangrijkste risico’s en de spreiding van de beleggingen is
opgenomen in paragraaf 7.3.8 van de jaarrekening van het
Fonds.

2.2.9.1. Risico’s algemeen
Beleggen impliceert het aangaan van transacties in financiële
instrumenten. Aan het beleggen in een Fonds en derhalve
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aan het gebruik van financiële instrumenten zijn zowel
kansen als ook risico's verbonden. Het beheersen van risico's
die met beleggen zijn verbonden moet altijd in samenhang
worden gezien met de kansen, zoals die tot uitdrukking
komen in het rendement. Risicomanagement is daarom niet
zozeer het zoveel mogelijk inperken van risico's als wel het
streven naar een optimale verhouding tussen rendement en
risico binnen acceptabele limieten.
De Beheerder van het Fonds bewaakt dat het Fonds in het
algemeen en de beleggingsportefeuille in het bijzonder
voortdurend blijft voldoen aan de randvoorwaarden zoals
die in de fondsdocumentatie zijn vastgelegd, aan de
wettelijke kaders en aan de meer Fonds specifieke interne
uitvoeringsrichtlijnen. Dergelijke richtlijnen zijn onder meer
vastgesteld ten aanzien van de mate van spreiding van de

portefeuille, de kredietwaardigheid van debiteuren, de
kwaliteit van marktpartijen waarmee zaken worden gedaan
en de liquiditeit van de beleggingen.

2.2.9.2. Risicobereidheid
Uitgangspunt bij de risicobereidheid van het Fonds is niet
zozeer het voorkomen van risico’s, maar juist het nemen van
weloverwogen besluiten over de te nemen risico’s bij het
behalen van de doelstelling van het Fonds. Het hanteren van
de risicobereidheid geeft de Beheerder houvast bij het sturen
naar de optimale verhouding van risico en rendement.

2.2.9.2.1. Financiële risico’s
De risicobereidheid van de drie belangrijkste financiële
risico’s wordt toegelicht in de volgende tabel.

TABEL 2.2.9.2.1.1 RISICOBEREIDHEID VAN DE DRIE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE RISICO’S
Risico

Risicobereidheid

Impact

Hoog

Hoog

Hoog

Gemiddeld

In de bijlage bij de jaarrekening van
het Fonds is een valuta verdeling
opgenomen.

Hoog

Gemiddeld

In de bijlage bij jaarrekening van het Door spreiding toe te passen wordt
Fonds zijn tabellen opgenomen die beoogd het concentratie risico te
de spreiding naar sector, land en
beperken en te beheersen.
valuta weergeven.

Materialisatie

Beheersing

Marktrisico
Het risico dat door
marktschommelingen beleggingen
in waarde dalen.

In de bijlage bij jaarrekening van het Door spreiding toe te passen wordt
Fonds zijn tabellen opgenomen die beoogd het marktrisico te
de spreiding naar sector, land en
beperken en te beheersen.
valuta weergeven.

Valutarisico
Het risico dat vreemde valuta
minder waard wordt ten opzichte
van de Euro.

Door spreiding toe te passen wordt
beoogd het marktrisico te
beperken en te beheersen.

Concentratierisico
Het risico dat in verhouding veel van
het fondsvermogen belegd wordt in
een bepaalde risicofactor.

2.2.9.2.2. Niet financiële risico’s

• Wet- en regelgeving risico.

Er worden drie belangrijke niet financiële risico’s
onderscheiden, te weten:
• Fiscaal- en juridisch risico;
• Operationeel risico;

De risicobereidheid van deze risico’s wordt samengevat in de
volgende tabel.
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TABEL 2.2.9.2.2.1 RISICOBEREIDHEID NIET FINANCIËLE RISICO’S
Risico

Risicobereidheid

Impact

Laag

Materialisatie

Beheersing

Hoog

Fiscale en juridische risico’s hebben
in de verslagperiode geen negatieve
impact gehad op de
beleggingsinstelling.

Via een Regiegroep worden fiscaleen juridische aspecten
gemonitord, voor specifieke
onderwerpen worden externe
adviseurs geconsulteerd.

Laag

Hoog

Operationele risico’s hebben in de
verslagperiode geen negatieve
impact gehad op de
beleggingsinstelling.

Set van maatregelen en
rapportages daarover en het
verkrijgen van een ISAE 3402 type
II verklaring.

Laag

Hoog

Wet- en regelgeving risico’s hebben
in de verslagperiode geen negatieve
impact gehad op de
beleggingsinstelling.

Wijzigingen in wet- en regelgeving
worden gemonitord door de
Werkgroep Wet- en Regelgeving en
rapporteert hierover aan de
directie van de Beheerder.

Fiscaal- en juridisch risico
Het risico dat een
beleggingsinstelling niet voldoet aan
de fiscale- en juridische regels, die
van toepassing is op de
beleggingsinstelling.

Operationeel risico
Het risico dat het niet goed
functioneren van de operationele
processen van invloed is de
beleggingsinstelling.

Wet- en regelgeving risico
Het risico dat een
beleggingsinstelling niet voldoet aan
de wet- en regelgeving, die van
toepassing is op de
beleggingsinstelling.
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2.2.10. Personeel en beloning
In 2019 waren bij Achmea IM (evenals 2018) geen
medewerkers in dienst. Alle personeelsleden van Achmea IM
zijn in dienst van Achmea Interne Diensten N.V. De met de
activiteiten van Achmea IM verband houdende
personeelskosten en overige bedrijfskosten worden
doorbelast aan Achmea IM.

beloning, voor de interne medewerkers van Achmea IM. Het
betreft de totale beloning van iedereen die geheel of
gedeeltelijk t.b.v. Achmea IM werkzaamheden verricht in
2019 (n = 239/245 FTE; 2018: n = 236/243 FTE). In 2019 heeft
(evenals in 2018) geen enkele medewerker (inclusief
directie) van Achmea IM een jaarlijks beloning van
€ 1 miljoen of meer ontvangen.

Totaal personeel
Hieronder wordt vermeld het totale bedrag van de beloning
gedurende het jaar, onderverdeeld in de vaste en variabele

TABEL 2.2.10.1 OVERZICHT PERSONEEL TOTAAL (INCLUSIEF KEY STAFF)
(x € 1.000)
Totale Vaste Beloning personeel Achmea IM
Totale Variabele beloning personeel m.b.t. boekjaar Achmea IM
Totale bedrag van de beloning personeel Achmea IM
1

2

2019

2018

22.411

21.407

N.n.b.1

1.5142

22.411

22.921

Nog niet bekend. Op moment van tekenen van de jaarrekening is nog geen besluit genomen over de toekenning van variabele beloning m.b.t. het boekjaar 2019. Als besloten
wordt tot een toekenning zal dit worden gepubliceerd in hoofdstuk 4 van het Remuneratierapport 2019 van Achmea dat eind mei 2020 op www.achmea.nl wordt gepubliceerd.
In de totale personeelskosten is een totale last opgenomen van € 2,3 miljoen.
Bij de jaarrekening van 2018 was de toekenning van variabele beloning m.b.t. het prestatiejaar 2018 nog niet bekend. De toekenning is nadien gepubliceerd in het
remuneratierapport Achmea dat in mei 2019 is gepubliceerd. Deze staat nu als zodanig vermeld in het bovenstaande overzicht 2018.

Identified Staff
Hieronder wordt vermeld het geaggregeerde bedrag van de
beloning bij Achmea IM onderverdeeld naar de hoogste

directie en de personeelsleden wier handelen het
risicoprofiel van de beleggingsentiteit in belangrijke mate
beïnvloedt, de zogenoemde identified staff.

TABEL 2.2.10.2 OVERZICHT IDENTIFIED STAFF (INCLUSIEF KEY STAFF)1
(x € 1.000)
Totale Vaste Beloning Identified Staff Achmea IM
Totale Variabele beloning Identified Staff m.b.t. boekjaar Achmea IM
Totale bedrag van de beloning Identified Staff Achmea IM
1
2

3

2019

2018

10.012

9.675

N.n.b.2

9613

10.012

10.636

Opgave van Achmea IM.
Nog niet bekend. Op moment van tekenen van de jaarrekening is nog geen besluit genomen over de toekenning van variabele beloning m.b.t. het boekjaar 2019. Als besloten
wordt tot een toekenning zal dit worden gepubliceerd in hoofdstuk 4 van het Remuneratierapport 2019 van Achmea dat eind mei 2020 op www.achmea.nl wordt gepubliceerd.
In de totale personeelskosten is een totale last opgenomen van € 2,3 miljoen.
Bij de jaarrekening van 2018 was de toekenning van variabele beloning m.b.t. het prestatiejaar 2018 nog niet bekend. De toekenning is nadien gepubliceerd in het
remuneratierapport Achmea dat in mei 2019 is gepubliceerd. Deze staat nu als zodanig vermeld in het bovenstaande overzicht 2018.

Achmea IM had over het boekjaar 239 interne
personeelsleden /245 Fte (2018: 236 personeelsleden/ 243
Fte), waaronder 73 personeelsleden / 77 Fte directieleden
en personeelsleden (2018 74/ 78Fte) wier handelen het
risicoprofiel van de beleggingsentiteit in belangrijke mate
beïnvloedt.
Er is geen sprake van carried interest.

2.2.11. Gebeurtenissen na balansdatum
Per 18 februari 2020 heeft een juridische fusie
plaatsgevonden tussen KAS Trust & Depositary Services B.V.
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en KAS BANK N.V. De facto is KAS BANK N.V. gaan optreden
als AIFMD bewaarder voor het Fonds.

COVID-19 (Corona)
De uitbraak van het COVID-19 (Corona) virus in 2020 heeft
een aanzienlijke impact op de samenleving, waar Achmea
IM, onze participanten en andere stakeholders ook
onderdeel van zijn. Wij als Beheerder van de fondsen
realiseren ons dat met name de directe impact op (de
waarde) van fondsen groot is. Om de dienstverlening naar
onze participanten zo goed mogelijk te kunnen garanderen,
hebben we kort na de eerste geconstateerde besmetting in
Nederland, het Achmea IM Business Crisis Team (BCT) en
Financieel Crisis Team (FCT) geactiveerd. Beide teams
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kennen een multidisciplinaire samenstelling. Het BCT
opereert binnen de overkoepelende business continuïteit
structuur van Achmea. Achmea IM volgt nauwgezet de
ontwikkelingen rond de dreigende epidemie/pandemie en
vertalen die naar risico’s die daaruit kunnen voortkomen en
de impact daarvan op onze organisatie. Kritieke
bedrijfsprocessen zijn bekend en key-medewerkers zijn
geïdentificeerd. Bestaande plannen, draaiboeken en
crisisscenario’s zijn sinds het ontstaan van de crisis in
werking. Door medewerkers zo veel mogelijk thuis te laten
werken en of fysiek te splitsen, beperken we het risico van
besmetting en wordt de continuïteit van de dienstverlening
zo goed mogelijk gewaarborgd. De crisis scenariokaart
“grootschalige uitval van personeel” maakt onderdeel uit van
onze continuïteitsplannen die bij trainingen en testen
worden meegenomen.
Conform ons Uitbestedingsbeleid hebben wij contact met
onze uitbestedingspartners over de maatregelen die zij
(moeten) nemen, om te borgen dat wij de dienstverlening
aan onze participanten en voor de fondsen kunnen
garanderen. In relatie tot het Corona virus hebben wij onze
dienstverleners specifiek gevraagd naar de maatregelen die
zij hebben getroffen om de risico’s te beheersen en wij blijven
met hen in gesprek om ons ervan te vergewissen dat er
adequaat wordt gereageerd op ontwikkelingen die er nog
zullen plaatsvinden.

Het Fonds belegt via twee fondsen voornamelijk in
wereldwijde aandelen in opkomende markten. De
beleggingen zijn onderhevig aan normale
marktschommelingen en risico’s, die inherent zijn aan het
beleggen in financiële instrumenten. De intrinsieke waarde
per participatie is in de periode 31 december 2019 tot en
met 20 april 2020 gedaald met 16,62%. De financiële
markten waarop het Fonds belegt laten een licht herstel zien
en de liquiditeit op de markt is laag. Tot 20 april 2020 heeft
het Fonds als gevolg van het ontstaan van de COVID 19 crisis
geen uitstroom gehad. De Beheerder voorziet geen
problemen met de lage liquiditeit, omdat er geen uitstroom
uit het Fonds is ontstaan.
We voorzien geen materiële onzekerheid voor de
continuïteit van het Fonds. De Jaarrekening is derhalve
opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Zeist, 6 mei 2020
De Beheerder,
Achmea Investment Management B.V.

De ontwikkeling van het COVID-19 (Corona) virus in 2020
heeft grote impact op de financiële markten waarop de
fondsen beleggen. Om de financiële markten constant te
monitoren is Markt Monitoring Comité (MMC) geactiveerd,
het MMC rapporteert aan het FCT. Vanuit het MMC wordt
dagelijks:
• de marktontwikkelingen beoordeeld;
• per asset categorie de liquiditeit van de markt
beoordeeld;
• de transactiekosten beoordeeld, de werkelijke
transactiekosten worden vergeleken met de vaste op- en
afslagen. Wanneer het noodzakelijk is worden de
werkelijke transactiekosten gehanteerd;
• de in- en outflow beoordeeld;
• beoordeeld of opschorting van inkoop en uitgifte van
participaties nodig is.

J. de Wit

Directievoorzitter

G.B.H. Coppens

Commercieel directeur

Jaarverslagen 2019 Achmea IM Vastgoed Fonds en Opkomende Markten Aandelen Fonds
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund tot 01-01-2020 Achmea IM Opkomende Markten Aandelen
Fonds

13/67

2.3. Jaarrekening
2.3.1. Balans
TABEL 2.3.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER (VOOR RESULTAATBESTEMMING)
(in euro's)

Referentie

31-12-2019

31-12-2018

7.3.6.1.

71.957.645

54.923.235

71.957.645

54.923.235

3.003

20.256

162

19.033

2.841

1.223

59.825

38.673

59.825

38.673

72.020.473

54.982.164

71.955.158

54.914.924

59.456.993

54.111.304

803.620

6.412.182

11.694.545

- 5.608.562

65.315

67.240

65.315

67.240

72.020.473

54.982.164

ACTIVA
Beleggingen
Participaties

Vorderingen

7.3.6.2.

Uit hoofde van effectentransacties
Overige vorderingen

Geldmiddelen en kasequivalenten

7.3.6.3.

Liquide middelen

Totaal ACTIVA

PASSIVA
Fondsvermogen

7.3.6.4.

Inbreng participanten
Overige reserves
Onverdeeld resultaat lopend boekjaar

Kortlopende schulden
Overige schulden

Totaal PASSIVA
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7.3.6.5.
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2.3.2. Winst- en verliesrekening
TABEL 2.3.2.1 WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI T/M 31 DECEMBER
(in euro's)

Referentie

2019

2018

- 13.712

- 20.915

- 13.712

- 20.915

11.850.033

- 5.472.906

576.095

- 56.353

Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties

11.273.938

- 5.416.553

Totaal OPBRENGSTEN

11.836.321

- 5.493.821

141.776

114.741

141.396

114.681

380

60

141.776

114.741

11.694.545

- 5.608.562

OPBRENGSTEN
Direct resultaat uit beleggingen

7.3.7.

Overige

Indirect resultaat uit beleggingen

7.3.7.

Gerealiseerde waardeverandering participaties

LASTEN
Lasten
Beheerkosten
Transactiekosten

Totaal LASTEN

Netto RESULTAAT

7.3.7.
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2.3.3. Kasstroomoverzicht
TABEL 2.3.3.1 KASSTROOMOVERZICHT OVER DE PERIODE 1 JANUARI T/M 31 DECEMBER
(in euro's)

Referentie

2019

2018

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten

- 5.324.537

- 6.065.948

Netto resultaat

11.694.545

- 5.608.562

Gerealiseerde waardeverandering participaties

7.3.7.

- 576.095

56.353

Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties

7.3.7.

- 11.273.938

5.416.553

Aankopen van participaties

7.3.6.1.

- 11.142.500

- 9.570.000

Verkopen van participaties

7.3.6.1.

5.958.123

3.620.243

Mutatie uit hoofde van effectentransacties

7.3.6.1.

18.871

-

Mutatie overige vorderingen

- 1.618

- 7.671

Mutatie overige schulden

- 1.925

27.136

5.345.689

6.069.131

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Inbreng participanten

7.3.6.4.

11.151.969

9.578.697

Terugbetaald aan participanten

7.3.6.4.

