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Bestuurdersverslag 

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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Wij hebben het genoegen u hierbij het jaarbericht van het Antaurus  Europe  Fund (AEF) aan te bieden. In 
2017 behaalde het AEF een rendement van -0,3%. Hierdoor daalde de waarde van een participatie van het 
AEF van €22 1,80 eind 2016 naar €221,05 per 3 I december 2017. Vanaf de start in 2006 is de koers 
ruimschoots verdubbeld en is het gemiddeld jaarlijks nettorendement 7,2%. 

Het beheerde vermogen steeg van €62,3 miljoen per eind 2016 naar €82, I m. De stijging was het gevolg van 
substantiële stortingen van bestaande en nieuwe participanten. 

Risico: volatiliteit Antaurus  Europe  Fund, AEX en DJ Eurostoxx 
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Het rendement in 2017 is gerealiseerd met ongeveer éénderde van het risico van een 100% 
aandelenbelegging. De netto long weging bedroeg gemiddeld 35%. Daarmee had het AEF een veel lager 
risicoprofiel dan een belegging in aandelen. Het vlakke rendement werd behaald in een positief 
beurssentiment voor Europese aandelen. De Europese beurzen lieten in 2017 over de gehele breedte sterke 
resultaten zien. De AEX was met ruim 12% één van de sterkste stijgers, terwijl de brede Europese index 
Stoxx  Europe  600 met 10% steeg (zonder dividenden). Door de netto long weging (35% gemiddeld) van het 
AEF droeg de bèta (richting van de markt) positief bij aan het resultaat in 2017. De aandelenselectie (alpha) 
droeg negatief bij aan het jaarrendement. 
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Antaurus 12,1 4,9 -13,5 39,9 20,8 -15,2 8,2 3,1 6,7 6,9 19,6 -0,3 121,1 7,3 

AEX 2,4 4,1 .523 36,4 5,7 .11,9 9,7 17,2 5,6 4,1 9,4 12,7 12,6 1,1 

AEX Total Return 2,7 7,5 .50,3 42,0 9,3 -8,8 14,0 20,7 8,6 7,4 13,6 16,9 65,2 4,5 

DJ Eurostoxx 7,5 4,9 -46,3 23,4 Al -17,7 15,5 20,5 1,7 8,0 1,2 10,1 4,8 0,4 

DJ Eurostoxx Total Return 7,9 7,9 -44,1 28,7 3,5 -14,5 20,5 24,7 4,8 11,1 4,9 13,3 53,9 3,9 

HFRX Global Hedge Fund 4,6 2,7 -23,8 13,2 4,6 -8,7 3,0 6,3 -1,0 -4,4 0,7 3,5 -4,4 -0,4 

MSCI World 3,9 -3,1 .39,5 23,6 17,5 -4,7 11,2 18,8 17,3 8,3 9,4 5,4 61,6 4,3 

Bron: CACEIS,  Bloomberg  & Antaurus  Capital  Management 

Ontwikkeling aandelenmarkten in 2017 

In 2017 accelereerde de wereldwijde economische groei. Parallel daaraan zijn de winstverwachtingen voor 
beursgenoteerde bedrijven gedurende het jaar ook naar boven bijgesteld. Het is voor het eerst sinds 2007 
dat winstverwachtingen gedurende het jaar naar boven werden bijgesteld - meestal moeten analisten hun 
taxaties gedurende het jaar naar beneden bijstellen. Deze toegenomen winstverwachtingen hebben dit jaar 
dan ook steun gegeven aan aandelenkoersen waardoor wij significante stijgingen hebben gezien. De 
Europese beurzen stegen met gemiddeld 10% en zelfs 13% inclusief dividend. De AEX deed het nog iets 
beter met een stijging van 12,7% en 16,5% inclusief dividend. Verder werd 2017 gekenmerkt als het jaar met 
de minste bewegelijkheid op de financiële markten in ruim dertig jaar. 

Portefeuille-ontwikkeling 

De best presterende longposities waren  ASR  (verzekeraar), Fagron (gezondheidszorg) en Rieter 
(textielmachines). De slechtst presterende longpositie was Flow  Traders (market  maker in ETF's). De 
meeste shortposities droegen negatief bij aan het behaalde rendement. 

De koers van  ASR  steeg met 57% (inclusief dividend) en droeg daarmee het meeste bij aan het rendement 
in 2017.  ASR  publiceerde consistent solide operationele resultaten. Daarnaast heeft de Nederlandse Staat 
gedurende 2017 haar belang volledig van de hand gedaan. Hierdoor is de liquiditeit in het aandeel 
toegenomen, waardoor een grotere groep (institutionele) investeerders in  ASR  mag beleggen. Tevens 
kondigde  ASR  de overname van de Nederlandse dochter van Generali aan, die waarschijnlijk begin 2018 
wordt afgerond. 

