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Jaarverslag van de Directie 
Wij hebben het genoegen u hierbij het jaarverslag van Antaurus Capital Management B.V. aan te 
bieden. Antaurus Capital Management B.V. treedt op als beheerder van het Antaurus Europe Fund. 
De vennootschap treedt uitsluitend op als beheerder van dit fonds en ontvangt hiervoor een 
Entree-, Beheer- en indien van toepassing een Prestatievergoeding. Voor een terugblik op het 
afgelopen jaar en een toekomstvisie is het gegeven de verbondenheid met het fonds van belang 
om te kijken naar de ontwikkelingen en uitkomsten van het beheerde fonds. Dit geldt zowel voor 
de organisatorische als de financiële uitkomsten en ontwikkelingen. Hieronder treft u daarom het 
Verslag van de Beheerder aan, zoals deze is opgenomen in het jaarverslag van Antaurus Europe 
Fund. 
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Algemeen 
Wij hebben het genoegen u hierbij het jaarbericht van het Antaurus Europe Fund aan te bieden. In 
2014 is Antaurus in een voorzichtig positief beursklimaat uitgekomen op een jaarrendement van 
+6,7%. Het beheerd vermogen eindigde op € 40,3 miljoen per eind 2014. 

De voor ons relevante referentie-indices stegen ook in 2014. De AEX steeg met 5,6% naar een 
slotstand van 424,47, terwijl de bredere Dow Jones Euro Stoxx een minieme stijging liet zien van ca. 
1,7%. Sinds de start in oktober 2006 heeft Antaurus een gemiddeld jaarlijks nettorendement 
behaald van ca. 7%. Posities die sterk bijdroegen aan het rendement waren o.a. het Zwitserse AMS, 
BE Semiconductor Industries, ASM Lithography, Ton Beam Applications, Royal Dutch Shell en 
Wessanen. Posities die negatief bijdroegen aan het rendement waren o.a. DSM, het Belgische 
D'ieteren, Imtech, SBM Offshore en het Zwitserse Straumann. 

Antaurus kiest voor haar long posities bewust voor bedrijven die een nummer 1- of 2-positie in de 
markt bezitten of kunnen behalen. Bij voorkeur in een oligopolistische markt, waarbij de top-3 
spelers een gezamenlijk marktaandeel hebben van meer dan 60% met hoge toetredingsdrempels, 
zodat nieuwe concurrenten geen kans hebben. Verder vinden wij het belangrijk dat het bedrijf een 
positieve omzetgroei behaalt en het marktaandeel gelijk blijft of toeneemt. Het bedrijf moet een 
behoorlijk rendement op het geïnvesteerd vermogen maken en er moet een hoge conversie zijn 
van nettowinst naar kasstroom. Voor de shortposities selecteert Antaurus aandelen die juist de 
tegenovergestelde karaktereigenschappen hebben, dus bedrijven met zwakke marktposities in 
gefragmenteerde markten, waarbij de toetredingsdrempels laag zijn zodat er geregeld nieuwe 
concurrenten opduiken. Bij voorkeur selecteren wij bedrijven waarbij het marktaandeel onder druk 
staat en de omzet stagneert, het rendement op geïnvesteerd vermogen daalt en de conversie van 
nettowinst naar kasstroom laag is. 

Een andere doelstelling van het fonds is het streven naar een beneden gemiddeld risico. Het is 
gebruikelijk om beleggingsrisico te definiëren als mate van beweeglijkheid (volatiliteit). Over de 
gehele historie ligt het risico van Antaurus ca. de helft lager dan dat van een aandelenbelegging in 
de AEX of Dow Jones Euro Stoxx. In het laatste kwartaal van 2014 nam door de toegenomen 
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spanningen in de Oekraïne en in Syrië/Irak en de scherpe daling van de olieprijs de volatiliteit op 
de beurzen en voor het fonds sterk toe. Begin oktober daalde bijvoorbeeld de AEX index op intra-
month basis van een startpunt van 421 met 13% naar een laagste punt van 367 om vervolgens de 
maand oktober af te sluiten met een verlies van 2,5% op 411. In december was er een vergelijkbaar 
patroon zichtbaar. De AEX begon de maand op 426, daalde eerst met 9% naar 389 om vervolgens 
de maand en het jaar af te sluiten met een rally terug naar de 424 punten. Het fonds was niet 
immuun voor deze toegenomen volatiliteit, ook omdat het fonds een overweging bezat in olie 
gerelateerde aandelen, welke individueel bijdroegen aan de hogere volatihteit van de markt en het 
fonds. 
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Vooruitzichten 2015 
Voor 2015 blijft Antaurus positief gestemd over de richting van de aandelenbeurzen. Op dit 
moment zitten wij in een omgeving waarin spaarrentes en obligatierentes onder de 1% noteren. 
Hierdoor zijn aandelen een aantrekkelijke beleggingscategorie. De aantrekkelijkheid van aandelen 
zit naast het koerspotentieel ook in het te verwachten dividendrendement. 