- 5.806.280

- 3.509.566

Netto kasstroom / mutatie geldstroom

21.152

3.182

Totaal geldmiddelen begin huidig boekjaar

38.673

35.491

Totaal

59.825

38.673
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2.3.4. Toelichting algemeen
Met ingang van 1 januari 2020 is het Fonds van naam
gewijzigd van Achmea Investment Management
Opkomende Markten Aandelen Fonds naar Achmea IM
Emerging Markets Equity Fund.
Het Fonds is opgericht op 2 september 2015. De
daadwerkelijke beleggingsactiviteiten hebben per 1 april
2016 een aanvang genomen.
Het Fonds welke openstaat voor professionele beleggers,
staat onder toezicht van de AFM en is ingeschreven in het
AIFMD register van de AFM op basis van de vergunning van
de Beheerder.
Achmea Investment Management B.V. is Beheerder van het
Fonds (hierna de “Beheerder”). Op 10 juni 2015 heeft
Achmea Investment Management B.V. een vergunning van
de Autoriteit Financiële Markten verkregen conform artikel
2:65 van de Wft.
De Beheerder is statutair gevestigd te Zeist en
kantoorhoudende Handelsweg 2, 3707 NH Zeist. De
Beheerder is ingeschreven in het handelsregister ten kantore
van de Kamer van Koophandel onder nr. 18059537. Achmea
B.V. houdt alle aandelen in de Beheerder.
Het vermogen van het Fonds wordt ten behoeve en voor
rekening en risico van de participanten gehouden door een
daarvoor specifiek opgerichte juridische eigenaar, de
Stichting Juridisch Eigenaar Achmea Investment
Management Opkomende Markten Aandelen Fonds.
Achmea Investment Management B.V. treedt op als
bestuurder van de Stichting Juridisch Eigenaar Achmea
Investment Management Opkomende Markten Aandelen
Fonds.
Het Fonds Achmea IM Emerging Markets Equity Fund stelt
zich ten doel voor rekening en risico van participanten het
verwerven, houden, beheren en vervreemden van
vermogenswaarden.
Het totale fondsvermogen, wat bestaat uit de onderdelen
“Inbreng participanten”, “Overige reserves” en “Onverdeeld
resultaat lopend boekjaar”, wordt volgens de voorwaarden
van het Fonds verkregen door de Juridisch Eigenaar van het
Fonds ten behoeve van de Participanten.
Het vermogensbeheer wordt uitgevoerd door de Beheerder.

Voor de beheersing van de interne bedrijfsvoering wordt
verwezen naar paragraaf 7.2.8 van het Bestuursverslag van
het Fonds.

2.3.5. Grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling
Algemeen
Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de
wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige
uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving die
uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
In de balans, de winst- en verliesrekening en het
kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen waarmee
wordt verwezen naar de toelichting.
Zowel de functionele valuta als de presentatievaluta van het
Fonds is de euro.
Alle in deze jaarrekening opgenomen bedragen zijn in hele
euro’s, tenzij anders vermeld. De opgenomen posten in de
balans zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, tenzij een
andere waarderingsgrondslag wordt vermeld. In dit
jaarverslag is voor nul-waarden en afgeronde bedragen
hetzelfde symbool gehanteerd (-).
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
De gehanteerde grondslagen van waardering en van
resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het
voorgaande jaar. Teksten kunnen zijn aangepast teneinde
een beter inzicht en consistentie te verkrijgen.
De Beheerder heeft de jaarverslagen van de door haar
beheerde beleggingsinstellingen geharmoniseerd. Als
gevolg hiervan zijn tabellen en teksten aangepast.
Belangrijke wijzigingen voor het Fonds zijn:
• De jaarrekening is opgemaakt “voor winstverdeling”, dit
was “na winstverdeling”. Deze aanpassing heeft impact op
de presentatie van het “Fondsvermogen” op de “Balans”
en de “Toelichting op de balans – Fondsvermogen”.
• Bij de verantwoording van de cijfers in de Winst- en
verliesrekening heeft bij “Lasten – Betaalde interest” een
re-classificatie plaatsgevonden naar “Direct resultaat uit
beleggingen - Overige”.
De aanpassingen en re-classificaties hebben geen impact op
het resultaat en vermogen van het Fonds. De vergelijkende
cijfers zijn dienovereenkomstig aangepast.

Het Fonds heeft geen personeel in dienst. Informatie over
personeel en het beloningsbeleid van de Beheerder is
opgenomen in het Bestuursverslag.

In het Bestuursverslag en de Jaarrekening is ten opzichte van
het jaarverslag 2018 informatie toegevoegd. Indien
beschikbaar zijn cijfers uit voorgaande jaren opgenomen,
anders NB.

De administratie en de berekening van de dagelijkse
intrinsieke waarde van het Fonds wordt gedaan door de
Beheerder.

Schattingen en veronderstellingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het
opstellen van de jaarrekening vormt de Beheerder van de
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beleggingsinstelling zich verschillende oordelen en maakt
schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het
geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen
inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij
de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Bijzondere waardeverminderingen van activa
De Beheerder beoordeelt op iedere balansdatum of er
aanwijzingen zijn dat een actief aan een bijzondere
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke
indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van
het actief vastgesteld. Van een bijzondere
waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een

actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare
waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de
bedrijfswaarde.

Vreemde valuta
Activa en passiva luidende in vreemde valuta worden
omgerekend tegen de slotkoers op balansdatum.
Opbrengsten en lasten in vreemde valuta worden
omgerekend tegen de transactiekoers. Koersresultaten
(gerealiseerd en ongerealiseerd) op vreemde valuta worden
in de resultatenrekening verantwoord. Bij de toelichting op
de balans, onderdeel beleggingen, is informatie opgenomen
over de omrekening van de buitenlandse valuta naar euro’s
en de gehanteerde omrekenkoersen.

TABEL 2.3.5.1 OMREKENKOERSEN VREEMDE VALUTA

Amerikaanse Dollar

31-12-2019

31-12-2018

1,1225

1,1432

Beleggingen
Participaties

Fondsvermogen
Algemeen

Participaties in aandelen fondsen worden gewaardeerd
tegen de beurswaarde of meest recente Net Asset Value
(NAV) per balansdatum. Gerealiseerde en ongerealiseerde
koersverschillen op de participaties worden via de winst- en
verliesrekening verwerkt.

Het fondsvermogen wordt bepaald door het bedrag dat
resteert nadat alle actiefposten en posten van het vreemd
vermogen volgens de van toepassing zijnde
waarderingsgrondslagen in de balans zijn opgenomen.

Verwerking van plaatsing en inkoop van participaties
Transactiekosten
Aankoopkosten worden direct ten laste van de
verkrijgingprijs van de beleggingen gebracht. Verkoopkosten
worden ten laste van de vervreemdingsprijs van de
beleggingen gebracht. Dientengevolge vormen de aankoopen verkoopkosten onderdeel van de (on)gerealiseerde
waardeveranderingen van beleggingen.

Liquide middelen
Onder de liquide middelen zijn opgenomen die kas- en
banktegoeden die onmiddellijk opeisbaar zijn dan wel een
looptijd korter dan twaalf maanden hebben. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden
aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vorderingen en schulden
Vorderingen en schulden worden bij de eerste waardering
gewaardeerd tegen de reële waarde, inclusief
transactiekosten en na eerste verwerking tegen
(geamortiseerde) kostprijs. Indien geen sprake is van
transactiekosten is de (geamortiseerde) kostprijs gelijk aan
de nominale waarde van de vordering c.q. schuld. Hierbij
wordt op de vorderingen, indien noodzakelijk, een
voorziening wegens mogelijke oninbaarheid in mindering
gebracht.
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De uit hoofde van plaatsing, respectievelijk inkoop van
participaties ontvangen, respectievelijk betaalde bedragen
worden geheel verwerkt in het fondsvermogen.

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds
de opbrengsten, zoals in het verslagjaar gedeclareerde
dividenden, interest, koersresultaten en valutaresultaten en
anderzijds de lasten, zoals beheerkosten. Opbrengsten en
lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij
betrekking hebben.

Op- en afslag bij toe- en uittredingen
Bij de uitgifte van participaties van het Fonds wordt de
uitgifteprijs van de participatie ten opzichte van de
berekende intrinsieke waarde verhoogd met een opslag; bij
de inkoop van participaties wordt de inkoopprijs verlaagd
met een afslag. Deze op- en afslagen dienen vooral om
transactiekosten te dekken. Deze transactiekosten bestaan
uit onder andere brokerkosten, bankkosten en belastingen.
Spreads tussen bied- en laatprijzen en de eventuele
verandering in de marktprijs als gevolg van de transactie
komen ten laste van het Fonds. De Beheerder valideert elk
halfjaar de op- en afslagen op basis van de gemiddelde
transactiekosten als gevolg van toe- en uittredingen, en past
deze indien nodig aan.
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Lopende kosten factor
De Lopende kosten factor wordt berekend door de totale
kosten in het Fonds over de verslagperiode te delen door de
gemiddelde intrinsieke waarde. De gemiddelde intrinsieke
waarde wordt berekend door gedurende de verslagperiode
de afgegeven intrinsieke waarden bij elkaar op te tellen en
te delen door het aantal maal dat de intrinsieke waarden zijn
afgegeven. De Lopende kosten factor wordt berekend in
overeenstemming met de Nadere regeling gedragstoezicht
financiële ondernemingen Wft en sluit aan bij het
Prospectus. De transactiekosten als gevolg van toe- en
uittreding en eventuele rentelasten zijn buiten beschouwing
gelaten.

Portefeuille omloop factor
De portefeuille omloop factor (POF) geeft een indicatie van
de omloopsnelheid van de beleggingen ten opzichte van het
gemiddeld fondsvermogen van het Fonds en is een maatstaf
voor de gemaakte transactiekosten als gevolg van het
gevoerde portefeuillebeleid en de daaruit voortvloeiende
beleggingstransacties. Bij de gehanteerde berekening wordt
het bedrag van de omloop bepaald door de som van de aanen verkopen van de beleggingen te verminderen met de som
van de plaatsingen en opnames van eigen participaties. De
POF wordt bepaald door het bedrag van de omloop uit te
drukken in een percentage van het gemiddeld
fondsvermogen welke op identieke wijze wordt berekend als
bij de bepaling van de Lopende kosten factor. Bij de
berekening van de POF worden de aan- en verkopen van
fondsen, die de karakteristieken van liquide middelen
hebben, niet meegenomen.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenaamde
´indirecte methode´, waarbij onderscheid is gemaakt tussen
kasstromen uit beleggings- en financieringsactiviteiten. Als
liquide middelen worden aangemerkt de banktegoeden.
Bij de kasstroom uit beleggingsactiviteiten wordt het
resultaat gecorrigeerd voor kosten welke geen uitgaven zijn,
opbrengsten welke geen ontvangsten zijn, alsmede voor
mutaties in de beleggingsportefeuille en de vlottende activa
en passiva. De mutaties in het fondsvermogen, betaalde
bedragen bij inkoop eigen participaties en
dividenduitkeringen worden opgenomen onder de
kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Fiscale positie
Het Fonds wordt ten behoeve van haar participanten als
fiscaal transparant aangemerkt.
Het Fonds is een Fonds voor gemene rekening en alle activa
en passiva, alsmede de resultaten van dit Fonds, worden
rechtstreeks toegerekend aan de houders van de
participaties.
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2.3.6. Toelichting op de balans
2.3.6.1. Beleggingen
Het verloop van de beleggingsportefeuille is als volgt.

TABEL 2.3.6.1.1 VERLOOP BELEGGINGEN
(in euro's)

Participaties

Totaal

Stand begin huidig boekjaar

54.923.235

54.923.235

Aankopen

11.142.500

11.142.500

Verkopen

- 5.958.123

- 5.958.123

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen

11.850.033

11.850.033

Stand einde huidig boekjaar

71.957.645

71.957.645

Stand begin vorig boekjaar

54.446.384

54.446.384

Aankopen

9.570.000

9.570.000

Verkopen

- 3.620.243

- 3.620.243

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen

- 5.472.906

- 5.472.906

Stand einde vorig boekjaar

54.923.235

54.923.235

De portefeuille omloop factor bedroeg in het boekjaar 2019 is 0,23%. Voor uitleg inzake de portefeuille omloop factor en de
wijze van berekenen, zie de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.
De specificatie van de beleggingen is opgenomen in bijlage 2.5.

2.3.6.2. Vorderingen
De overige vorderingen bestaan uit.

TABEL 2.3.6.2.1 OVERIGE VORDERINGEN
(in euro's)

31-12-2019

31-12-2018

782

-

Te vorderen kosten van Achmea IM

2.059

1.223

Totaal

2.841

1.223

Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding

De vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar.

2.3.6.3. Liquide middelen
Als liquide middelen worden alle onmiddellijk opeisbare tegoeden bij banken aangemerkt.
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2.3.6.4. Fondsvermogen
Fondsvermogen
Het totale fondsvermogen, wat bestaat uit de onderdelen “Inbreng participanten”, “Overige reserves” en “Onverdeeld
resultaat lopend boekjaar”, wordt volgens de voorwaarden van het Fonds verkregen door de Juridisch Eigenaar van het Fonds
ten behoeve van de Participanten.

Toelichting op het fondsvermogen
Hieronder wordt in tabellen het volgende toegelicht:
• Inbreng participanten
• Verloop overige reserves
• Onverdeeld resultaat lopende boekjaar
• Verloop van het aantal participaties
• Vergelijking fondsvermogen
• Toerekening intrinsieke waarde per participant

TABEL 2.3.6.4.1 INBRENG PARTICIPANTEN
(in euro's)

2019

2018

Stand begin boekjaar

54.111.304

48.042.173

Ingebracht door participanten

11.151.969

9.578.307

Terugbetaald aan participanten

5.806.280

3.509.176

59.456.993

54.111.304

2019

2018

6.412.182

512.192

- 5.608.562

5.899.990

803.620

6.412.182

2019

2018

- 5.608.562

5.899.990

5.608.562

- 5.899.990

Resultaat lopend boekjaar

11.694.545

- 5.608.562

Stand einde boekjaar

11.694.545

- 5.608.562

Stand einde boekjaar

TABEL 2.3.6.4.2 VERLOOP OVERIGE RESERVES
(in euro's)

Stand begin boekjaar
Toevoeging/onttrekking resultaat voorgaand boekjaar

Stand einde boekjaar

TABEL 2.3.6.4.3 ONVERDEELD RESULTAAT LOPEND BOEKJAAR
(in euro's)

Stand begin boekjaar
Toevoeging/onttrekking aan overige reserves

Jaarverslagen 2019 Achmea IM Vastgoed Fonds en Opkomende Markten Aandelen Fonds
Achmea IM Emerging Markets Equity Fund tot 01-01-2020 Achmea IM Opkomende Markten Aandelen
Fonds

21/67

TABEL 2.3.6.4.4 VERLOOP VAN HET AANTAL PARTICIPATIES
(in stukken)

2019

2018

445.349

395.104

Ingebracht participaties

82.075

76.106

Terugbetaald aan participaties

42.738

25.861

484.686

445.349

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2017

71.955.158

54.914.924

54.454.355

484.686

445.349

395.104

148,46

123,31

137,82

(in euro's)

31-12-2019

31-12-2018

Pensioenfondsen

65.600.247

50.131.741

6.354.911

-

-

4.783.183

71.955.158

54.914.924

31-12-2019

31-12-2018

Te betalen beheerkosten

10.460

11.600

Te betalen servicekosten

5.811

6.444

48.882

30.238

162

18.958

65.315

67.240

Stand begin boekjaar

Stand einde boekjaar

TABEL 2.3.6.4.5 VERGELIJKING FONDSVERMOGEN

Fondsvermogen (in euro's)
Aantal uitstaande participaties
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)

TABEL 2.3.6.4.6 TOEREKENING INTRINSIEKE WAARDE PER PARTICIPANT

Retail fondsen
Verzekeraars

Totaal

2.3.6.5. Kortlopende schulden
De overige schulden bestaan uit.

TABEL 2.3.6.5.1 OVERIGE SCHULDEN
(in euro's)

Te betalen externe fondsbeheerkosten
Diverse schulden
Totaal

De kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan één jaar.
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2.3.7. Toelichting op de winst- en verliesrekening
Direct resultaat uit beleggingen
Het overige directe resultaat bestaat uit.

TABEL 2.3.7.1 OVERIGE
(in euro's)

Dividend participaties
Rente rekening-courant

Totaal

2019

2018

- 13.123

- 20.243

- 589

- 672

- 13.712

- 20.915

Indirect resultaat uit beleggingen
De gerealiseerde waardeveranderingen zijn de resultaten uit hoofde van verkopen (inclusief verkoopkosten). De
ongerealiseerde waardeveranderingen zijn de veranderingen in de aangehouden beleggingen (inclusief de aankoopkosten).