De koers van Fagron steeg met 19% in 2017. Fagron is actief op het gebied van op maat gemaakte medicatie. 
Na een moeizaam 2016 wist Fagron in de eerste negen maanden van 2017 een omzetgroei van 4% te 
realiseren, waarvan de helft organische groei betrof. De andere helft van de groei werd gerealiseerd door 
een tweetal kleine acquisities. Tevens heeft Fagron de schuldpositie dit jaar flink weten te reduceren, 
waardoor de financieringsstructuur weer gezond is. 
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Het rendement van Rieter in 2017 kwam uit op 26% (inclusief dividend, in euro's). Rieter is een Zwitserse 
onderneming die machines produceert voor de textielindustrie voor het spinnen van vezelgaren. De 
verkoop vindt grotendeels plaats in de landen waar de textielindustrie domineert: Turkije, India, China en 
een aantal andere Aziatische landen. De marktomstandigheden in deze belangrijke markten verbeterden 
gedurende 2017. Dit uitte zich in een sterke stijging van de orderportefeuille. De kostenbesparing door het 
overplaatsen van productie van Zwitserland en Duitsland naar Tsjechië zorgt ervoor dat de marge-
doelstelling van 10% ten opzichte van 6% in 2016 de komende jaren in zicht komt. Verder deed Rieter een 
aantrekkelijke acquisitie van een aanvullende technologie, die flink bijdraagt aan de winst. 

Met een jaarrendement van -37% was Flow  Traders  (inclusief dividend) de longpositie met de grootste 
negatieve bijdrage aan het resultaat. Flow  Traders  ondervond veel last van het feit dat 201 7 gekenmerkt 
werd als jaar met de minste bewegelijkheid op de financiële markten in ruim dertig jaar. Het bedrijf 
rapporteerde 30% lagere inkomsten in de eerste negen maanden van 2017 ten opzichte van dezelfde periode 
in 2016. Daarnaast werd medio november bekend dat Flow  Traders  (alsmede alle andere handelshuizen) 
strengere kapitaaleisen krijgt opgelegd door De Nederlandsche Bank. Flow  Traders  heeft aangegeven de 
precieze impact hiervan te bestuderen. Wij verwachten dat Flow  Traders  deze strengere eisen zonder veel 
problemen kan absorberen gezien haar gezonde kapitaalpositie. 

Ondanks dat 2017 een jaar is om snel te vergeten voor Flow  Traders,  blijven wij onverminderd positief 
over onze investering in deze onderneming. Flow  Traders  is wereldmarktleider in een markt die snel blijft 
groeien. Daarnaast moet een aantal initiatieven vanaf volgend jaar gaan bijdragen aan de winstgroei, zoals 
de licentie om liquiditeit te verschaffen in de off-exchange markt in de VS, de opening van een kantoor in 
Hong Kong  en de uitbreiding naar de valutamarkt. 

Vooruitzichten 20 18 

Met een netto longweging van 30-50% aan het begin van 2018 is het AEF gepositioneerd voor een stijgende 
beurs. 

Verschillende economische indicatoren wijzen uit dat de wereldwijde economische groei zich in 2018 
verder voortzet. Onze huidige verwachting is dan ook dat de wereldwijde groei in 2018 opnieuw ruim 
boven de 3% zal uitkomen. 

Naast een sterk economisch klimaat is het wereldwijde stimulerende monetaire beleid vanuit de centrale 
banken ook positief geweest voor stijgende aandelenkoersen. Deze jarenlange stimulus staat echter op het 
punt van keren. De  Fed  heeft in 2017 de rente driemaal verhoogd, en de verwachting is dat in 2018 nogmaals 
drie verhogingen zullen volgen. Tevens is de Amerikaanse centrale bank in oktober gestart met het 
afbouwen van haar balans. 

De Europese centrale bank liet in oktober weten voorlopig nog door te gaan met haar opkoopprogramma. 
De enige kanttekening hierbij is dat het maandelijkse programma gereduceerd is van 60 miljard euro naar 
30 miljard euro. Na de zeer accomoderende uitspraken van voorzitter Draghi zullen renteverhogingen in 
Europa voorlopig nog uitblijven. De kans bestaat echter wel dat ook de ECB later in 2018 besluit om het 
opkoopprogramma verder te reduceren. Wanneer dat gebeurt dan zullen de vijf grootste centrale banken 
van de wereld voor het eerst sinds 2009 een nettoverkoper worden van financiële activa. 