Een aantal factoren houdt ons positief over de mondiale economische groei in 2015. Door de met 
ca. US$ 60 gedaalde olieprijs kan de economie in 2015 een groei-impuls van ca. 0,6% krijgen, terwijl 
tegelijkertijd de inflatie onder druk blijft staan. Dit laatste stelt de ECB in staat om de komende 
maanden verder dan ooit te gaan door meer monetair te verruimen en bijvoorbeeld staatsobligaties 
op te kopen. De ECB heeft namelijk een belangrijk mandaat om de inflatie net onder de 2% te 
brengen en dat lukt ze voorlopig bij lange na (nog) niet. Behalve dat dit de rendementen op de 
beurs rugwind kan geven, zal het ook de euro verder doen afzwakken tegenover o.a. de US dollar. 
En de steeds zwakkere euro zal de Europese exporteurs een additionele groei-impuls kunnen geven. 
Amerika groeit ook harder dan verwacht (5%) en met een aantrekkende groei in Europa (naar 1,5%) 
en ondanks een afzwakkende groei in China zal dit de mondiale groei in 2015 tot ca. 3% kunnen 
doen stijgen, ruim voldoende om in combinatie met een relatief lage inflatie nog steeds 
aantrekkelijke rendementen in aandelen te realiseren. 
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Met een netto-long positie van 60-75% blijft het fonds gepositioneerd voor een stijgende beurs. 
Antaurus is voor de long posities op zoek naar bedrijven die een nummer 1 of 2 positie in de markt 
bezitten of kunnen behalen. Bij voorkeur in een oligopolistische markt, waarbij de top-3 spelers een 
gezamenlijk marktaandeel hebben van >60%, met hoge toetredingsdrempels zodat nieuwe 
concurrenten geen kans hebben. Verder vinden wij het belangrijk dat het bedrijf een positieve 
omzetgroei behaalt en het marktaandeel gelijk blijft of toeneemt. Het bedrijf moet een behoorlijk 
rendement op het geïnvesteerd vermogen maken en er moet een hoge conversie zijn van netto 
winst naar kasstroom. Voor de short posities selecteert Antaurus aandelen die juist de 
tegenovergestelde karaktereigenschappen hebben. Antaurus verwacht met deze strategie een 
bovengemiddeld rendement te behalen bij een beneden gemiddeld risico. 
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Beleggingsbeleid 
De doelstelling van Antaurus Europe Fund is het realiseren van een bovengemiddeld rendement in 
combinatie met een beneden-gemiddeld risico. Door de pro-actieve aandelenselectie beoogt 
Antaurus een gemiddeld nettorendement voor haar deelnemers te behalen van 12% per jaar, 
ongeacht de richting van de markt. 

Dit beleid wordt uitgevoerd binnen een aantal randvoorwaarden. Wij maken beperkt gebruik van 
leverage met een maximum van 50% van het fondsvermogen. De selectie van individuele aandelen 
voor de fundamentele portefeuille vindt plaats op basis van fundamentele analyse, terwijl het 
trading gedeelte van de portefeuille plaatsvindt op basis van kortstondige inefficiënties in de markt. 
De aandelen voor de fundamentele portefeuille worden geselecteerd op basis van een 
fundamentele analyse van het bedrijf. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn marktposities, 
toetredingsdrempels, ontwikkeling van de winstgevendheid, waardering van het aandeel en de 
"triggers" die de over- of onderwaardering kunnen opheffen. Waar veel waarde aan wordt gehecht 
bij de selectie is of een bedrijf winstgevend is het feit of dat er binnen enkele jaren uitzicht is op 
een behoorlijke winstgevendheid. Antaurus Europe Fund richt zich op aandelen in de ontwikkelde 
markten van Europa met daarbinnen een focus op de Benelux. 