TABEL 2.3.7.2 INDIRECTE OPBRENGSTEN
(in euro's)

2019

2018

576.095

-

-

- 56.353

576.095

- 56.353

11.273.938

-

-

- 5.416.553

11.273.938

- 5.416.553

2019

2018

Beheerkosten

56.730

46.993

Servicekosten

31.517

26.107

Kosten extern fondsbeheer

53.149

41.581

380

60

141.776

114.741

Positieve gerealiseerde waardeverandering participaties
Negatieve gerealiseerde waardeverandering participaties

Totaal gerealiseerde waardeverandering

Positieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties
Negatieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties

Totaal niet-gerealiseerde waardeverandering

Lasten
De lasten bestaan uit.

TABEL 2.3.7.3 LASTEN
(in euro's)

Transactiekosten bank
Totaal
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Beheerkosten
De Beheerder brengt voor het beheer van het Fonds een vaste (%) beheervergoeding in rekening. De beheervergoeding
wordt berekend over het fondsvermogen en komt ten laste van het Fonds. De voorwaarden van het Fonds vermelden de
wijze van berekening van de beheervergoeding.

Servicekosten
De Beheerder brengt een vaste (%) servicevergoeding in rekening. De servicevergoeding wordt berekend over het
fondsvermogen. Deze servicevergoeding komt ten laste van het Fonds. De voorwaarden vermelden de wijze van berekening
van de servicevergoeding.
De servicevergoeding dekt onder andere de volgende kosten: kosten van de Juridisch Eigenaar, de Bewaarder, de kosten van
bewaargeving van financiële instrumenten, administratieve kosten, accountantskosten, operationele kosten (zoals die in
verband met toezicht en registratie), kosten van verslaglegging, de kosten van externe (juridische) dienstverleners, de kosten
van het opzetten van het Fonds, de kosten van de vergaderingen van Participanten en de kosten voor maatschappelijk
verantwoord beleggen voor zover toegepast door het Fonds.

Transactiekosten
Dit zijn transactiekosten die direct bij het Fonds in rekening zijn gebracht.

Kosten extern fondsbeheer
Dit betreft de vergoeding die aan de externe fondsbeheerder(s) van het Fonds is betaald.

Lopende kosten factor
De Lopende kosten factor (LKF) is een kostenratio die de kosten omvat die in een boekjaar ten laste van het resultaat van het
Fonds zijn gebracht. Voor uitleg over de Lopende kosten factor en de wijze van berekenen wordt verwezen naar de
grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.
Over 2019 bedraagt de Lopende kosten factor van het Fonds 0,22% (2018: 0,22%).
De Lopende kosten zijn opgebouwd uit de volgende componenten.

TABEL 2.3.7.4 LOPENDE KOSTEN FACTOR
2019

2018

Prospectus

Beheervergoeding

0,09%

0,09%

0,09%

Servicekosten

0,05%

0,05%

0,05%

Externe fondsbeheerders

0,08%

0,08%

0,08%

Lopende kosten factor

0,22%

0,22%

0,22%

De Lopende kosten factor is in overeenstemmming met het Prospectus van het Fonds.
Het Fonds belegt in participaties van twee externe beleggingsfondsen, de Lopende kosten factor van deze fondsen is 0,08%
(2018: 0,08%) (Bron: Jaarverslag 2018/2019 Blackrock en een actuele inschatting van de externe fondsbeheerder).

2.3.8. Beleggingsrisico
De activiteiten van het Fonds kunnen financiële risico’s van
verscheidene aard met zich meebrengen. De risico’s komen
voort uit het beheren van beleggingsportefeuilles.
De belangrijkste risico's van het Fonds zijn:
• Marktrisico
• Valutarisico
• Concentratierisico
• Inflatierisico
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• Liquiditeitsrisico
• Fiscaal Risico
• Afwikkelingsrisico
In de volgende paragraaf worden deze risico's verder
toegelicht. Het risicobeheer van het Fonds is uitgewerkt in
paragraaf 7.2.9 van het Bestuursverslag.

2.3.8.1. Toelichting belangrijkste risico’s
Hieronder wordt nader ingegaan op de belangrijkste risico’s,
in volgorde van relevantie, die de koers van het Fonds en de
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waarde van de financiële instrumenten, waarin door het
Fonds wordt belegd, kunnen beïnvloeden.
Elk kwartaal beoordeelt de Beheerder de risico’s met behulp
van het “kans maal impactmodel”. Dit houdt in dat per
genoemd risico beoordeeld wordt hoe groot de kans is dat
het risico optreedt en wat de impact hiervan is op de waarde
van het Fonds.

4 Inflatierisico
Inflatie is een stijging van het algemene prijspeil. De
koopkracht van het belegde geld neemt hierdoor af. Bij een
stijging van de inflatie bestaat de kans dat er met het
opgebouwde vermogen in het Fonds in de praktijk minder
producten en diensten kunnen worden afgenomen dan
voorheen het geval was of waar vooraf op gerekend was.

5 Liquiditeitsrisico

Om de risico’s die zich voordoen zoveel mogelijk te kunnen
beheersen, worden zo mogelijk maatregelen getroffen. Deze
beheersmaatregelen worden continu geëvalueerd met als
doel een optimale verhouding tussen rendement en risico te
bereiken. Indien noodzakelijk worden de
beheersmaatregelen als gevolg van de evaluatie aangepast.

Er is een risico dat beleggingen, waarin het Fonds belegt,
moeilijk zijn te kopen of te verkopen. Of niet tegen een
acceptabele prijs zijn te kopen of verkopen. Het is zelfs
mogelijk dat een belegging helemaal niet meer gekocht of
verkocht kan worden. Een slechte liquiditeit van beleggingen
kan er voor zorgen dat de waarde van het Fonds daalt.

In de de volgende paragraaf wordt in diverse tabellen de
spreiding van de beleggingsportefeuille verder toegelicht.

6 Fiscaal risico

1 Marktrisico
Dit is het risico dat door marktschommelingen uw
beleggingen in waarde dalen. Marktschommelingen zijn
onder andere bewegingen in rentestanden, valutakoersen en
aandelenkoersen. Er zijn verschillende oorzaken voor deze
schommelingen. Zo kan er sprake zijn van politieke, macroeconomische of monetaire ontwikkelingen. Ook
ontwikkelingen in een sector, regio of bedrijf kunnen zorgen
voor marktschommelingen. Marktrisico hoort bij beleggen
en de mate waarin is afhankelijk van de beleggingscategorie
waarin wordt belegd. Zo is onder normale omstandigheden
het marktrisico van aandelen groter dan van obligaties.

2 Valutarisico
Bij sommige Fondsen wordt belegd in landen buiten de
Eurozone. Hierdoor worden beleggingen aangehouden in
andere valuta zoals de Amerikaanse Dollar of het Britse Pond.
Het risico bestaat dat deze valuta minder waard worden ten
opzichte van de Euro. Dit heeft gevolgen voor het
fondsrendement. Door het gebruik van
valutatermijncontracten kan het valutarisico effectief
worden afgedekt. Dit is afhankelijk van het beleggingsbeleid
van het Fonds

3 Concentratierisico
Het risico dat in verhouding veel van het fondsvermogen
belegd wordt in een bepaalde risicofactor wordt
concentratierisico genoemd. Met risicofactor wordt
bijvoorbeeld een land, sector of bedrijf bedoeld. Als er een
groot gedeelte van het vermogen belegd wordt in één
risicofactor, wordt een Fonds zeer gevoelig voor specifieke
gebeurtenissen of specifiek slecht nieuws. Hierdoor kan het
fondsrendement lager worden.
Spreiding kan het concentratierisico verkleinen. Hiermee
wordt zo veel mogelijk voorkomen dat bijvoorbeeld een
faillissement van een bedrijf of problemen in een bepaald
land een te grote invloed heeft op het rendement van het
Fonds.

Er is een risico dat fiscale regels of belastingtarieven
veranderen in het nadeel van het Fonds. Regels kunnen soms
veranderen met terugwerkende kracht. Door de wijzigingen
zoals hiervoor benoemd bestaat de kans dat er
vennootschapsbelasting betaald moet worden. Dit alles kan
ervoor zorgen dat de waarde van de beleggingen daalt. Het
Fonds moet zich als fiscale beleggingsinstelling houden aan
de fiscale regels die daarvoor gelden (zie ook het Prospectus
behorende bij het Fonds). Het kan echter voorkomen dat het
Fonds niet aan de regels voldoet met als gevolg dat het Fonds
de status van fbi kwijt raakt en belastingplichtig wordt tegen
het normale Vpb tarief.

7 Afwikkelingsrisico
Dit is het risico dat een afwikkeling via het betalingsverkeer
niet plaatsvindt zoals verwacht. Dit kan komen omdat bij de
verkoop van beleggingen de tegenpartij niet of niet op tijd
betaalt. Of dat bij de koop van beleggingen de tegenpartij
niet of niet op tijd levert. Dit risico is voor het Fonds laag. Dit
komt omdat bij verkoop van beleggingen de levering tegelijk
plaatsvindt met de ontvangst van de opbrengst. En bij het
kopen van beleggingen vindt de betaling tegelijk plaats met
de ontvangst van de gekochte beleggingen.

2.3.8.2. Spreiding van de beleggingen
De spreiding van de beleggingsportefeuille wordt toegelicht
in bijlage 1.2 van het jaarverslag. Voor de spreiding van de
beleggingen wordt gebruik gemaakt van informatie, die door
de externe fondsmanager ter beschikking wordt gesteld.
(look through).

2.3.9. Resultaatbestemming
Het netto resultaat van het Fonds wordt toegevoegd aan het
fondsvermogen.

2.3.10. Gebeurtenissen na balansdatum
COVID-19 (Corona)
De uitbraak van het COVID-19 (Corona) virus in 2020 heeft
een aanzienlijke impact op de samenleving, waar Achmea
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IM, onze participanten en andere stakeholders ook
onderdeel van zijn. Wij als Beheerder van de fondsen
realiseren ons dat met name de directe impact op (de
waarde) van fondsen groot is. Om de dienstverlening naar
onze participanten zo goed mogelijk te kunnen garanderen,
hebben we kort na de eerste geconstateerde besmetting in
Nederland, het Achmea IM Business Crisis Team (BCT) en
Financieel Crisis Team (FCT) geactiveerd. Beide teams
kennen een multidisciplinaire samenstelling. Het BCT
opereert binnen de overkoepelende business continuïteit
structuur van Achmea. Achmea IM volgt nauwgezet de
ontwikkelingen rond de dreigende epidemie/pandemie en
vertalen die naar risico’s die daaruit kunnen voortkomen en
de impact daarvan op onze organisatie. Kritieke
bedrijfsprocessen zijn bekend en key-medewerkers zijn
geïdentificeerd. Bestaande plannen, draaiboeken en
crisisscenario’s zijn sinds het ontstaan van de crisis in
werking. Door medewerkers zo veel mogelijk thuis te laten
werken en of fysiek te splitsen, beperken we het risico van
besmetting en wordt de continuïteit van de dienstverlening
zo goed mogelijk gewaarborgd. De crisis scenariokaart
“grootschalige uitval van personeel” maakt onderdeel uit van
onze continuïteitsplannen die bij trainingen en testen
worden meegenomen.
Conform ons Uitbestedingsbeleid hebben wij contact met
onze uitbestedingspartners over de maatregelen die zij
(moeten) nemen, om te borgen dat wij de dienstverlening
aan onze participanten en voor de fondsen kunnen
garanderen. In relatie tot het Corona virus hebben wij onze
dienstverleners specifiek gevraagd naar de maatregelen die
zij hebben getroffen om de risico’s te beheersen en wij blijven
met hen in gesprek om ons ervan te vergewissen dat er
adequaat wordt gereageerd op ontwikkelingen die er nog
zullen plaatsvinden.

• de transactiekosten beoordeeld, de werkelijke
transactiekosten worden vergeleken met de vaste op- en
afslagen. Wanneer het noodzakelijk is worden de
werkelijke transactiekosten gehanteerd;
• de in- en outflow beoordeeld;
• beoordeeld of opschorting van inkoop en uitgifte van
participaties nodig is.
Het Fonds belegt via twee fondsen voornamelijk in
wereldwijde aandelen in opkomende markten. De
beleggingen zijn onderhevig aan normale
marktschommelingen en risico’s, die inherent zijn aan het
beleggen in financiële instrumenten. De intrinsieke waarde
per participatie is in de periode 31 december 2019 tot en
met 20 april 2020 gedaald met 16,62%. De financiële
markten waarop het Fonds belegt laten een licht herstel zien
en de liquiditeit op de markt is laag. Tot 20 april 2020 heeft
het Fonds als gevolg van het ontstaan van de COVID 19 crisis
geen uitstroom gehad. De Beheerder voorziet geen
problemen met de lage liquiditeit, omdat er geen uitstroom
uit het Fonds is ontstaan.
We voorzien geen materiële onzekerheid voor de
continuïteit van het Fonds. De Jaarrekening is derhalve
opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Zeist, 6 mei 2020
De Beheerder,
Achmea Investment Management B.V.

De ontwikkeling van het COVID-19 (Corona) virus in 2020
heeft grote impact op de financiële markten waarop de
fondsen beleggen. Om de financiële markten constant te
monitoren is Markt Monitoring Comité (MMC) geactiveerd,
het MMC rapporteert aan het FCT. Vanuit het MMC wordt
dagelijks:
• de marktontwikkelingen beoordeeld;
• per asset categorie de liquiditeit van de markt
beoordeeld;

J. de Wit

Directievoorzitter
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Commercieel directeur
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2.4. Overige gegevens

2.4.2. Persoonlijke belangen bestuurders

2.4.1. Statutaire regeling
resultaatbestemming

De directie van Achmea Investment Management B.V. als
bestuur van de Stichting Juridisch Eigenaar Achmea
Investment Management Opkomende Markten Aandelen
Fonds had op 31 december 2018 en op 31 december 2019
geen persoonlijke belangen in de beleggingen van het Fonds.

Conform artikel 18.1 van de Voorwaarden van het Fonds
worden opbrengsten direct herbelegd in het Fonds en vindt
er geen daadwerkelijke uitkering in geld of stukken plaats aan
de participanten.

2.4.3. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de participanten en de beheerder van Achmea IM Emerging Markets Equity Fund

Verklaring over de jaarrekening 2019
Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Achmea IM Emerging Markets Equity Fund een getrouw
beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van het beleggingsfonds op
31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in
Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Wat we hebben gecontroleerd
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 van Achmea IM Emerging Markets
Equity Fund te Zeist (‘het beleggingsfonds’) gecontroleerd.
De jaarrekening bestaat uit:
•
de balans per 31 december 2019;
•
de winst-en-verliesrekening over 2019;
•
de toelichting met de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige
toelichtingen.
Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is
Titel 9 Boek 2 BW.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

Onafhankelijkheid
Wij zijn onafhankelijk van Achmea IM Emerging Markets Equity Fund zoals vereist in de Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants
(VGBA).

Benadrukking van de onzekerheid in verband met de effecten van het
coronavirus (Covid-19)
Wij wijzen op de toelichting in punt 7.3.10 van de jaarrekening waarin de beheerder de mogelijke
invloed en gevolgen van het coronavirus (Covid-19) op het beleggingsfonds en op de omgeving waarin
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het beleggingsfonds opereert alsmede de genomen en geplande maatregelen om met deze
gebeurtenissen en omstandigheden om te gaan heeft beschreven. In deze toelichting is ook beschreven
dat er nog steeds onzekerheden bestaan en dat het daarom op dit moment redelijkerwijs niet goed
mogelijk is om de toekomstige effecten in te schatten. Ons oordeel is niet aangepast met betrekking tot
de aangelegenheid.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere
informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:
•
het bestuursverslag;
•
de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
•
alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële
afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De beheerder is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
en de accountantscontrole
Verantwoordelijkheden van de beheerder voor de jaarrekening
De beheerder van Achmea IM Emerging Markets Equity Fund is verantwoordelijk voor:
•
het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9
Boek 2 BW;
•
een zodanige interne beheersing die de beheerder noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten
of fraude.
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet de beheerder afwegen of het beleggingsfonds in staat is om
zijn werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van het genoemde verslaggevingsstelsel
moet de beheerder de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij
de beheerder het voornemen heeft om het beleggingsfonds te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De beheerder moet gebeurtenissen en
omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of het beleggingsfonds zijn
bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen
afwijkingen van materieel belang bevat. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar geen
absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle
afwijkingen ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect
van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij
onze controleverklaring.
Rotterdam, 6 mei 2020
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Origineel is getekend door drs. F.J. van Groenestein RA
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2019
van Achmea IM Emerging Markets Equity Fund
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een
controle inhoudt.

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de
jaarrekening
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 doelstelling is om
een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als
gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere uit:
•
Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning,
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
•
Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 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 het beleggingsfonds.
•
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.
•
Het vaststellen dat de door de beheerder gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of het
beleggingsfonds zijn 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 organisatie
haar continuïteit niet langer kan handhaven.
•
Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen.
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.
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2.5. Bijlagen
2.5.1. Spreiding van beleggingen
Onderstaande tabellen zijn gedeeltelijk gebaseerd op
informatie van andere fondsen (look through).

TABEL 2.5.1.1 BELEGGINGEN NAAR SECTOR
(in euro's)

31-12-2019

Cyclische Consumentengoederen

10.166.235

14%

5.352.185

10%

Defensieve Consumentengoederen

4.446.125

6%

3.552.986

6%

Energie

5.209.001

7%

4.232.416

8%

17.456.819

24%

13.140.708

24%

Gezondheidszorg

1.996.469

3%

1.432.264

3%

Industrie

3.800.630

5%

2.980.807

5%

11.172.182

16%

7.332.137

13%

Basismaterialen

5.259.733

7%

4.001.985

7%

Telecommunicatie

7.916.162

11%

7.559.542

14%

Nutsbedrijven

1.846.059

3%

1.426.779

3%

Vastgoed

2.081.285

3%

1.542.835

3%

Overig

606.945

1%

2.368.591

4%

Totaal

71.957.645

100%

54.923.235

100%

Financiële waarden

Informatie Technologie

31-12-2018

TABEL 2.5.1.2 BELEGGINGEN NAAR SOORT
(in euro's)

31-12-2019

31-12-2018

Aandelenfondsen

71.955.158

100%

54.923.235

100%

Totaal

71.955.158

100%

54.923.235

100%
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TABEL 2.5.1.3 BELEGGINGEN NAAR LAND PER 31-12-2019

1

(in euro's)

31-12-2019

China

20.443.332

28%

Zuid-Korea

8.395.166

12%

Taiwan

8.315.398

12%

India

6.108.048

8%

Brazilië

5.185.068

7%

Hong Kong

3.370.806

5%

Zuid Afrika

3.369.003

5%

Rusland

2.707.199

4%

Thailand

1.885.552

3%

Saoedi-Arabië

1.689.364

2%

Overige landen1

10.488.709

15%

Totaal

71.957.645

100%

De categorie ‘Overige’ bestaat uit de volgende landen: (2019) Mexico, Indonesië, Maleisië, Verenigde Staten, Filipijnen, Qatar, Polen, Chili, Verenigde Arabische Emiraten,
Turkije, Colombia, Griekenland, Hongarije, Peru, Ierland, Nederland, Egypte, Tsjechië, Argentinië, Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Suriname, Duitsland, Singapore en Pakistan

TABEL 2.5.1.4 BELEGGINGEN NAAR LAND PER 31-12-2018
(in euro's)

31-12-2018

China

13.051.135

24%

Zuid-Korea

7.034.675

13%

Taiwan

6.132.848

11%

India

4.964.368

9%

Brazilië

3.952.205

7%

Zuid Afrika

3.325.019

6%

Hong Kong

2.567.736

5%

Rusland

1.937.672

4%

Nederland

1.613.985

3%

1.486.604

3%

8.856.988

16%

54.923.235

100%

Mexico
Overige landen

Totaal
1

1

De categorie ‘Overige’ bestaat uit de volgende landen: (2018) Maleisië, Thailand, Indonesië, Polen, Ierland, Filipijnen, Chili, Qatar, Verenigde Staten, Turkije, Verenigde Arabische
Emiraten, Colombia, Peru, Hongarije, Griekenland, Tsjechië, Egypte, Pakistan, Singapore, Verenigd Koninkrijk, Bermuda en Malta
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TABEL 2.5.1.5 BELEGGINGEN NAAR VALUTA PER 31-12-2019

1

(in euro's)

31-12-2019

Hong Kongse Dollar

15.068.271

21%

Amerikaanse Dollar

8.475.998

12%

Koreaanse Won

8.427.544

12%

Taiwanese Dollar

8.335.395

12%

Indische Roepies

5.793.096

8%

Braziliaanse Reais

5.185.068

7%

Zuidafrikaanse Rand

3.369.540

5%

Chinese Yuan Renminbi

2.854.988

4%

Russische Roebels

2.182.947

3%

Thaise Baht

1.885.552

3%

Overig1

10.376.758

14%

Totaal

71.955.158

100%

De categorie 'Overig' 2019 bestaat uit de volgende valuta: Saoedi-Arabische Riyal, Mexicaanse Peso's, Indonesische Roepia, Maleisische Ringgit, Filippijnse Peso's, Qatarese
Rial, Poolse Zloty, Chileense Peso's, Euro, Arabische Emiraten Dirhams, Turkse Lires, Columbiaanse Peso's, Hongaarse Forint, Egyptische Ponden, Tsjechische Koruny en
Pakistaanse Roepies

TABEL 2.5.1.6 BELEGGINGEN NAAR VALUTA PER 31-12-2018

1

(in euro's)

31-12-2018

Hong Kongse Dollar

12.039.309

22%

Koreaanse Won

7.062.860

13%

Taiwanese Dollar

6.138.505

11%

Indische Roepies

4.814.273

9%

Amerikaanse Dollar

4.621.581

8%

Braziliaanse Reais

3.944.951

7%

Zuidafrikaanse Rand

3.327.735

6%

Euro

2.193.529

4%

Russische Roebels

1.537.813

3%

Mexicaanse Peso's

1.486.916

3%

Overig1

7.755.763

14%

Totaal

54.923.235

100%

De categorie 'Overig' 2018 bestaat uit de volgende valuta: Maleisische Ringgit, Thaise Baht, Indonesische Roepia, Poolse Zloty, Filippijnse Peso's, Qatarese Rial, Chileense
Peso's, Turkse Lires, Chinese Yuan Renminbi, Arabische Emiraten Dirhams, Columbiaanse Peso's, Hongaarse Forint, Tsjechische Koruny, Egyptische Ponden en Pakistaanse
Roepies

2.5.2. Specificatie van de beleggingen
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TABEL 2.5.2.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN PER 31-12-2019
Naam

Waarde in euro's

BlackRock MSCI Emerging Markets Free B

49.710.009

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

22.247.636

Totaal waarde in euro's

71.957.645
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3. Achmea IM Global Real Estate Equity Fund 3

uitoefenen van zijn taken onder de fondsvoorwaarden alleen
op in het belang van de Participanten.

3.1. Profiel
Met ingang van 1 januari 2020 is het Fonds van naam
gewijzigd van Achmea Investment Management Wereldwijd
Beursgenoteerd Vastgoed Fonds naar Achmea IM Global Real
Estate Equity Fund.

Juridische status
Het Achmea IM Global Real Estate Equity Fund (het Fonds)
is een beleggingsfonds als bedoeld in artikel 1:1 Wft en is
opgezet in de vorm van een fonds voor gemene rekening. Het
Fonds valt onder de reikwijdte van de AIFM Richtlijn en wordt
aangeboden aan professionele beleggers. Niet-professionele
beleggers kunnen niet toetreden tot het Fonds tenzij een
niet-professionele belegger overeenkomstig artikel 4:18c
Wft door de Beheerder wordt aangemerkt als professionele
belegger.

Fiscale status
Voor fiscale doeleinden wordt het Fonds aangemerkt als een
besloten Fonds voor gemene rekening. Het Fonds is opgezet
als fiscaal transparant . Dat wil zeggen dat voor fiscale
doeleinden de belastingheffing niet plaatsvindt op het
niveau van het Fonds maar op het niveau van de
Participanten (mits deze belastingplichtig zijn). Hiervoor
worden de activa en passiva alsmede de resultaten van het
Fonds aan de Participanten toegerekend naar rato van hun
participatie. Het resultaat maakt deel uit van de belastbare
winst van de betreffende Participant indien deze
belastingplichtig is.

Structuur
Achmea Investment Management B.V. is de Beheerder van
het Fonds en heeft een vergunning van de AFM als bedoeld
in artikel 2:65 onder a van de Wft en valt onder het regime
van de AIFM Richtlijn. De Beheerder en het Fonds staan
ingeschreven in het register van de AFM onder nummer
15001209.
Het vermogen van het Fonds wordt ten behoeve en voor
rekening en risico van de Participanten gehouden door een
Juridisch Eigenaar in de vorm van een stichting. De
bestuurder van de Juridisch Eigenaar is Achmea Investment
Management B.V. De Juridisch Eigenaar treedt bij het
3

De activa van het Fonds worden bewaard door Kas Trust &
Depositary Services B.V. Deze is verantwoordelijk voor de
monitoring van cashflows, de bewaarneming van activa
(investeringen) en de verificatie van eigendom van de
vermogensbestanddelen van het Fonds. Per 18 februari 2020
heeft een juridische fusie plaatsgevonden tussen KAS Trust
& Depositary Services B.V. en KAS BANK N.V. De facto is KAS
BANK N.V. gaan optreden als AIFMD bewaarder.

Looptijd
De inceptie datum van het Fonds is 1 april 2016. De looptijd
van het Fonds is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Toezicht
Het Fonds valt onder wettelijk toezicht van de AFM en DNB.
Het Fonds is opgenomen in het register zoals bedoeld in
artikel 1:107 Wft.

Verhandelbaarheid
Het Fonds is een open-end beleggingsentiteit die,
behoudens bijzondere omstandigheden, op dagelijkse basis
participaties uitgeeft of inkoopt tegen de intrinsieke waarde
met een op- of afslag. Deze op- of afslag dient ter dekking
van de kosten die door het Fonds moeten worden gemaakt
voor het toetreden of uittreden van Participanten.

Benchmark
De benchmark van het Fonds is de FTSE EPRA/NAREIT
Developed Net Total Return Index.

Doelstelling
Het Fonds heeft als doelstelling een rendement te behalen,
die in lijn is met de benchmark.

Prospectus
Voor het Fonds is een prospectus opgesteld met onder meer
informatie over het Fonds, de kosten en de risico’s. Dit
document is gepubliceerd op de website van de Beheerder
(www.achmeainvestmentmanagement.nl).

tot 01-01-2020 Achmea IM Wereldwijd Beursgenoteerd Vastgoed Fonds
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3.2.1. Algemeen

Met ingang van 1 januari 2020 is het Fonds van naam
gewijzigd van Achmea Investment Management Wereldwijd
Beursgenoteerd Vastgoed Fonds naar Achmea IM Global Real
Estate Equity Fund.

Hierbij bieden wij u het jaarverslag van het Achmea IM Global
Real Estate Equity Fund (het Fonds) aan.

In de volgende tabel is de algemene informatie van het
Achmea IM Global Real Estate Equity Fund opgenomen.

3.2. Bestuursverslag

TABEL 3.2.1.1 ALGEMENE INFORMATIE FONDS
Onderwerp

Informatie

Inceptiedatum

1 april 2016

Looptijd

Onbepaald

Rechtsvorm

Fonds voor Gemene Rekening

Fiscale positie

Fiscaal transparant

Beheerder

Achmea Investment Management B.V.

Juridisch eigenaar

Stichting Juridisch Eigenaar Achmea lnvestment Management Wereldwijd Beursgenoteerd Vastgoed Fonds

Bestuurder Juridisch eigenaar

Achmea Investment Management B.V.

Bewaarder

Kas Trust & Depositary Services B.V.

Benchmark

FTSE EPRA/NAREIT Developed Net Total Return Index

Het vermogensbeheer van dit Fonds wordt uitgevoerd door
de Beheerder.
Op 31 december 2019 zijn er zeven Participanten in het Fonds
aanwezig. Gedurende het verslagjaar zijn er vier
Participanten toegetreden tot het Fonds en is er één
Participant uitgetreden.

3.2.2. Kerncijfers
Hieronder staan de kerncijfers, beleggingsresultaten en
performance van het Fonds over de laatste 4 jaar.

TABEL 3.2.2.1 KERNCIJFERS
31-12-2019

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2016

70.221.317

49.922.994

47.730.872

9.885.732

549.516

483.842

458.069

92.630

Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)

127,79

103,18

104,20

106,72

Lopende kosten factor

0,17%

0,17%

0,16%

0,17%

Portefeuille omloop factor

1,64%

NB

NB

NB

Fondsvermogen (in euro’s)
Aantal uitstaande participaties
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TABEL 3.2.2.2 BELEGGINGSRESULTAAT
2019

2018

2017

2016

24,28%

-0,98%

-2,95%

6,72%

0,00%

NB

NB

NB

2) waardeverandering

24,49%

NB

NB

NB

3) kosten

-0,21%

NB

NB

NB

Benchmark

24,15%

-0,88%

-3,06%

7,40%

1 jaar

3 jaar

5 jaar

Sinds inceptie

Rendement Portefeuille

24,28%

6,10%

-

6,86%

Rendement Benchmark

24,15%

6,06%

-

6,84%

Standaarddeviatie Portefeuille

10,72%

-

10,46%

Standaarddeviatie Benchmark

10,69%

-

10,45%

0,29%

-

0,27%

0,13

-

0,09

Beleggingsresultaat:

Waarvan uit:
1) inkomsten

TABEL 3.2.2.3 PERFORMANCE

Tracking Error
Informatie Ratio

Toelichting bovenstaande tabel
Rendement is geannualiseerd rendement over de
betreffende periode. Behalve voor het rendement,
ontbreken de gegevens. De berekening van deze gegevens is
gebaseerd op maandcijfers. Een aantal van minimaal 12
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maandcijfers is behalve voor het rendement, niet voldoende
voor een betrouwbare berekening. Wanneer er sprake is van
een drie-jaars track record dan kunnen ook de overige
gegevens in de tabel worden weergegeven.
Inceptie op 1 april 2016.
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GRAFIEK 3.2.2.1 PERFORMANCE
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In bovenstaande grafiek lopen het fondsrendement en
benchmark rendement gelijk. Dit is de reden dat het
fondsrendement grafisch niet getoond kan worden.

3.2.3. Structuur

3.2.3.3. Bewaarder
De Beheerder is wettelijk verplicht om alle activa van het
Fonds door een onafhankelijke partij te laten bewaren (de
Bewaarder, als bedoeld in artikel 1:1 Wft).

Het Fonds is een beleggingsfonds als bedoeld in artikel 1:1
Wft en is opgezet in de vorm van een fonds voor gemene
rekening. Het Fonds valt onder de reikwijdte van de AIFM
Richtlijn en wordt aangeboden aan professionele beleggers.
Niet-professionele beleggers kunnen niet toetreden tot het
Fonds tenzij een niet-professionele belegger
overeenkomstig artikel 4:18c Wft door de Beheerder wordt
aangemerkt als professionele belegger.

De Bewaarder doet zijn werk in het belang van alle
Participanten. Dat gebeurt op verschillende manieren:
• De Bewaarder houdt alle beleggingen van het Fonds in
bewaring. Doordat de Bewaarder juridisch gescheiden is
van de Beheerder, zijn uw beleggingen goed beschermd.
Daarnaast doet de Bewaarder eigendomsverificatie en
registratie van activa die zich niet lenen voor
bewaarnemen.
• De Bewaarder heeft enkele controlerende taken over het
gevoerde beheer van het Fonds. De Bewaarder
controleert bijvoorbeeld of de aankoop en verkoop van
Participaties volgens alle wettelijke regels verloopt.
• Het controleren en reconciliëren van kasstromen en
rekeningen.

3.2.3.2. Fiscaal

3.2.3.4. Beheer- en bewaarovereenkomst

In de volgende paragrafen wordt de structuur van het Fonds
toegelicht.

3.2.3.1. Juridisch

Voor fiscale doeleinden wordt het Fonds aangemerkt als een
besloten Fonds voor gemene rekening. Het Fonds is opgezet
als fiscaal transparant . Dat wil zeggen dat voor fiscale
doeleinden de belastingheffing niet plaatsvindt op het
niveau van het Fonds maar op het niveau van de
Participanten (mits deze belastingplichtig zijn). Hiervoor
worden de activa en passiva alsmede de resultaten van het
Fonds aan de Participanten toegerekend naar rato van hun
participatie. Het resultaat maakt deel uit van de belastbare
winst van de betreffende Participant indien deze
belastingplichtig is.

Conform de Voorwaarden van het Fonds is als Beheerder van
het Fonds, Achmea Investment Management B.V.
aangewezen.
Conform de Voorwaarden van het Fonds is als Juridisch
Eigenaar van het Fonds, Stichting Juridisch Eigenaar Achmea
Investment Management Wereldwijd Beursgenoteerd Fonds
aangewezen. Achmea Investment Management B.V. is
bestuurder van deze stichting.