Aandelen worden geselecteerd als long positie indien sprake is van een (vermeende) 
onderwaardering en er een reële kans is op een toekomstige positieve gebeurtenis die de 
onderwaardering zou kunnen elimineren. Omgekeerd geldt dat bij overgewaardeerde aandelen 
een shortpositie wordt aangegaan als er voor het desbetreffende fonds sprake zou kunnen zijn van 
een toekomstige negatieve gebeurtenis. Per saldo is de totale positie niet marktneutraal maar 
directioneel. Dit betekent dat er actief ingespeeld wordt op de bewegingen van de 
aandelenbeurzen. Door de long/short strategie zal het fonds echter minder volatiel zijn dan een 
pure aandelenbelegging. Het Fonds zal trachten laag netto-short belegd te zijn in een dalende 
markt en hoog netto-long in een stijgende markt. 

Er wordt belegd in ca. 30 posities, waardoor er veel aandacht kan worden besteed aan alle posities. 
Door deze focus neemt de kennis van de bedrijven en markten waarin deze opereren toe en kunnen 
de risico's beter worden ingeschat. Dit vormt de basis voor de filosofie om longposities in te nemen 
van maximaal 15% van het fondsvermogen. Voor shortposities geldt een lager maximum van 7% 
van het fondsvermogen. Het beperkte aantal posities dwingt Antaurus om te beleggen in de ideeën 
met potentieel het hoogste rendement. Bij de investeringsbeslissing wordt naast het rendement 
veel aandacht besteed aan risicobeheersing. Bij voorkeur wordt er belegd in aandelen met een 
asymmetrisch risicoprofiel, dat wil zeggen aandelen met een hoog koerspotentieel en een beperkt 
neerwaarts risico. 

Door onze bottom-up benadering kunnen bepaalde sectoren over- of ondervertegenwoordigd zijn. 
Echter, per sector wordt er gestreefd naar een nettopositie van niet meer dan 40% van het 
fondsvermogen gemeten bij aanvang van de positie. Aandelen worden aangehouden in het fonds 
zolang er geen aandelen gevonden worden met een significant betere 
risicorendementsverwachting. Hierdoor kan het bijvoorbeeld voorkomen dat aandelen met een 
koerspotentieel van 20% toch verkocht worden omdat er een beter alternatief is met een 
koerspotentieel van 50% en een vergelijkbaar risico. Over het algemeen zullen fundamentele 
posities worden aangehouden voor een termijn van 3 tot 24 maanden. 
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Nettov~~nswaairde enurendementAntauras EuropeFund  
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Nettovermogensu-aarde Antaurus Europe Fund 
2006 	 100,00 103,07 107,58 112,07 
2007 	113,69 112.66 112,84 11542 122,80 123.80 121,-- 1 i6, 	114.14 119,19 116.46 117,53 
2008 	119,74  121.48 121.44 110.40 116.20 123-8—, 122.16  117.06 114.10 110.07 102  53 tüt.6 
2009 108.82 	1i,6 118,19 1242 59 127,15 127.60 136.45 136,60 138.54 132,33 127,05 142,23 
2010 142.44 142,89 147.90 150.72 147.40 14.94  io.o8 149,12 137.17 159.65 159.62 171.81 
2011 171,11 	171,94 171.82 172.26 168.73 16o,81 154,77 141.47 136.32 138.91 139,63 143,68 
2012 151.33 162,03 161,84 134.70 149.19 131.28 149.63 132.69 134.14 136.49 135.73 157.68 
2013 161,44 163,79 138.27 139,05 161,94 139.41 160,12 161,14 16,66 136.7 138,14 162,57 
2014 161.79 137,84 166.73 171,63 174.11 174,15 169,97 170,37 176.13 164,21 173.28 173,40 

Rendement Antaurus Europe Fund (%) 
2006 3.07 4,8 4,17 

2007 1,45 -0,91 o.16 2,29 6,39 0.83 -1,66 
2008 1.88 1,43 -0,03 -1.68 -2,60 6.32 -1.38 
2009 7,05 6.28 2.20 5,42 2,06 0,35 6.94 
2010 0.13 0,32 3.31 1,91 -2.20 0.37 1.43 
2011 -0,41 0.48 -0.07 0,26 -2,04 -4,71 -3,76 
2012 4,03 6.93 -0,13 -4.41 -3,56 1.41 -1,09 
2013 2,39 1.46 -3.37 0.49 1.82 -1.36 0.45 
2014 -0,48 -2,44 5.63 2,92 1.43 0,02 -2.40 

Rendement Antaurus Europe Fund, AEX en DJ EuroStoxx 2014 (%) 
Antaurus -0,48 -2.44 3.63 2,92 1,43 0,02 -2,40 
AEX -3.72 3.02 1.17 -c,66 1,66 1.46 -2,14 
DJEuroStoxx -2.22 4,91 0,29 0.50 1,48 -1,12 -150 

5ron: C4C42.A,ta2rze enBloor.b1r17 

Stemrecht 
Zoals uiteengezet in het prospectus maakt de Beheerder over het algemeen geen gebruik van de 
rechten tot stemming in algemene vergaderingen (van aandeelhouders) van ondernemingen 
waarin wordt belegd. 

Risk management en compliance 
De Beheerder maakt gebruik van financiële instrumenten. De hiermee samenhangende risico's zijn 
nader omschreven in het prospectus. Er wordt belegd binnen de limieten en beleggingsrestricties 
zoals die in het prospectus zijn vastgesteld. Risicobeheer is een integraal onderdeel van het 
beleggingsproces. De directie van de Beheerder heeft in de verslagperiode regelmatig gesproken 
over zaken met betrekking tot risicobeheer en compliance. Tevens is tijdens het verslagjaar 
uitvoerig van gedachten gewisseld over de gevolgen van de economische crisis, over het 
beleggingsbeleid en de daarmee gepaard gaande risico's, de behaalde resultaten en de 
ontwikkeling van het belegde vermogen. Aan de hand van rapportages, regulier overleg met de 
compliance-officer en de Fund Governance Compliance-verklaringen van zowel de externe 
administrateur en externe bewaarder heeft de Beheerder vastgesteld dat de noodzakelijke 
maatregelen en principes ter bescherming van de deelnemers zijn nageleefd. Met de instelling van 
een onafhankelijk toezichthoudend orgaan (FM&I BV) op het fonds heeft de Beheerder invulling 
gegeven aan de code van de Nederlandse brancheorganisatie voor beleggingsfondsen, Dutch Fund 
and Asset Management Association (Dufas). De directie van de Beheerder is van mening dat met 
het hiervoor geschetste op adequate en efficiënte wijze invulling wordt gegeven aan de eis van 
onafhankelijk toezicht op de gang van zaken bij de beleggingsinstelling. 

0,35 3.26 -6.»7 5252 0,07 6.66 73,40 
2,19 	1,94 -2,33 	3.33 -0,33 	5.64 -12,23 
1,8 0,72 -2,69 4,55 -241 1,71 -13,11 
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Administratieve Organisatie en interne beheersing 
De directie heeft de administratieve Organisatie en het interne beheerssysteem op schrift gesteld, 
de zogenaamde AO/IB. De directie is van mening dat deze AO/IB voldoet aan de eisen zoals 
bedoeld in artikelen 3:17 2c en 4:14 le lid Wet financieel toezicht en dat de administratieve 
Organisatie en het interne beheerssysteem in werking zijn en voldoen aan de beschrijving zoals 
deze uiteengezet is in de AO/IB. 