3.2.4. Doelstelling en beleid
Het Achmea IM Global Real Estate Equity Fund belegt passief.
Doelstelling van het Fonds is om een vergelijkbaar
rendement te behalen als de FTSE EPRA/NAREIT Global
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Developed Real Estate Index met een lage tracking error. Het
passieve beleggingsbeleid van het Fonds wordt
geïmplementeerd door te beleggen in het Blackrock
Developed Real Estate Index Fund.
De geselecteerde beleggingsinstelling heeft haar eigen
voorwaarden met betrekking tot zaken als beleggingsbeleid,
beleggingsrestricties en voorwaarden met betrekking tot de
gebruikte instrumenten, positionering, kasposities,
securities lending etc., zoals opgenomen in het daarvoor op
enig moment geldende prospectus (c.q. de geldende
voorwaarden).

3.2.5. Status per balansdatum
Het fondsvermogen van het Fonds is gedurende de
verslagperiode toegenomen tot € 70,2 miljoen (2018:
€ 49,9 miljoen).
De toename van het fondsvermogen met € 20,3 miljoen is
het gevolg van:
• per saldo toetreden van participanten met € 8,1 miljoen;
• koersstijgingen op de financiële markten van
€ 12,3 miljoen;
• kosteninhoudingen van € 0,1 miljoen.
De intrinsieke waarde per participatie van het Fonds bedroeg
ultimo 2019 € 127,79 (2018: € 103,18) wat ten opzichte van
31 december 2018 een rendement van 24,28% betekent. De
benchmark van het Fonds heeft over dezelfde periode een
rendement van 24,15% gerealiseerd.

3.2.6. Ontwikkelingen
3.2.6.1. Algemene terugblik op financiële markten
Terugval economische groei resulteert in monetaire
verruiming
Gedurende 2019 viel de economische groei terug. Deze
terugval in het economisch momentum was voor de
verschillende centrale banken reden om in te grijpen. In
zowel de Verenigde Staten, de eurozone en in China werd het
monetaire beleid verruimd. Daarmee kwam een abrupt
einde aan de periode van voorzichtige beleidsnormalisatie.
Deze draai in het beleid kwam voor beleggers als een
verrassing. Het was ook één van de belangrijkste redenen
voor het positieve sentiment op de financiële markten. De
Amerikaanse centrale bank (Fed) verlaagde de beleidsrente
drie keer met 25 basispunten. Het rentetarief bedraagt nu
1,75%. Daarnaast begon de Fed met het opkopen van
kortlopend schuldpapier om zo de liquiditeit op de
geldmarkten te waarborgen. Ook de Europese Centrale Bank
(ECB) kwam in actie. Het opkoopprogramma voor obligaties
werd weer opgestart, ditmaal voor onbepaalde tijd.
Daarnaast benadrukte de ECB dat de beleidsrente nog voor
lange tijd op het huidige niveau blijft liggen. Tot slot ging
China over tot het stimuleren van de kredietverlening.
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Handelsoorlog VS-China zorgt voor volatiliteit
Naast de economische groeivertraging zorgden
verschillende politieke risico’s voor de nodige volatiliteit op
de financiële markten. Vooral de handelsoorlog tussen de
Verenigde Staten en China drukte zijn stempel op het
sentiment. Berichten over een mogelijke oplossing van het
conflict werden afgewisseld met nieuwe importtarieven en
zorgen over nog verdere escalatie. Uiteindelijk overheerste
echter het optimisme over een goede afloop. Eind 2019 werd
dit optimisme deels bewaarheid. China en de Verenigde
Staten bereikten op een aantal punten overeenstemming,
waardoor het handelsconflict voorlopig bevroren is. Een
structurele oplossing is echter nog niet in zicht. Daarvoor zijn
de verschillen op belangrijke punten als bescherming van
intellectueel eigendom en toegang van Amerikaanse
bedrijven tot de Chinese markt nog te groot. In Europa zorgde
de brexit voor onzekerheid en onrust. Vooral in het Verenigd
Koninkrijk was 2019 een jaar met veel politiek vuurwerk.
Premier May trad af nadat ze haar brexit-akkoord niet door
het parlement kreeg. Haar opvolger Boris Johnson sloot een
nieuw akkoord met de Europese Unie (EU), won vervroegde
parlementsverkiezingen en ligt nu op schema om het
Verenigd Koninkrijk uit de EU te loodsen. Daarmee is echter
nog geen einde gekomen aan alle onzekerheid rondom de
brexit. Eind 2020 moet de nieuwe handelsrelatie tussen de
EU en het Verenigd Koninkrijk zijn overeengekomen anders
dreigt als nog een harde brexit.

3.2.6.2. Algemene vooruitblik op financiële markten
Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. Naast de
humanitaire tragedie leidt de coronacrisis tot veel
economische onzekerheid. De maatregelen om de
coronapandemie te bestrijden hebben grote delen van de
wereldeconomie stilgelegd. Een economische recessie in
grote delen van de wereld ligt voor de hand. De vraag is alleen
hoe diep deze wordt en hoe lang de coronacrisis zal
doorwerken op de economie.
De beleidsmakers trekken alles uit de kast om de effecten
van de coronacrisis te bestrijden. Centrale banken kopen
vaak ongelimiteerd diverse soorten obligaties op en doen er
alles aan om de rust terug te brengen op de financiële
markten. Overheden tuigen enorme noodpakketten op en in
de eurozone zijn de begrotingsregels losgelaten.
De coronacrisis leidde tot een crisis op de financiële markten.
De volatiliteit spoot in maart op alle markten omhoog.
Aandelenmarkten gingen onderuit, de liquiditeit droogde op
en risico-opslagen op kredietobligaties liepen hard op. De
rente op Duitse staatsobligaties was volatiel maar bleef per
saldo laag. De olieprijs kelderde door zowel de vraaguitval
als het toegenomen aanbod.

3.2.6.3. Wijzigingen in het Fonds
De naam van het Fonds is aangepast
Met ingang van 1 januari 2020 is het Fonds van naam
gewijzigd van Achmea Investment Management Wereldwijd
Beursgenoteerd Vastgoed Fonds naar Achmea IM Global Real
Estate Equity Fund.

Jaarverslagen 2019 Achmea IM Vastgoed Fonds en Opkomende Markten Aandelen Fonds
Achmea IM Global Real Estate Equity Fund tot 01-01-2020 Achmea IM Wereldwijd Beursgenoteerd
Vastgoed Fonds

De fondsdocumentatie is geharmoniseerd
Het Informatie Memorandum en de Beleggingsrichtlijnen
van het Fonds zijn samengevoegd tot het Prospectus. De
indeling is aangepast en de teksten zijn uitgebreid.
De voorwaarden van het Fonds zijn aangepast, de
belangrijkste wijzigingen zijn:
• Het gebruik van share classes is mogelijk.
• Er worden dagelijks op werkdagen koersen afgegeven.
• Het proces van op- en afslagen is geharmoniseerd. Dit
betekent dat voor alle fondsen de ‘netting’ methodiek
wordt toegepast. Er wordt iedere dag één transactiekoers
bepaald.
• Materiële wijzigingen worden minimaal 1 maand van te
voren bekend gemaakt. Dit is in overeenstemming met
wat we in de praktijk doen en sluit aan op wet- en
regelgeving.
• Om te voorkomen dat een wijziging van een fiscale status
van één participant impact heeft op overige participanten,
zijn de fondsvoorwaarden rondom het onderwerp fiscale
transparantie aangescherpt. Hierdoor zijn de belangen
van de participanten beter beschermd. Dit sluit aan bij
bestaande (fiscale) wetgeving.

3.2.6.4. Beleggingsresultaat
Het Fonds heeft in 2019 een resultaat geboekt van
€ 12,2 miljoen (2018: - € 0,2 miljoen) en behaalde een
beleggingsresultaat van 24,28% (2018: - 0,98%).

Toelichting op het resultaat
Van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 heeft de
portefeuille een rendement behaald dat in lijn is met de
benchmark. Dit past in de doelstelling van het Fonds om een
vergelijkbaar rendement te behalen met de benchmark.

Contributie

3.2.7. Fund Governance
Achmea Investment Management B.V. is lid van de Dutch
Fund and Asset Management Association (DUFAS,
www.dufas.nl). DUFAS houdt zich onder andere bezig met
het bevorderen van een integere bedrijfsvoering, door onder
meer het vaststellen van gedragscodes en best practices.
Hiertoe heeft DUFAS de Principles of Fund Governance
uitgevaardigd voor waarborging dat de deelnemers in onder
Nederlandse toezichtwetgeving vallende
beleggingsinstellingen, zorgvuldige en integere
dienstverlening aangeboden krijgen. De voorschriften die
voortvloeien uit de Principles of Fund Governance heeft
Achmea Investment Management B.V. als Beheerder van
haar fondsen, in haar bedrijfsvoering geïmplementeerd door
middel van het statuut Fund Governance, of wel de Achmea
Investment Management B.V. Fund Governance Code. Deze
is te vinden op de website
www.achmeainvestmentmanagement.nl.

3.2.8. AO/IC
De Beheerder beschikt over een beschrijving van de
bedrijfsvoering die voldoet aan de eisen van de Wft en het
Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (“BGfo”).
De Beheerder heeft gedurende het afgelopen boekjaar
verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld.
Bij deze werkzaamheden zijn geen constateringen gedaan op
grond waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat de
beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering, niet voldoet
aan de vereisten zoals opgenomen in de Wft en daaraan
gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaren wij als
bestuurder te beschikken over een beschrijving van de
bedrijfsvoering, die voldoet aan de eisen van het BGfo.

De beursgenoteerde vastgoedmarkt liet in 2019 een sterk
positief rendement zien. Voor veel beleggers was vastgoed
relatief aantrekkelijk geprijsd. Ook profiteerde de sector van
de stijgende aandelenmarkten. Wel was het verschil in
rendement binnen de vastgoed sector groot. Winkels
presteerde minder dan de benchmark en sectoren met een
relatief hoge groei zoals data centers en logistiek presteerde
beter dan de benchmark.

In het afgelopen boekjaar zijn risico’s en
beheersmaatregelen systematisch geïnventariseerd.
Beoordeeld is of het rest-risico (het risico dat overblijft na
genomen beheersmaatregelen) acceptabel was. Indien dit
niet het geval was, zijn additionele maatregelen genomen.
Voorts is de werking van de beheersmaatregelen
beoordeeld. Over dit proces is door de compliance- en risk
officer van de Beheerder aan de directie gerapporteerd.

Van de portefeuille bestaat 52% uit Noord-Amerikaanse
vastgoedaandelen. Een derde van de portefeuille bestrijkt
Azië en de Europese vastgoedaandelen hebben een weging
van 15% in de portefeuille.

De directie van de Beheerder heeft niet geconstateerd dat
de bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de
beschrijving functioneert. Derhalve verklaart de Beheerder
met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering
gedurende het verslagjaar effectief en overeenkomstig de
beschrijving heeft gefunctioneerd.

3.2.6.5. Beleggingsbeleid komend jaar
De Beheerder heeft de vooruitzichten beoordeeld en spreekt
op basis van deze informatie thans de verwachting uit dat
het beleggingsbeleid van het Fonds in 2020 niet zal wijzigen.

3.2.9. Risicobeheer
Het Fonds kent een specifiek beleggingsprofiel. Binnen dit
gekozen profiel wordt gestreefd naar vermogensgroei op de
langere termijn bij een aanvaardbaar risico. het Fonds kent
een eigen focus, die het risico- en rendementsprofiel
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bepaalt. In de volgende paragrafen wordt het nemen van
risico's en de risicobereidheid van het Fonds toegelicht.

streven naar een optimale verhouding tussen rendement en
risico binnen acceptabele limieten.

De belangrijkste risico's van het Fonds zijn:
• Marktrisico
• Concentratierisico
• Valutarisico
• Liquiditeitsrisico
• Inflatierisico
• Risico van in- of uitlenen van effecten
• Fiscaal Risico

De Beheerder van het Fonds bewaakt dat het Fonds in het
algemeen en de beleggingsportefeuille in het bijzonder
voortdurend blijft voldoen aan de randvoorwaarden zoals
die in de fondsdocumentatie zijn vastgelegd, aan de
wettelijke kaders en aan de meer Fonds specifieke interne
uitvoeringsrichtlijnen. Dergelijke richtlijnen zijn onder meer
vastgesteld ten aanzien van de mate van spreiding van de
portefeuille, de kredietwaardigheid van debiteuren, de
kwaliteit van marktpartijen waarmee zaken worden gedaan
en de liquiditeit van de beleggingen.

Het beleggingsrisico met een beschrijving van de
belangrijkste risico’s en de spreiding van de beleggingen is
opgenomen in paragraaf 9.3.8 van de jaarrekening van het
Fonds.

3.2.9.1. Risico’s algemeen
Beleggen impliceert het aangaan van transacties in financiële
instrumenten. Aan het beleggen in een Fonds en derhalve
aan het gebruik van financiële instrumenten zijn zowel
kansen als ook risico's verbonden. Het beheersen van risico's
die met beleggen zijn verbonden moet altijd in samenhang
worden gezien met de kansen, zoals die tot uitdrukking
komen in het rendement. Risicomanagement is daarom niet
zozeer het zoveel mogelijk inperken van risico's als wel het

3.2.9.2. Risicobereidheid
Uitgangspunt bij de risicobereidheid van het Fonds is niet
zozeer het voorkomen van risico’s, maar juist het nemen van
weloverwogen besluiten over de te nemen risico’s bij het
behalen van de doelstelling van het Fonds. Het hanteren van
de risicobereidheid geeft de Beheerder houvast bij het sturen
naar de optimale verhouding van risico en rendement.

3.2.9.2.1. Financiële risico’s
De risicobereidheid van de drie belangrijkste financiële
risico’s wordt toegelicht in de volgende tabel.

TABEL 3.2.9.2.1.1 RISICOBEREIDHEID VAN DE DRIE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE RISICO’S
Risico

Risicobereidheid

Impact

Hoog

Hoog

In de bijlage bij jaarrekening van het Door spreiding toe te passen wordt
Fonds zijn tabellen opgenomen die beoogd het marktrisico te
de spreiding naar land en valuta
beperken en te beheersen.
weergeven.

Hoog

Gemiddeld

In de bijlage bij jaarrekening van het Door spreiding toe te passen wordt
Fonds zijn tabellen opgenomen die beoogd het concentratie risico te
de spreiding naar land en valuta
beperken en te beheersen.
weergeven.

Hoog

Gemiddeld

In de bijlage bij de jaarrekening van
het Fonds is een valuta verdeling
opgenomen.

Materialisatie

Beheersing

Marktrisico
Het risico dat door
marktschommelingen beleggingen
in waarde dalen.
Concentratierisico
Het risico dat in verhouding veel van
het fondsvermogen belegd wordt in
een bepaalde risicofactor.
Valutarisico
Het risico dat vreemde valuta
minder waard wordt ten opzichte
van de Euro.

Via de hedged variant van het
Fonds kan het valutarisico beperkt
worden.

3.2.9.2.2. Niet financiële risico’s

• Wet- en regelgeving risico.

Er worden drie belangrijke niet financiële risico’s
onderscheiden, te weten:
• Fiscaal- en juridisch risico;
• Operationeel risico;

De risicobereidheid van deze risico’s wordt samengevat in de
volgende tabel.
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TABEL 3.2.9.2.2.1 RISICOBEREIDHEID NIET FINANCIËLE RISICO’S
Risico

Risicobereidheid

Impact

Laag

Materialisatie

Beheersing

Hoog

Fiscale en juridische risico’s hebben
in de verslagperiode geen negatieve
impact gehad op de
beleggingsinstelling.

Via een Regiegroep worden fiscaleen juridische aspecten
gemonitord, voor specifieke
onderwerpen worden externe
adviseurs geconsulteerd.

Laag

Hoog

Operationele risico’s hebben in de
verslagperiode geen negatieve
impact gehad op de
beleggingsinstelling.

Set van maatregelen en
rapportages daarover en het
verkrijgen van een ISAE 3402 type
II verklaring.

Laag

Hoog

Wet- en regelgeving risico’s hebben
in de verslagperiode geen negatieve
impact gehad op de
beleggingsinstelling.

Wijzigingen in wet- en regelgeving
worden gemonitord door de
Werkgroep Wet- en Regelgeving en
rapporteert hierover aan de
directie van de Beheerder.

Fiscaal- en juridisch risico
Het risico dat een
beleggingsinstelling niet voldoet aan
de fiscale- en juridische regels, die
van toepassing is op de
beleggingsinstelling.

Operationeel risico
Het risico dat het niet goed
functioneren van de operationele
processen van invloed is de
beleggingsinstelling.

Wet- en regelgeving risico
Het risico dat een
beleggingsinstelling niet voldoet aan
de wet- en regelgeving, die van
toepassing is op de
beleggingsinstelling.
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3.2.10. Personeel en beloning
In 2019 waren bij Achmea IM (evenals 2018) geen
medewerkers in dienst. Alle personeelsleden van Achmea IM
zijn in dienst van Achmea Interne Diensten N.V. De met de
activiteiten van Achmea IM verband houdende
personeelskosten en overige bedrijfskosten worden
doorbelast aan Achmea IM.

beloning, voor de interne medewerkers van Achmea IM. Het
betreft de totale beloning van iedereen die geheel of
gedeeltelijk t.b.v. Achmea IM werkzaamheden verricht in
2019 (n = 239/245 FTE; 2018: n = 236/243 FTE). In 2019 heeft
(evenals in 2018) geen enkele medewerker (inclusief
directie) van Achmea IM een jaarlijks beloning van
€ 1 miljoen of meer ontvangen.

Totaal personeel
Hieronder wordt vermeld het totale bedrag van de beloning
gedurende het jaar, onderverdeeld in de vaste en variabele

TABEL 3.2.10.1 OVERZICHT PERSONEEL TOTAAL (INCLUSIEF KEY STAFF)
(x € 1.000)
Totale Vaste Beloning personeel Achmea IM
Totale Variabele beloning personeel m.b.t. boekjaar Achmea IM
Totale bedrag van de beloning personeel Achmea IM
1

2

2019

2018

22.411

21.407

N.n.b.1

1.5142

22.411

22.921

Nog niet bekend. Op moment van tekenen van de jaarrekening is nog geen besluit genomen over de toekenning van variabele beloning m.b.t. het boekjaar 2019. Als besloten
wordt tot een toekenning zal dit worden gepubliceerd in hoofdstuk 4 van het Remuneratierapport 2019 van Achmea dat eind mei 2020 op www.achmea.nl wordt gepubliceerd.
In de totale personeelskosten is een totale last opgenomen van € 2,3 miljoen.
Bij de jaarrekening van 2018 was de toekenning van variabele beloning m.b.t. het prestatiejaar 2018 nog niet bekend. De toekenning is nadien gepubliceerd in het
remuneratierapport Achmea dat in mei 2019 is gepubliceerd. Deze staat nu als zodanig vermeld in het bovenstaande overzicht 2018.

Identified Staff
Hieronder wordt vermeld het geaggregeerde bedrag van de
beloning bij Achmea IM onderverdeeld naar de hoogste

directie en de personeelsleden wier handelen het
risicoprofiel van de beleggingsentiteit in belangrijke mate
beïnvloedt, de zogenoemde identified staff.

TABEL 3.2.10.2 OVERZICHT IDENTIFIED STAFF (INCLUSIEF KEY STAFF)1
(x € 1.000)
Totale Vaste Beloning Identified Staff Achmea IM
Totale Variabele beloning Identified Staff m.b.t. boekjaar Achmea IM
Totale bedrag van de beloning Identified Staff Achmea IM
1
2

3

2019

2018

10.012

9.675

N.n.b.2

9613

10.012

10.636

Opgave van Achmea IM.
Nog niet bekend. Op moment van tekenen van de jaarrekening is nog geen besluit genomen over de toekenning van variabele beloning m.b.t. het boekjaar 2019. Als besloten
wordt tot een toekenning zal dit worden gepubliceerd in hoofdstuk 4 van het Remuneratierapport 2019 van Achmea dat eind mei 2020 op www.achmea.nl wordt gepubliceerd.
In de totale personeelskosten is een totale last opgenomen van € 2,3 miljoen.
Bij de jaarrekening van 2018 was de toekenning van variabele beloning m.b.t. het prestatiejaar 2018 nog niet bekend. De toekenning is nadien gepubliceerd in het
remuneratierapport Achmea dat in mei 2019 is gepubliceerd. Deze staat nu als zodanig vermeld in het bovenstaande overzicht 2018.

Achmea IM had over het boekjaar 239 interne
personeelsleden /245 Fte (2018: 236 personeelsleden/ 243
Fte), waaronder 73 personeelsleden / 77 Fte directieleden
en personeelsleden (2018 74/ 78Fte) wier handelen het
risicoprofiel van de beleggingsentiteit in belangrijke mate
beïnvloedt.
Er is geen sprake van carried interest.

3.2.11. Gebeurtenissen na balansdatum
Per 18 februari 2020 heeft een juridische fusie
plaatsgevonden tussen KAS Trust & Depositary Services B.V.
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en KAS BANK N.V. De facto is KAS BANK N.V. gaan optreden
als AIFMD bewaarder voor het Fonds.

COVID-19 (Corona)
De uitbraak van het COVID-19 (Corona) virus in 2020 heeft
een aanzienlijke impact op de samenleving, waar Achmea
IM, onze participanten en andere stakeholders ook
onderdeel van zijn. Wij als Beheerder van de fondsen
realiseren ons dat met name de directe impact op (de
waarde) van fondsen groot is. Om de dienstverlening naar
onze participanten zo goed mogelijk te kunnen garanderen,
hebben we kort na de eerste geconstateerde besmetting in
Nederland, het Achmea IM Business Crisis Team (BCT) en
Financieel Crisis Team (FCT) geactiveerd. Beide teams
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kennen een multidisciplinaire samenstelling. Het BCT
opereert binnen de overkoepelende business continuïteit
structuur van Achmea. Achmea IM volgt nauwgezet de
ontwikkelingen rond de dreigende epidemie/pandemie en
vertalen die naar risico’s die daaruit kunnen voortkomen en
de impact daarvan op onze organisatie. Kritieke
bedrijfsprocessen zijn bekend en key-medewerkers zijn
geïdentificeerd. Bestaande plannen, draaiboeken en
crisisscenario’s zijn sinds het ontstaan van de crisis in
werking. Door medewerkers zo veel mogelijk thuis te laten
werken en of fysiek te splitsen, beperken we het risico van
besmetting en wordt de continuïteit van de dienstverlening
zo goed mogelijk gewaarborgd. De crisis scenariokaart
“grootschalige uitval van personeel” maakt onderdeel uit van
onze continuïteitsplannen die bij trainingen en testen
worden meegenomen.
Conform ons Uitbestedingsbeleid hebben wij contact met
onze uitbestedingspartners over de maatregelen die zij
(moeten) nemen, om te borgen dat wij de dienstverlening
aan onze participanten en voor de fondsen kunnen
garanderen. In relatie tot het Corona virus hebben wij onze
dienstverleners specifiek gevraagd naar de maatregelen die
zij hebben getroffen om de risico’s te beheersen en wij blijven
met hen in gesprek om ons ervan te vergewissen dat er
adequaat wordt gereageerd op ontwikkelingen die er nog
zullen plaatsvinden.

Het Fonds belegt via een fonds voornamelijk in wereldwijd
beursgenoteerd vastgoed. Het valutarisico is niet afgedekt.
Participanten dekken het door hun gekozen percentage af via
de hedged versie (Achmea IM Global Real Estate Equity Fund
EUR hedged) van dit Fonds. De beleggingen zijn onderhevig
aan normale marktschommelingen en risico’s, die inherent
zijn aan het beleggen in financiële instrumenten. De
intrinsieke waarde per participatie is in de periode
31 december 2019 tot en met 20 april 2020 gedaald met
24,13%. De financiële markten waarop het Fonds belegt
laten een licht herstel zien en de liquiditeit op de markt is
laag. Tot 20 april 2020 heeft het Fonds als gevolg van het
ontstaan van de COVID 19 crisis geen uitstroom gehad. De
Beheerder voorziet geen problemen met de lage liquiditeit,
omdat er geen uitstroom uit het Fonds is ontstaan.
We voorzien geen materiële onzekerheid voor de
continuïteit van het Fonds. De Jaarrekening is derhalve
opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Zeist, 6 mei 2020
De Beheerder,
Achmea Investment Management B.V.

De ontwikkeling van het COVID-19 (Corona) virus in 2020
heeft grote impact op de financiële markten waarop de
fondsen beleggen. Om de financiële markten constant te
monitoren is Markt Monitoring Comité (MMC) geactiveerd,
het MMC rapporteert aan het FCT. Vanuit het MMC wordt
dagelijks:
• de marktontwikkelingen beoordeeld;
• per asset categorie de liquiditeit van de markt
beoordeeld;
• de transactiekosten beoordeeld, de werkelijke
transactiekosten worden vergeleken met de vaste op- en
afslagen. Wanneer het noodzakelijk is worden de
werkelijke transactiekosten gehanteerd;
• de in- en outflow beoordeeld;
• beoordeeld of opschorting van inkoop en uitgifte van
participaties nodig is.

J. de Wit

Directievoorzitter

G.B.H. Coppens

Commercieel directeur
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3.3. Jaarrekening
3.3.1. Balans
TABEL 3.3.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER (VOOR RESULTAATBESTEMMING)
(in euro's)

Referentie

31-12-2019

31-12-2018

9.3.6.1.

69.927.121

49.922.201

69.927.121

49.922.201

2.426

1.544

2.426

1.544

342.154

29.327

342.154

29.327

70.271.701

49.953.072

70.221.317

49.922.994

Inbreng participanten

61.021.585

52.906.984

Overige reserves

- 2.983.990

- 2.826.106

Onverdeeld resultaat lopend boekjaar

12.183.722

- 157.884

50.384

30.078

50.384

30.078

70.271.701

49.953.072

ACTIVA
Beleggingen
Participaties

Vorderingen

9.3.6.2.

Overige vorderingen

Geldmiddelen en kasequivalenten

9.3.6.3.

Liquide middelen

Totaal ACTIVA

PASSIVA
Fondsvermogen

9.3.6.4.

Kortlopende schulden
Overige schulden

Totaal PASSIVA
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9.3.6.5.
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3.3.2. Winst- en verliesrekening
TABEL 3.3.2.1 WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI T/M 31 DECEMBER
(in euro's)

Referentie

2019

2018

9.3.7.

- 286

- 281

- 286

- 281

12.290.920

- 68.659

525.124

170.354

Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties

11.765.796

- 239.013

Totaal OPBRENGSTEN

12.290.634

- 68.940

106.912

88.944

Beheerkosten

106.492

88.664

Overige lasten

420

280

Totaal LASTEN

106.912

88.944

12.183.722

- 157.884

OPBRENGSTEN
Direct resultaat uit beleggingen
Overige

Indirect resultaat uit beleggingen

9.3.7.

Gerealiseerde waardeverandering participaties

LASTEN
Lasten

Netto RESULTAAT

9.3.7.

Jaarverslagen 2019 Achmea IM Vastgoed Fonds en Opkomende Markten Aandelen Fonds
Achmea IM Global Real Estate Equity Fund tot 01-01-2020 Achmea IM Wereldwijd Beursgenoteerd
Vastgoed Fonds

47/67

3.3.3. Kasstroomoverzicht
TABEL 3.3.3.1 KASSTROOMOVERZICHT OVER DE PERIODE 1 JANUARI T/M 31 DECEMBER
(in euro's)

Referentie

2019

2018

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten

- 7.801.774

- 2.346.534

Netto resultaat

12.183.722

- 157.884

Gerealiseerde waardeverandering participaties

9.3.7.

- 525.124

- 170.354

Niet-gerealiseerde waardeverandering participaties

9.3.7.

- 11.765.796

239.013

Aankopen van participaties

9.3.6.1.

- 11.824.000

- 7.085.000

Verkopen van participaties

9.3.6.1.

4.110.000

4.830.000

- 882

- 402

20.306

- 1.907

8.114.601

2.350.006

Mutatie overige vorderingen
Mutatie overige schulden

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Inbreng participanten

9.3.6.4.

11.512.148

7.150.006

Terugbetaald aan participanten

9.3.6.4.

- 3.397.547

- 4.800.000

312.827

3.472

29.327

25.855

342.154

29.327

Netto kasstroom / mutatie geldstroom

Totaal geldmiddelen begin huidig boekjaar

Totaal
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3.3.4. Toelichting algemeen
Met ingang van 1 januari 2020 is het Fonds van naam
gewijzigd van Achmea Investment Management Wereldwijd
Beursgenoteerd Vastgoed Fonds naar Achmea IM Global Real
Estate Equity Fund.
Het Fonds is opgericht op 2 september 2015. De
daadwerkelijke beleggingsactiviteiten hebben per 1 april
2016 een aanvang genomen.
Het Fonds welke openstaat voor professionele beleggers,
staat onder toezicht van de AFM en is ingeschreven in het
AIFMD register van de AFM op basis van de vergunning van
de Beheerder.
Achmea Investment Management B.V. is Beheerder van het
Fonds (hierna de “Beheerder”). Op 10 juni 2015 heeft
Achmea Investment Management B.V. een vergunning van
de Autoriteit Financiële Markten verkregen conform artikel
2:65 van de Wft.
De Beheerder is statutair gevestigd te Zeist en
kantoorhoudende Handelsweg 2, 3707 NH Zeist. De
Beheerder is ingeschreven in het handelsregister ten kantore
van de Kamer van Koophandel onder nr. 18059537. Achmea
B.V. houdt alle aandelen in de Beheerder.
Het vermogen van het Fonds wordt ten behoeve en voor
rekening en risico van de participanten gehouden door een
daarvoor specifiek opgerichte juridische eigenaar, de
Stichting Juridisch Eigenaar Achmea Investment
Management Wereldwijd Beursgenoteerd Vastgoed Fonds.
Achmea Investment Management B.V. treedt op als
bestuurder van de Stichting Juridisch Eigenaar Achmea
Investment Management Wereldwijd Beursgenoteerd
Vastgoed Fonds.
Het Fonds Achmea IM Global Real Estate Equity Fund stelt
zich ten doel voor rekening en risico van participanten het
verwerven, houden, beheren en vervreemden van
vermogenswaarden.
Het totale fondsvermogen, wat bestaat uit de onderdelen
“Inbreng participanten”, “Overige reserves” en “Onverdeeld
resultaat lopend boekjaar”, wordt volgens de voorwaarden
van het Fonds verkregen door de Juridisch Eigenaar van het
Fonds ten behoeve van de Participanten.
Het vermogensbeheer wordt uitgevoerd door de Beheerder.

Voor de beheersing van de interne bedrijfsvoering wordt
verwezen naar paragraaf 9.2.8 van het Bestuursverslag van
het Fonds.

3.3.5. Grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling
Algemeen
Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de
wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige
uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving die
uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
In de balans, de winst- en verliesrekening en het
kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen waarmee
wordt verwezen naar de toelichting.
Zowel de functionele valuta als de presentatievaluta van het
Fonds is de euro.
Alle in deze jaarrekening opgenomen bedragen zijn in hele
euro’s, tenzij anders vermeld. De opgenomen posten in de
balans zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, tenzij een
andere waarderingsgrondslag wordt vermeld. In dit
jaarverslag is voor nul-waarden en afgeronde bedragen
hetzelfde symbool gehanteerd (-).
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
De gehanteerde grondslagen van waardering en van
resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het
voorgaande jaar. Teksten kunnen zijn aangepast teneinde
een beter inzicht en consistentie te verkrijgen.
De Beheerder heeft de jaarverslagen van de door haar
beheerde beleggingsinstellingen geharmoniseerd. Als
gevolg hiervan zijn tabellen en teksten aangepast.
Belangrijke wijzigingen voor het Fonds zijn:
• De jaarrekening is opgemaakt “voor winstverdeling”, dit
was “na winstverdeling”. Deze aanpassing heeft impact op
de presentatie van het “Fondsvermogen” op de “Balans”
en de “Toelichting op de balans – Fondsvermogen”.
• Bij de verantwoording van de cijfers in de Winst- en
verliesrekening heeft bij “Lasten – Betaalde interest” een
re-classificatie plaatsgevonden naar “Direct resultaat uit
beleggingen - Overige”.
De aanpassingen en re-classificaties hebben geen impact op
het resultaat en vermogen van het Fonds. De vergelijkende
cijfers zijn dienovereenkomstig aangepast.

Het Fonds heeft geen personeel in dienst. Informatie over
personeel en het beloningsbeleid van de Beheerder is
opgenomen in het Bestuursverslag.

In het Bestuursverslag en de Jaarrekening is ten opzichte van
het jaarverslag 2018 informatie toegevoegd. Indien
beschikbaar zijn cijfers uit voorgaande jaren opgenomen,
anders NB.

De administratie en de berekening van de dagelijkse
intrinsieke waarde van het Fonds wordt gedaan door de
Beheerder.