Baarn, 8 april 2015 
De Beheerder - Antaurus Capital Management B.V. 

ij 
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Antaurus Capital Management B.V. 
Piet Heinkade 99-B 
1019 GM Amsterdam 

1 	Balans per 31 december 2014 
(Na verwerking resultaatbestemming) 

ACTIVA 

VASTE ACTIVA 

Materiële vaste activa 

Inventaris 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen en overlopende activa 
Liquide middelen 

2014 	 2013 

€ 	 € 	 € 	 € 

	

4.257 	 16 

305.828 	 481.496 
342.138 	 110.860 

	

647.966 	 592.356 

Totaal 

PASSIVA 

EIGEN VERMOGEN 

Gestort en opgevraagd kapitaal 
Overige reserves 

•.LsTITI] 77 nnn 

360.116 
	

541.378 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

Vennootschapsbelasting 
Belastingen 
Overige kortlopende schulden en 
overlopende passiva 

Totaal 

5.077 
13.780 

292.107 

17.091 
13.351 

20.552 

50.994 
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2 	Winst-en-verliesrekening over 2014 

Opbrengsten 

Netto-omzet 

Kosten 

Personeelskosten 
Afschrijvingen vaste activa 
Overige bedrijfskosten 

Som der bedrijfskosten 

Bedrijfsresultaat 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 
Rentelasten en soortgelijke kosten 

Financiële baten en lasten 

Resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening voor belastingen 

Belastingen resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening 

Resultaat na belastingen  

2014 

€ 	 € 

1.106.370 

335.964 
346 

131.955 

468.265 

638.105 

8.476 
-516 

7.960 

646.065 

-151.327 

494.738 

2013 

€ 	 € 

1.015.388 

334.112 
120 

535.059 

7.379 

bLI.U1 

-125.641 

416.378 
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3 	Kasstroomoverzicht over 2014 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Negatief vermelde bedragen in dit overzicht 
vertegenwoordigen een uitgaande geldstroom. 

2014 
	

2013 

€ 	 € 
	

€ 	 € 

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Resultaat na belastingen 494.738 416.378 
Afschrijvingen 346 120 

Kasstroom (cashflow) 495.084 416.498 

Mutatie vorderingen 175.668 -366.291 
Mutatie kortlopende schulden 241.113 -15.338 

Kasstroom uit operationele activiteiten 911.865 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

Investeringen in materiële vaste activa -4.587 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

Dividenduitkering -676.000 

Mutatie geldmiddelen 231.278 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen 

Specificatie mutatie geldmiddelen 

De mutatie geldmiddelen ultimo boekjaar wordt gespecificeerd in het onderstaande overzicht. 

2014 	 2013 

€ 	 € 	 € 

Geldmiddelen per 31 december: 

Liquide middelen 

Geldmiddelen per 1januari: 

Liquide middelen 

Mutatie geldmiddelen 

342.138 

110.860 

231.278 

110.860 

374.231 

11 
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4 	Toelichting algemeen 

Algemeen 

Activiteiten 

De activiteiten van Antaurus Capital Management B.V., statutair gevestigd te Baarn, bestaan voornamelijk uit: 

a. het beheren en beleggen van gelden en andere vermogensbestanddelen; 
b. het voeren van de directie, het beheer en de administratie van één of meer beleggingsinstellingen 

als bedoeld in de Wet toezicht beleggingsinstellingen; 
c. het samenwerken met, het deelnemen in, het overnemen van en het voeren van bestuur over andere 

vennootschappen en ondernemingen; 
d. het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere vennootschappen 

en ondernemingen; 
e. het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken, effecten en andere 

waardepapieren, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden, het stellen van zekerheid 
ten behoeve van derden; 

en het verrichten van al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 en Wft. 

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, 
voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode 
waarin zij zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het eind van het verslagjaar, 
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Waarderingsgrondslagen voor de balans 

Materiële vaste activa: 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs en verminderd 
met de berekende afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur, met inachtneming van 
een eventuele restwaarde. 

Vorderingen en overlopende activa: 
De vorderingen en leningen u/g worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van eventueel 
noodzakelijk geachte voorzieningen. 

Liquide middelen: 
De liquide middelen zijn gewaardeerd op de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, 
dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. 

Kortlopende schulden: 
De kortlopende schulden worden gewaardeerd op nominale waarde. 
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Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Netto-omzet: 
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden in rekening gebrachte 
bedragen voor entree-, beheer- en prestatievergoedingen. 

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben en worden bepaald met 
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 

Afschrijvingen: 
De afschrijvingen op materiële vaste activa worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en 
worden berekend op basis van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, rekening houdend met een 
eventuele restwaarde. 

Rentebaten en -lasten: 
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten 
van uitgegeven en ontvangen leningen. 

Belastingen: 
De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, onder toepassing van fiscale 
faciliteiten en eventuele fiscale correctieposten. 
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5 	Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2014 

ACTIVA 

VASTE ACTIVA 

Materiële vaste activa 

Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven: 

Inventaris 

iq 

Boekwaarde per 1januari 2014 	 16 
Investeringen 	 4.587 
Afschrijvingen 	 -346 
Geheel afgeschreven en buiten gebruik gestelde investeringen 	 -37.176 
Afschrijving van de geheel afgeschreven en buiten gebruik gestelde investeringen 	 37.176 

Boekwaarde per 31 december 2014 	 4.257 

De som van de cumulatieve aanschafwaarde en afschrijvingen op balansdatum kan als volgt worden 
weergegeven: 

Cumulatieve aanschafwaarde 31 december 2014 	 34.978 
Cumulatieve afschrijvingen 	 -30.721 

Boekwaarde per 31 december 2014 	 4.257 

Afschrijvingspercentages 
% 

Inventaris 	 20 
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Overige vorderingen en overlopende activa 

Nog te factureren omzet 
Vooruitbetaalde verzekeringspremies 
Overige vooruitbetaalde posten 

68.923 72.730 
5.312 5.453 

165 1.065 

74.400 79.248 

Antaurus Capital Management B.V. 
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VLOTTENDE ACTIVA 

De vlottende activa, die een looptijd hebben korter dan 1 jaar, kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

Vorderingen en overlopende activa 

Vorderingen op aandeelhouders 
Overige vorderingen en overlopende activa 

2014 	2013 

€ 	 € 

231.428 	402.248 
7A Aflfl 	70 ')L1 

flJSJ.tJZLJ 	 TU 1 

Voor de vorderingen op aandeelhouders zijn afzonderlijke rekening-courantovereenkomsten opgesteld waarin 
onder meer voorwaarden zijn opgenomen omtrent aflossing. Zekerheden zijn vooralsnog niet verstrekt. 
Over elke vordering wordt 2,5% rente berekend. 

Liquide middelen 

ABN AMRO Bank N.V., rekening-courant 
	

5.313 
	

3.331 
MoneYou, spaarrekening 

	 1fl7 9Q 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap. 
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PASSIVA 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen per 31 december is als volgt samengesteld: 

2014 	2013 

€ 	 € 

Gestort en opgevraagd kapitaal 	 72.000 	72.000 
Overige reserves 	 288.116 	469.378 

	

360.116 	541.378 

Gestort en opgevraagd kapitaal 

2.400 gewone aandelen nominaal € 30 

Overige reserves 

Stand per 1januari 
Resultaat boekjaar 
Dividenduitkeringen 

Stand per 31 december 

Het ingehouden deel van de jaarwinst bedraagt over 2014 € 494.738. 

	

72.000 	72.000 

	

469.378 	351.240 

	

494.738 	416.378 

	

-676.000 	-298.240 

	

288.116 	469.378 

Vooruitlopend op de vaststelling door de Algemene Vergadering is het voorstel van winstbestemming reeds in 
de balans verwerkt. 
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Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden vervallen binnen 1 jaar. 

De kortlopende schulden per 31 december bestaan uit: 

2014 	2013 

€ 	 € 

Belastingen 

Loonheffing 	 13.780 	13.351 

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva 

Accountantskosten 	 13.250 	20.250 
Dividenduitkering 	 260.000 	 - 

Overige kortlopende schulden 	 - 	 302 

	

273.250 	20.552 

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN 

Voorwaardelijke verplichtingen 

Huurverplichting onroerende zaken 

De vennootschap is op 1 maart 2015 een huurverplichting aangegaan voor de huur van bedrijfsruimte gelegen 
op dele etage van Piet Hein Buildings (gebouw Blauw), gelegen aan de Piet Heinkade 99-B te Amsterdam. 
De overeenkomst is aangegaan voor de duur van één jaar, ingaande 1 maart 2015. De huurprijs van het 
gehuurde bedraagt op jaarbasis € 7.000. Volgens de huurovereenkomst wordt de huur vervolgens voortgezet 
voor aansluitende perioden van telkens één jaar en aangepast op basis van een op de CP] reeks alle 
huishoudens (2006=100) gebaseerde prijsindexatie. 
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6 	Toelichting op de onderscheiden posten van de winst-en-verliesrekening over 2014 