Schattingen en veronderstellingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het
opstellen van de jaarrekening vormt de Beheerder van de
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beleggingsinstelling zich verschillende oordelen en maakt
schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het
geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen
inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij
de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Bijzondere waardeverminderingen van activa

(geamortiseerde) kostprijs. Indien geen sprake is van
transactiekosten is de (geamortiseerde) kostprijs gelijk aan
de nominale waarde van de vordering c.q. schuld. Hierbij
wordt op de vorderingen, indien noodzakelijk, een
voorziening wegens mogelijke oninbaarheid in mindering
gebracht.

Fondsvermogen
Algemeen

De Beheerder beoordeelt op iedere balansdatum of er
aanwijzingen zijn dat een actief aan een bijzondere
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke
indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van
het actief vastgesteld. Van een bijzondere
waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een
actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare
waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de
bedrijfswaarde.

Het fondsvermogen wordt bepaald door het bedrag dat
resteert nadat alle actiefposten en posten van het vreemd
vermogen volgens de van toepassing zijnde
waarderingsgrondslagen in de balans zijn opgenomen.

Vreemde valuta

Resultaatbepaling

Activa en passiva luidende in vreemde valuta worden
omgerekend tegen de slotkoers op balansdatum.
Opbrengsten en lasten in vreemde valuta worden
omgerekend tegen de transactiekoers. Koersresultaten
(gerealiseerd en ongerealiseerd) op vreemde valuta worden
in de resultatenrekening verantwoord. Bij de toelichting op
de balans, onderdeel beleggingen, is informatie opgenomen
over de omrekening van de buitenlandse valuta naar euro’s
en de gehanteerde omrekenkoersen.

Beleggingen
Participaties
Participaties in vastgoed fondsen worden gewaardeerd
tegen de beurswaarde of meest recente Net Asset Value
(NAV) per balansdatum. Gerealiseerde en ongerealiseerde
koersverschillen op de participaties worden via de winst- en
verliesrekening verwerkt.

Transactiekosten
Aankoopkosten worden direct ten laste van de
verkrijgingprijs van de beleggingen gebracht. Verkoopkosten
worden ten laste van de vervreemdingsprijs van de
beleggingen gebracht. Dientengevolge vormen de aankoopen verkoopkosten onderdeel van de (on)gerealiseerde
waardeveranderingen van beleggingen.

Liquide middelen
Onder de liquide middelen zijn opgenomen die kas- en
banktegoeden die onmiddellijk opeisbaar zijn dan wel een
looptijd korter dan twaalf maanden hebben. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden
aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vorderingen en schulden

Verwerking van plaatsing en inkoop van participaties
De uit hoofde van plaatsing, respectievelijk inkoop van
participaties ontvangen, respectievelijk betaalde bedragen
worden geheel verwerkt in het fondsvermogen.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds
de opbrengsten, zoals in het verslagjaar gedeclareerde
dividenden, interest, koersresultaten en valutaresultaten en
anderzijds de lasten, zoals beheerkosten. Opbrengsten en
lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij
betrekking hebben.

Op- en afslag bij toe- en uittredingen
Bij de uitgifte van participaties van het Fonds wordt de
uitgifteprijs van de participatie ten opzichte van de
berekende intrinsieke waarde verhoogd met een opslag; bij
de inkoop van participaties wordt de inkoopprijs verlaagd
met een afslag. Deze op- en afslagen dienen vooral om
transactiekosten te dekken. Deze transactiekosten bestaan
uit onder andere brokerkosten, bankkosten en belastingen.
Spreads tussen bied- en laatprijzen en de eventuele
verandering in de marktprijs als gevolg van de transactie
komen ten laste van het Fonds. De Beheerder valideert elk
halfjaar de op- en afslagen op basis van de gemiddelde
transactiekosten als gevolg van toe- en uittredingen, en past
deze indien nodig aan.

Lopende kosten factor
De Lopende kosten factor wordt berekend door de totale
kosten in het Fonds over de verslagperiode te delen door de
gemiddelde intrinsieke waarde. De gemiddelde intrinsieke
waarde wordt berekend door gedurende de verslagperiode
de afgegeven intrinsieke waarden bij elkaar op te tellen en
te delen door het aantal maal dat de intrinsieke waarden zijn
afgegeven. De Lopende kosten factor wordt berekend in
overeenstemming met de Nadere regeling gedragstoezicht
financiële ondernemingen Wft en sluit aan bij het
Prospectus. De transactiekosten als gevolg van toe- en
uittreding en eventuele rentelasten zijn buiten beschouwing
gelaten.

Vorderingen en schulden worden bij de eerste waardering
gewaardeerd tegen de reële waarde, inclusief
transactiekosten en na eerste verwerking tegen
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Portefeuille omloop factor
De portefeuille omloop factor (POF) geeft een indicatie van
de omloopsnelheid van de beleggingen ten opzichte van het
gemiddeld fondsvermogen van het Fonds en is een maatstaf
voor de gemaakte transactiekosten als gevolg van het
gevoerde portefeuillebeleid en de daaruit voortvloeiende
beleggingstransacties. Bij de gehanteerde berekening wordt
het bedrag van de omloop bepaald door de som van de aanen verkopen van de beleggingen te verminderen met de som
van de plaatsingen en opnames van eigen participaties. De
POF wordt bepaald door het bedrag van de omloop uit te
drukken in een percentage van het gemiddeld
fondsvermogen welke op identieke wijze wordt berekend als
bij de bepaling van de Lopende kosten factor. Bij de
berekening van de POF worden de aan- en verkopen van
fondsen, die de karakteristieken van liquide middelen
hebben, niet meegenomen.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenaamde
´indirecte methode´, waarbij onderscheid is gemaakt tussen
kasstromen uit beleggings- en financieringsactiviteiten. Als
liquide middelen worden aangemerkt de banktegoeden.
Bij de kasstroom uit beleggingsactiviteiten wordt het
resultaat gecorrigeerd voor kosten welke geen uitgaven zijn,
opbrengsten welke geen ontvangsten zijn, alsmede voor
mutaties in de beleggingsportefeuille en de vlottende activa
en passiva. De mutaties in het fondsvermogen, betaalde
bedragen bij inkoop eigen participaties en
dividenduitkeringen worden opgenomen onder de
kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Fiscale positie
Het Fonds wordt ten behoeve van haar participanten als
fiscaal transparant aangemerkt.
Het Fonds is een Fonds voor gemene rekening en alle activa
en passiva, alsmede de resultaten van dit Fonds, worden
rechtstreeks toegerekend aan de houders van de
participaties.
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3.3.6. Toelichting op de balans
3.3.6.1. Beleggingen
Het verloop van de beleggingsportefeuille is als volgt.

TABEL 3.3.6.1.1 VERLOOP BELEGGINGEN
(in euro's)

Participaties

Totaal

Stand begin huidig boekjaar

49.922.201

49.922.201

Aankopen

11.824.000

11.824.000

Verkopen

- 4.110.000

- 4.110.000

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen

12.290.920

12.290.920

Stand einde huidig boekjaar

69.927.121

69.927.121

Stand begin vorig boekjaar

47.735.860

47.735.860

Aankopen

7.085.000

7.085.000

Verkopen

- 4.830.000

- 4.830.000

- 68.659

- 68.659

49.922.201

49.922.201

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen

Stand einde vorig boekjaar

De portefeuille omloop factor bedroeg in het boekjaar 2019 1,64%. Voor uitleg inzake de portefeuille omloop factor en de
wijze van berekenen, zie de grondslagen voor waardering en resultaat.
De specificatie van de beleggingen is opgenomen in bijlage 2.7.

3.3.6.2. Vorderingen
De overige vorderingen bestaan uit.

TABEL 3.3.6.2.1 OVERIGE VORDERINGEN
(in euro's)

31-12-2019

31-12-2018

391

-

Te vorderen kosten van Achmea IM

2.035

1.544

Totaal

2.426

1.544

Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding

De vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar.

3.3.6.3. Liquide middelen
Als liquide middelen worden alle onmiddellijk opeisbare tegoeden bij banken aangemerkt.
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3.3.6.4. Fondsvermogen
Fondsvermogen
Het totale fondsvermogen, wat bestaat uit de onderdelen “Inbreng participanten”, “Overige reserves” en “Onverdeeld
resultaat lopend boekjaar”, wordt volgens de voorwaarden van het Fonds verkregen door de Juridisch Eigenaar van het Fonds
ten behoeve van de Participanten.

Toelichting op het fondsvermogen
Hieronder wordt in tabellen het volgende toegelicht:
• Inbreng participanten
• Verloop overige reserves
• Onverdeeld resultaat lopende boekjaar
• Verloop van het aantal participaties
• Vergelijking fondsvermogen
• Toerekening intrinsieke waarde per participant

TABEL 3.3.6.4.1 INBRENG PARTICIPANTEN
(in euro's)

2019

2018

Stand begin boekjaar

52.906.984

50.556.978

Ingebracht door participanten

11.512.148

7.150.006

Terugbetaald aan participanten

3.397.547

4.800.000

61.021.585

52.906.984

2019

2018

- 2.826.106

- 324.717

- 157.884

- 2.501.389

- 2.983.990

- 2.826.106

2019

2018

- 157.884

- 2.501.389

157.884

2.501.389

Resultaat lopend boekjaar

12.183.722

- 157.884

Stand einde boekjaar

12.183.722

- 157.884

Stand einde boekjaar

TABEL 3.3.6.4.2 VERLOOP OVERIGE RESERVES
(in euro's)

Stand begin boekjaar
Toevoeging/onttrekking resultaat voorgaand boekjaar

Stand einde boekjaar

TABEL 3.3.6.4.3 ONVERDEELD RESULTAAT LOPEND BOEKJAAR
(in euro's)

Stand begin boekjaar
Toevoeging/onttrekking aan overige reserves
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TABEL 3.3.6.4.4 VERLOOP VAN HET AANTAL PARTICIPATIES
(in stukken)

2019

2018

483.842

458.069

Ingebracht participaties

94.167

70.518

Terugbetaald aan participaties

28.493

44.745

549.516

483.842

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2017

70.221.317

49.922.994

47.730.872

549.516

483.842

458.069

127,79

103,18

104,20

(in euro's)

31-12-2019

31-12-2018

Pensioenfondsen

17.353.073

12.369.969

Fondsen

50.200.717

37.534.715

2.667.527

-

Verzekeraars

-

18.311

Afronding

-

-1

70.221.317

49.922.994

Stand begin boekjaar

Stand einde boekjaar

TABEL 3.3.6.4.5 VERGELIJKING FONDSVERMOGEN

Fondsvermogen (in euro's)
Aantal uitstaande participaties
Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)

TABEL 3.3.6.4.6 TOEREKENING INTRINSIEKE WAARDE PER PARTICIPANT

Retail fondsen

Totaal
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3.3.6.5. Kortlopende schulden
De overige schulden bestaan uit.

TABEL 3.3.6.5.1 OVERIGE SCHULDEN
(in euro's)

31-12-2019

31-12-2018

Te betalen beheerkosten

6.977

9.346

Te betalen servicekosten

5.814

5.341

Te betalen externe fondsbeheerkosten

37.592

15.391

Totaal

50.384

30.078

De kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan één jaar.
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3.3.7. Toelichting op de winst- en verliesrekening
Direct resultaat uit beleggingen
Het overige directe resultaat bestaat uit.

TABEL 3.3.7.1 OVERIGE
(in euro's)

2019

2018

Rente rekening-courant

- 286

- 281

Totaal

- 286

- 281

Indirect resultaat uit beleggingen
De gerealiseerde waardeveranderingen zijn de resultaten uit hoofde van verkopen (inclusief verkoopkosten). De
ongerealiseerde waardeveranderingen zijn de veranderingen in de aangehouden beleggingen (inclusief de aankoopkosten).

TABEL 3.3.7.2 INDIRECTE OPBRENGSTEN
(in euro's)

2019

2018

Positieve gerealiseerde waardeverandering participaties

525.124

170.354

Totaal gerealiseerde waardeverandering

525.124

170.354

11.765.796

-

-

- 239.013

11.765.796

- 239.013

2019

2018

Beheerkosten

38.844

35.569

Servicekosten

29.883

20.323

Kosten extern fondsbeheer

37.766

32.772

420

280

106.912

88.944

Positieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties
Negatieve niet-gerealiseerde waardeverandering participaties

Totaal niet-gerealiseerde waardeverandering

Lasten
De lasten bestaan uit.

TABEL 3.3.7.3 LASTEN
(in euro's)

Transactiekosten bank
Totaal

Beheerkosten
De Beheerder brengt voor het beheer van het Fonds een vaste (%) beheervergoeding in rekening. De beheervergoeding
wordt berekend over het fondsvermogen en komt ten laste van het Fonds. De voorwaarden van het Fonds vermelden de
wijze van berekening van de beheervergoeding.
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Servicekosten
De Beheerder brengt een vaste (%) servicevergoeding in rekening. De servicevergoeding wordt berekend over het
fondsvermogen. Deze servicevergoeding komt ten laste van het Fonds. De voorwaarden vermelden de wijze van berekening
van de servicevergoeding.
De servicevergoeding dekt onder andere de volgende kosten: kosten van de Juridisch Eigenaar, de Bewaarder, de kosten van
bewaargeving van financiële instrumenten, administratieve kosten, accountantskosten, operationele kosten (zoals die in
verband met toezicht en registratie), kosten van verslaglegging, de kosten van externe (juridische) dienstverleners, de kosten
van het opzetten van het Fonds, de kosten van de vergaderingen van Participanten en de kosten voor maatschappelijk
verantwoord beleggen voor zover toegepast door het Fonds.

Transactiekosten
Dit zijn transactiekosten die direct bij het Fonds in rekening zijn gebracht.

Kosten extern fondsbeheer
Dit betreft de vergoeding die aan de externe fondsbeheerder(s) van het Fonds is betaald.

Lopende kosten factor
De Lopende kosten factor (LKF) is een kostenratio die de kosten omvat die in een boekjaar ten laste van het resultaat van het
Fonds zijn gebracht. Voor uitleg over de Lopende kosten factor en de wijze van berekenen wordt verwezen naar de
grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.
Over 2019 bedraagt de Lopende kosten factor van het Fonds 0,17% (2018: 0,17%).
De Lopende kosten zijn opgebouwd uit de volgende componenten.

TABEL 3.3.7.4 LOPENDE KOSTEN FACTOR
2019

2018

Prospectus m.i.v.
01-04-2019

Prospectus tot
01-04-2019

Beheervergoeding

0,06%

0,07%

0,06%

0,07%

Servicekosten

0,05%

0,04%

0,05%

0,04%

Externe fondsbeheerders

0,06%

0,06%

0,06%

0,06%

Lopende kosten factor

0,17%

0,17%

0,17%

0,17%

De Lopende kosten factor is in lijn met het Prospectus van het Fonds.
Het Fonds belegt in participaties van een externe beleggingsfonds, de Lopende kosten factor van dit fonds is 0,04% (2018:
0,04%) (bron: Annual report and audited financial statements BlackRock Index Selection Fund, over het verslagjaar dat eindigt
op 31 mei 2019).

3.3.8. Beleggingsrisico
De activiteiten van het Fonds kunnen financiële risico’s van
verscheidene aard met zich meebrengen. De risico’s komen
voort uit het beheren van beleggingsportefeuilles.
De belangrijkste risico's van het Fonds zijn:
• Marktrisico
• Concentratierisico
• Valutarisico
• Liquiditeitsrisico
• Inflatierisico
• Risico van in- of uitlenen van effecten
• Fiscaal Risico

In de volgende paragraaf worden deze risico's verder
toegelicht. Het risicobeheer van het Fonds is uitgewerkt in
paragraaf 9.2.9 van het Bestuursverslag.

3.3.8.1. Toelichting belangrijkste risico’s
Hieronder wordt nader ingegaan op de belangrijkste risico’s,
in volgorde van relevantie, die de koers van het Fonds en de
waarde van de financiële instrumenten, waarin door het
Fonds wordt belegd, kunnen beïnvloeden.
Elk kwartaal beoordeelt de Beheerder de risico’s met behulp
van het “kans maal impactmodel”. Dit houdt in dat per
genoemd risico beoordeeld wordt hoe groot de kans is dat
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het risico optreedt en wat de impact hiervan is op de waarde
van het Fonds.
Om de risico’s die zich voordoen zoveel mogelijk te kunnen
beheersen, worden zo mogelijk maatregelen getroffen. Deze
beheersmaatregelen worden continu geëvalueerd met als
doel een optimale verhouding tussen rendement en risico te
bereiken. Indien noodzakelijk worden de
beheersmaatregelen als gevolg van de evaluatie aangepast.
In de de volgende paragraaf wordt in diverse tabellen de
spreiding van de beleggingsportefeuille verder toegelicht.