2014 
	')n4 

€ 	 ,F- 

Netto-omzet 

Entreevergoeding 
Beheervergoeding 
Prestatievergoeding 

Personeelskosten 

Lonen en salarissen 
Overige personeelskosten 

Lonen en salarissen 

Brutoloon 

Overige personeelskosten 

Reiskostenvergoedingen personeel 
Overige personeelskosten 

Personeelsleden 

Bij de vennootschap waren in 2014 gemiddeld 3 FTEs werkzaam 
(2013: 3). Voor de in dienst zijnde personeelsleden zijn geen 
pensioenaanspraken. 

	

17.473 	17.617 

	

827.696 	997.771 

	

261.201 	 - 

	

1.106.370 	1.015.388 

	

319.420 	319.420 

	

16.544 	14.692 

	

DDo.,oq 	DD'+. 1 I 

319.420 	319.420 

	

12.444 	11.692 

	

4.100 	3.000 

	

IO.U'-F'+ 	 I'f.O 

Bezoldiging bestuurders 

De bezoldiging aan bestuurders over 2014 bedraagt  319.420 (2013: €319.420). 
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2014 	2013 

€ 	 € 

Afschrijvingen materiële vaste activa 

Inventaris 	 346 	120 

Overige bedrijfskosten 

Huisvestingskosten 20.000 20.000 
Kantoorkosten 52.935 54.469 
Verkoopkosten 6.029 32.123 
Algemene kosten 52.991 39.505 

131.955 146.097 

Huisvestingskosten 

Huur onroerende zaken 15.750 15.750 
Overige huisvestingskosten 4.250 4.250 

20.000 20.000 

Kantoorkosten 

Kantoorkosten 36 1.766 
Abonnementen en contributies 1.478 4.020 
Terminalkosten 38.626 38.230 
Telefoon 10.038 7.625 
Internetkosten 2.757 2.828 

Verkoopkosten 

Reclame- en advertentiekosten 	 485 	10.672 
Representatiekosten 	 - 	 345 
Acquisitie 	 - 	 12.988 
Reis- en verblijfkosten 	 3.733 	6.059 
Verteerkosten 	 1.811 	2.059 

	

O.ULi 	 DL. IL) 

Algemene kosten 

Administratiekosten 19.852 22.897 
Controlekosten jaarrekening 6.200 6.400 
Advieskosten 16.994 - 

Bedrijfsassuranties 9.205 8.645 
Overige algemene kosten 740 1.563 

52.991 39.505 
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Financiële baten en lasten 

2014 	2013 

€ 	 € 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

Rente rekening-courant aandeelhouders 
	 5.180 	2.248 

Rente spaarrekening 
	 3.296 	5.131 

	

8.476 	7.379 

Rentelasten en soortgelijke kosten 

Bankrente minus kosten rekening-courant 
	

516 	419 

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 

Vennootschapsbelasting 
	 151.327 	125.641 
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7 	Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen 

Noch de onderneming noch haar bestuurders hebben remuneratie ontvangen als bedoeld in artikel 123 Besluit 
gedragstoezicht financiële ondernemingen artikel 4. 

Amsterdam, 8 april 2015 

Ondertekening: 

M. Langeveld 
	

M.S. Kembel 

E.L.G. Platte 	 A.J.A.M. Sweere 
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OVERIGE GEGEVENS 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de hiernavolgende pagina's. 

2 	Statutaire regeling winstbestemming 

Omtrent de bestemming van het resultaat is in artikel 23 van de statuten van de vennootschap het volgende 
bepaald: 

Lid 1 
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening 
is bepaald alsmede tot vaststelling van tussentijdse uitkeringen uit de winst of uitkeringen uit reserves voor zover 
het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. Een besluit 
tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert 
slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering 
niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. 

Lid 2 
Bij de berekening van de verdeling van een uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal 
houdt dan wel waarvan zij certificaten van aandelen houdt niet mee, tenzij op zodanige aandelen of certificaten 
een recht van vruchtgebruik rust ten behoeve van een ander dan de vennootschap of van deze aandelen 
certificaten zijn uitgegeven ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker of houder van 
die certificaten. 

Lid 3 
Ten laste van door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet 
dat toestaat. 

Lid 4 
Uitkeringen van winst zijn onmiddellijk na vastelling daarvan betaalbaar, tenzij de algemene vergadering bij het 
desbetreffende besluit een ander tijdstip heeft vastgesteld en mits het bestuur goedkeuring heeft verleend aan 
het besluit tot uitkering. 

Lid 5 
De vordering tot betaling van een uitkering verjaart door verloop van vijf jaren nadat zij betaalbaar is gesteld. 

Lid 6 
De algemene vergadering kan besluiten dat uitkeringen geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in geld 
zullen worden uitgekeerd. 

3 	Commissarissen/bijzondere statutaire zeggenschapsrechten 

Aan de vennootschap zijn geen commissarissen verbonden. 
Door de vennootschap zijn geen aandelen met bijzondere zeggenschapsrechten uitgegeven. 
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4 	Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben zich geen materiële gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan, die in de jaarrekening verwerkt of 
toegelicht dienen te worden. 

Resultaatbestemming 2013 

De jaarrekening 2013 is vastgesteld in de Algemene Vergadering gehouden op 26 maart 2014. De Algemene 
Vergadering heeft voorgesteld het resultaat over 2013 ad €416.378 toe te voegen aan de overige reserves. 
Aansluitend wordt vervolgens besloten uit de Overige Reserves een dividend van € 416.000 uit te keren. 
Op 31 maart 2014 is dit dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. 

Voorstel resultaatbestemming 2014 

Het behaalde resultaat ad € 494.738 staat ter beschikking van de Algemene Vergadering. 
Op 30 december 2014 is een dividend ter grootte van € 260.000 beschikbaar gesteld aan de aandeelhouders. 
Dit dividend zal in 2015 worden uitgekeerd zodra de controleverklaring aanwezig is van de onafhankelijke 
accountant. 



De101tt• Deloitte Accountants B.V.
Gustav Mahlerlaan 2970
1081 LA Amsterdam
Postbus 58110
1040 HC Amsterdam
Nedetland

Tel: 088 288 2888
Fax: 088 288 9737
www.deloitte.nl

Controleverkiaring van de onaffiankelijke accountant

Aan: de Aandeelhouders en de Directie van Antaurus Capital Management B.V.

Verkiaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit rapport opgenomenjaarrekening 2014 van Antaurus Capital Management
B.V. te Baarn gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de
winst-en-verliesrekening over 2014 met de toelichting, waarin opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondsiagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de directie

De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor bet opmaken van de jaarrekening die
bet vermogen en bet resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor bet opstellen van bet
Jaarverslag van de Directie, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van bet in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en met de Wet op het financieel toezicht. De directie is
tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als bet noodzakelijk acht om bet
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is bet geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons
geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijking van materieel
belang bevat.

Een controle omvat bet uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn
afbankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van bet
inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevoig
van fraude of fouten.

Bij bet maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne bebeersing in
aanmerking die relevant is voor bet opmaken van de jaarrekening en voor bet getrouwe beeld
daarvan, gericht op bet opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in hat handeisregister van de Kamer van Koophandel te Member of
Rotterdam onder nummer 24362853. Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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Deloitte.

Een controle omvat tevens bet evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondsiagen voor
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van de vennootschap
gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van
bet vermogen van Antaurus Capital Management B.V. per 31 december 2014 en van het
resultaat over 2014 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en met de Wet op het financieel
toezicht.

Verkiaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn
gebleken naar aanleiding van bet onderzoek of bet Jaarverslag van de Directie, voor zover wij
dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:3 92
lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat bet
Jaarverslag van de Directie, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de
jaarrekening zoals vereist in artikel 2:39 1 lid 4 BW.

Amsterdam, $ April 2015

Deloitte Accountants B.V.

Signed on the original: E.M. Struijs RA
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