1 Marktrisico
Dit is het risico dat door marktschommelingen uw
beleggingen in waarde dalen. Marktschommelingen zijn
onder andere bewegingen in rentestanden, valutakoersen en
aandelenkoersen. Er zijn verschillende oorzaken voor deze
schommelingen. Zo kan er sprake zijn van politieke, macroeconomische of monetaire ontwikkelingen. Ook
ontwikkelingen in een sector, regio of bedrijf kunnen zorgen
voor marktschommelingen. Marktrisico hoort bij beleggen
en de mate waarin is afhankelijk van de beleggingscategorie
waarin wordt belegd. Zo is onder normale omstandigheden
het marktrisico van aandelen groter dan van obligaties.

2 Concentratierisico
Het risico dat in verhouding veel van het fondsvermogen
belegd wordt in een bepaalde risicofactor wordt
concentratierisico genoemd. Met risicofactor wordt
bijvoorbeeld een land, sector of bedrijf bedoeld. Als er een
groot gedeelte van het vermogen belegd wordt in één
risicofactor, wordt een Fonds zeer gevoelig voor specifieke
gebeurtenissen of specifiek slecht nieuws. Hierdoor kan het
fondsrendement lager worden.
Spreiding kan het concentratierisico verkleinen. Hiermee
wordt zo veel mogelijk voorkomen dat bijvoorbeeld een
faillissement van een bedrijf of problemen in een bepaald
land een te grote invloed heeft op het rendement van het
Fonds.

3 Valutarisico
Bij sommige Fondsen wordt belegd in landen buiten de
Eurozone. Hierdoor worden beleggingen aangehouden in
andere valuta zoals de Amerikaanse Dollar of het Britse Pond.
Het risico bestaat dat deze valuta minder waard worden ten
opzichte van de Euro. Dit heeft gevolgen voor het
fondsrendement. Door het gebruik van
valutatermijncontracten kan het valutarisico effectief
worden afgedekt. Dit is afhankelijk van het beleggingsbeleid
van het Fonds.

4 Liquiditeitsrisico
Er is een risico dat beleggingen, waarin het Fonds belegt,
moeilijk zijn te kopen of te verkopen. Of niet tegen een
acceptabele prijs zijn te kopen of verkopen. Het is zelfs
mogelijk dat een belegging helemaal niet meer gekocht of
verkocht kan worden. Een slechte liquiditeit van beleggingen
kan er voor zorgen dat de waarde van het Fonds daalt.
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5 Inflatierisico
Inflatie is een stijging van het algemene prijspeil. De
koopkracht van het belegde geld neemt hierdoor af. Bij een
stijging van de inflatie bestaat de kans dat er met het
opgebouwde vermogen in het Fonds in de praktijk minder
producten en diensten kunnen worden afgenomen dan
voorheen het geval was of waar vooraf op gerekend was.

6 Risico van het in- en uitlenen van effecten
In het Fonds worden door de Beheerder effecten niet in- en
uitgeleend. In het externe fonds waarin dit Fonds belegt, kan
wel sprake zijn van inlenen of uitlenen van beleggingen. Er
bestaat het risico dat beleggingen na het uitlenen niet terug
kunnen worden gegeven door de tegenpartij. Of dat het
gevraagde onderpand niet wordt gegeven. Het uitlenen van
beleggingen vindt plaats om de kans op extra rendement te
vergroten. Het inlenen van beleggingen komt normaal
gesproken niet voor.
Bij het uitlenen van beleggingen zijn er ook operationele
risico’s. Deze risico’s zijn klein en voor rekening van de partij
die de beleggingen uitleent. Dagelijks bepaalt die partij wat
minimaal aan zekerheden aangehouden moet worden voor
de uitgeleende beleggingen.

7 Fiscaal risico
Er is een risico dat fiscale regels of belastingtarieven
veranderen in het nadeel van het Fonds. Regels kunnen soms
veranderen met terugwerkende kracht. Door de wijzigingen
zoals hiervoor benoemd bestaat de kans dat er
vennootschapsbelasting betaald moet worden. Dit alles kan
ervoor zorgen dat de waarde van de beleggingen daalt. Het
Fonds moet zich als fiscale beleggingsinstelling houden aan
de fiscale regels die daarvoor gelden (zie ook het Prospectus
behorende bij het Fonds). Het kan echter voorkomen dat het
Fonds niet aan de regels voldoet met als gevolg dat het Fonds
de status van fbi kwijt raakt en belastingplichtig wordt tegen
het normale Vpb tarief.

3.3.8.2. Spreiding van de beleggingen
De spreiding van de beleggingsportefeuille van het Fonds
wordt toegelicht in bijlage 1.3. Voor de spreiding van deze
beleggingen wordt gebruik gemaakt van informatie, die door
de externe fondsmanager ter beschikking wordt gesteld.
(look through).

3.3.9. Resultaatbestemming
Het netto resultaat van het Fonds wordt toegevoegd aan het
fondsvermogen.

3.3.10. Gebeurtenissen na balansdatum
COVID-19 (Corona)
De uitbraak van het COVID-19 (Corona) virus in 2020 heeft
een aanzienlijke impact op de samenleving, waar Achmea
IM, onze participanten en andere stakeholders ook
onderdeel van zijn. Wij als Beheerder van de fondsen
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realiseren ons dat met name de directe impact op (de
waarde) van fondsen groot is. Om de dienstverlening naar
onze participanten zo goed mogelijk te kunnen garanderen,
hebben we kort na de eerste geconstateerde besmetting in
Nederland, het Achmea IM Business Crisis Team (BCT) en
Financieel Crisis Team (FCT) geactiveerd. Beide teams
kennen een multidisciplinaire samenstelling. Het BCT
opereert binnen de overkoepelende business continuïteit
structuur van Achmea. Achmea IM volgt nauwgezet de
ontwikkelingen rond de dreigende epidemie/pandemie en
vertalen die naar risico’s die daaruit kunnen voortkomen en
de impact daarvan op onze organisatie. Kritieke
bedrijfsprocessen zijn bekend en key-medewerkers zijn
geïdentificeerd. Bestaande plannen, draaiboeken en
crisisscenario’s zijn sinds het ontstaan van de crisis in
werking. Door medewerkers zo veel mogelijk thuis te laten
werken en of fysiek te splitsen, beperken we het risico van
besmetting en wordt de continuïteit van de dienstverlening
zo goed mogelijk gewaarborgd. De crisis scenariokaart
“grootschalige uitval van personeel” maakt onderdeel uit van
onze continuïteitsplannen die bij trainingen en testen
worden meegenomen.
Conform ons Uitbestedingsbeleid hebben wij contact met
onze uitbestedingspartners over de maatregelen die zij
(moeten) nemen, om te borgen dat wij de dienstverlening
aan onze participanten en voor de fondsen kunnen
garanderen. In relatie tot het Corona virus hebben wij onze
dienstverleners specifiek gevraagd naar de maatregelen die
zij hebben getroffen om de risico’s te beheersen en wij blijven
met hen in gesprek om ons ervan te vergewissen dat er
adequaat wordt gereageerd op ontwikkelingen die er nog
zullen plaatsvinden.

afslagen. Wanneer het noodzakelijk is worden de
werkelijke transactiekosten gehanteerd;
• de in- en outflow beoordeeld;
• beoordeeld of opschorting van inkoop en uitgifte van
participaties nodig is.
Het Fonds belegt via een fonds voornamelijk in wereldwijd
beursgenoteerd vastgoed. Het valutarisico is niet afgedekt.
Participanten dekken het door hun gekozen percentage af via
de hedged versie (Achmea IM Global Real Estate Equity Fund
EUR hedged) van dit Fonds. De beleggingen zijn onderhevig
aan normale marktschommelingen en risico’s, die inherent
zijn aan het beleggen in financiële instrumenten. De
intrinsieke waarde per participatie is in de periode
31 december 2019 tot en met 20 april 2020 gedaald met
24,13%. De financiële markten waarop het Fonds belegt
laten een licht herstel zien en de liquiditeit op de markt is
laag. Tot 20 april 2020 heeft het Fonds als gevolg van het
ontstaan van de COVID 19 crisis geen uitstroom gehad. De
Beheerder voorziet geen problemen met de lage liquiditeit,
omdat er geen uitstroom uit het Fonds is ontstaan.
We voorzien geen materiële onzekerheid voor de
continuïteit van het Fonds. De Jaarrekening is derhalve
opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Zeist, 6 mei 2020
De Beheerder,
Achmea Investment Management B.V.

De ontwikkeling van het COVID-19 (Corona) virus in 2020
heeft grote impact op de financiële markten waarop de
fondsen beleggen. Om de financiële markten constant te
monitoren is Markt Monitoring Comité (MMC) geactiveerd,
het MMC rapporteert aan het FCT. Vanuit het MMC wordt
dagelijks:
• de marktontwikkelingen beoordeeld;
• per asset categorie de liquiditeit van de markt
beoordeeld;
• de transactiekosten beoordeeld, de werkelijke
transactiekosten worden vergeleken met de vaste op- en

J. de Wit

Directievoorzitter

G.B.H. Coppens

Commercieel directeur
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3.4. Overige gegevens

3.4.2. Persoonlijke belangen bestuurders

3.4.1. Statutaire regeling
resultaatbestemming

De directie van Achmea Investment Management B.V. als
bestuur van de Stichting Juridisch Eigenaar Achmea
Investment Management Wereldwijd Beursgenoteerd Fonds
had op 31 december 2018 en op 31 december 2019 geen
persoonlijke belangen in de beleggingen van het Fonds.

Conform artikel 18.1 van de Voorwaarden van het Fonds
worden opbrengsten direct herbelegd in het Fonds en vindt
er geen daadwerkelijke uitkering in geld of stukken plaats aan
de participanten.

3.4.3. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant
Aan: de participanten en de beheerder van Achmea IM Global Real Estate Equity Fund

Verklaring over de jaarrekening 2019
Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Achmea IM Global Real Estate Equity Fund een getrouw
beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van het beleggingsfonds op
31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in
Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Wat we hebben gecontroleerd
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 van Achmea IM Global Real Estate
Equity Fund te Zeist (‘het beleggingsfonds’) gecontroleerd.
De jaarrekening bestaat uit:
•
de balans per 31 december 2019;
•
de winst-en-verliesrekening over 2019;
•
de toelichting met de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige
toelichtingen.
Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is
Titel 9 Boek 2 BW.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

Onafhankelijkheid
Wij zijn onafhankelijk van Achmea IM Global Real Estate Equity Fund zoals vereist in de Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants
(VGBA).
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Benadrukking van de onzekerheid in verband met de effecten van het
coronavirus (Covid-19)
Wij wijzen op de toelichting in punt 9.3.10 van de jaarrekening waarin de beheerder de mogelijke
invloed en gevolgen van het coronavirus (Covid-19) op het beleggingsfonds en op de omgeving waarin
het beleggingsfonds opereert alsmede de genomen en geplande maatregelen om met deze
gebeurtenissen en omstandigheden om te gaan heeft beschreven. In deze toelichting is ook beschreven
dat er nog steeds onzekerheden bestaan en dat het daarom op dit moment redelijkerwijs niet goed
mogelijk is om de toekomstige effecten in te schatten. Ons oordeel is niet aangepast met betrekking tot
de aangelegenheid.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere
informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:
•
het bestuursverslag;
•
de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
•
alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële
afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De beheerder is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
en de accountantscontrole
Verantwoordelijkheden van de beheerder voor de jaarrekening
De beheerder van Achmea IM Global Real Estate Equity Fund is verantwoordelijk voor:
•
het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9
Boek 2 BW;
•
een zodanige interne beheersing die de beheerder noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten
of fraude.
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet de beheerder afwegen of het beleggingsfonds in staat is om
zijn werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van het genoemde verslaggevingsstelsel
moet de beheerder de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij
de beheerder het voornemen heeft om het beleggingsfonds te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De beheerder moet gebeurtenissen en
omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of het beleggingsfonds zijn
bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen
afwijkingen van materieel belang bevat. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar geen
absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle
afwijkingen ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect
van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij
onze controleverklaring.
Rotterdam, 6 mei 2020
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Origineel is getekend door drs. F.J. van Groenestein RA

Jaarverslagen 2019 Achmea IM Vastgoed Fonds en Opkomende Markten Aandelen Fonds
Achmea IM Global Real Estate Equity Fund tot 01-01-2020 Achmea IM Wereldwijd Beursgenoteerd
Vastgoed Fonds

63/67

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2019
van Achmea IM Global Real Estate Equity Fund
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een
controle inhoudt.

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de
jaarrekening
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 doelstelling is om
een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als
gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere uit:
•
Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning,
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
•
Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 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 het beleggingsfonds.
•
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.
•
Het vaststellen dat de door de beheerder gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of het
beleggingsfonds zijn 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 organisatie
haar continuïteit niet langer kan handhaven.
•
Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen.
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.
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3.5. Bijlagen
3.5.1. Spreiding van beleggingen
Onderstaande tabellen zijn gedeeltelijk gebaseerd op
informatie van andere fondsen (look through).

TABEL 3.5.1.1 BELEGGINGEN NAAR SOORT
(in euro's)

31-12-2019

31-12-2018

Participaties in vastgoedfondsen

69.927.121

100%

49.922.201

100%

Totaal

69.927.121

100%

49.922.201

100%

TABEL 3.5.1.2 BELEGGINGEN NAAR LAND PER 31-12-2019
(in euro's)

31-12-2019

Verenigde Staten

33.936.955

49%

Nederland

7.644.815

11%

Japan

7.337.198

10%

Hong Kong

3.819.632

5%

Vereningd Koninkrijk

3.154.068

5%

Duitsland

2.793.820

4%

Australië

2.203.809

3%

Singapore

1.873.829

3%

Canada

1.812.599

3%

1.807.321

3%

3.543.075

5%

69.927.121

100%

Frankrijk
Overige Landen

Totaal
1

1

De categorie ‘Overige’ 2019 bestaat uit de volgende landen: (2019) Zweden, Zwitserland, België, Spanje, Guernsey, Ierland, Oostenrijk, Israel, Finland, Noorwegen, Nieuw
Zeeland en Italië
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TABEL 3.5.1.3 BELEGGINGEN NAAR LAND PER 31-12-2018
(in euro's)

31-12-2018

Verenigde Staten

22.781.488

46%

Nederland

6.827.532

14%

Japan

5.021.866

10%

Hong Kong

3.454.640

7%

Duitsland

2.082.721

4%

Australië

2.023.511

4%

Vereningd Koninkrijk

1.882.263

4%

Frankrijk

1.291.961

3%

Canada

1.215.362

2%

Singapore

1.117.274

2%

Overige Landen1

2.223.583

4%

49.922.201

100%

Totaal
1

De categorie ‘Overige’ 2018 bestaat uit de volgende landen: Zweden, Zwitserland, België, Spanje, Guernsey, Ierland, Oostenrijk, Israel, Finland, Noorwegen, Nieuw Zeeland,
Italië en Jersey

TABEL 3.5.1.4 BELEGGINGEN NAAR VALUTA PER 31-12-2019
(in euro's)

31-12-2019

Amerikaanse Dollar

34.718.568

50%

Euro

12.938.555

19%

Japanse Yen

7.338.915

10%

Hong Kongse Dollar

3.635.286

5%

Brits Pond Sterling

3.224.093

5%

Australische Dollar

2.205.387

3%

Singaporese Dollar

1.812.763

3%

Canadese Dollar

1.812.599

3%

Zweedse Kronen

1.274.320

2%

Zwitserse Frank

716.706

1%

Overig

249.929

0%

Totaal

69.927.121

100%

1

1

De categorie 'Overig' 2019 bestaat uit de volgende valuta: Israel Shekel, Noorse kroon en Nieuw Zeeland dollar
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TABEL 3.5.1.5 BELEGGINGEN NAAR VALUTA PER 31-12-2018
(in euro's)

31-12-2018

Amerikaanse Dollar

23.025.020

46%

Euro

10.981.216

22%

Japanse Yen

5.023.492

10%

Hong Kongse Dollar

3.275.256

7%

Australische Dollar

2.024.497

4%

Brits Pond Sterling

2.006.545

4%

Canadese Dollar

1.215.362

2%

Singaporese Dollar

1.068.523

2%

Zweedse Kronen

721.147

1%

Zwitserse Frank

437.398

1%

Overig1

143.745

0%

49.922.201

100%

Totaal
1

De categorie 'Overig' 2018 bestaat uit de volgende valuta: Israel Shekel, Noorse kroon en Nieuw Zeeland dollar

3.5.2. Specificatie van de beleggingen
TABEL 3.5.2.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN PER 31-12-2019
Naam

Waarde in euro's

iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)

69.927.121

Totaal waarde in euro's

69.927.121
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