De gigantische  influx  van kapitaal vanuit de centrale banken die voorheen voor een prijsopdrijvend effect 
zorgde, zal dan een tegenovergesteld effect hebben. De daadwerkelijke impact hiervan op de financiële 
markten laat zich lastig kwantificeren, maar zal in onze optiek ten minste een prijsdrukkend effect hebben. 

Als derde punt is het goed om te beseffen hoeveel bereidwilligheid er is van andere marktparticipanten om 
risico te dragen. Zo observeren we onder andere historisch lage credit spreads in de obligatiemarkt; is de 
inflow  van kapitaal in private  equity  fondsen enorm toegenomen; bedraagt de marktkapitalisatie van alle 
cryptovaluta inmiddels meer dan 500 miljard; is de bewegelijkheid op de financiële markten in de laatste 
dertig jaar nog nooit zo laag geweest en zijn aandelenwaarderingen in absolute zin zeer hoog. 



Naast de positieve economische vooruitzichten, realiseren we ons dus ook dat enerzijds het 
accomoderende monetaire beleid langzamerhand ten einde komt, en anderzijds dat de risicobereidheid van 
andere marktparticipanten momenteel hoog oogt. 

Echter, daar waar de risicopremie op aandelen in Amerika met circa 2% tot een meerjarig dieptepunt is 
gezakt, is de risicopremie op Europese aandelen met circa 5% nog steeds aantrekkelijk. Gecombineerd met 
solide winstgroeiverwachtingen voor 2018 blijven wij met het AEF dan ook voorzichtig gepositioneerd voor 
een stijgende beurs met een netto longweging tussen de 25-50%. 

    

jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec jaar cum. 

Nettoverm ogenswaarde Antaurus  Europe  Fund €) 

 

2006 100,00 103,07 107,58 112,07 

 

2007 113,69 112,66 102,84 115,42 122,80 123,80 121,77 116,55 114,14 119,19 116,46 117,53 

 

2008 119,74 121,48 121,44 119,40 116,29 123,87 122,16 117,96 114,10 110,97 102,53 101,65 

 

2009 108,82 115,65 118,19 124,59 127,15 127,60 136,45 136,60 138,54 132,53 127,05 142,23 

 

2010 142,44 142,89 147,90 150,72 147,40 147,94 150,08 149,12 157,17 159,65 159,62 171,81 

 

2011 171,11 171,94 171,82 172,26 168,75 16o,81 154,77 141,47 136,32 138,91 139,63 145,68 

 

2012 151,55 062,05 161,84 154,70 149,19 151,28 149,63 152,69 154,14 156,49 155,73 157,68 

 

2013 161,44 163,79 158,27 159,05 161,94 159,41 160,12 161,14 165,66 156,77 158,14 162,57 

 

2014 161,79 157,84 166,75 171,63 174,11 174,15 169,97 170,57 176,13 164,21 173,28 173,40 

 

2015 176,13 186,89 189,07 189,73 192,49 184,42 191,58 181,34 175,51 184,31 187,09 185,45 

 

2016 179,75 194,81 196,82 199,04 199,64 200,28 203,19 211,24 210,49 211,35 211,55 221,80 

 

2017 221,82 224,40 227,42 225,11 222,18 220,09 222,08 217,47 218,05 216,60 213,13 221,05 

 

Rendement Antaurus  Europe  Fund (%) 

 

2006 3,07 4,38 4,17 12,07 12,07 

2007 1,45 -0,91 0,16 2,29 6,39 0,83 -1,66 -4,29 -2,07 4,42 -2,29 0,92 4,87 17,53 

2008 1,88 1,45 -0,03 -1,68 -2,60 6,52 -1,38 -3,44 -3,27 -2,74 -7,61 -0,86 -13,51 1,65 

2009 7,05 6,28 2,20 5,42 2,06 0,35 6,94 0,11 1,42 -4,34 -4,13 11,95 39,92 42,23 

2010 0,15 0,32 3,51 1,91 -2,20 0,37 1,45 -0,64 5,40 1,58 -0,02 7,64 20,80 71,81 

2011 -0,41 0,48 -0,07 0,26 -2,04 -4,71 -3,76 -8,59 -3,64 1,90 0,52 4,33 -15,21 45,68 

2012 4,03 6,93 -0,13 -4,41 -3,56 1,41 -1,09 2,05 0,95 1,53 -0,49 1,25 8,23 57,68 

2013 2,39 1,46 -3,37 0,49 1,82 -1,6 0,45 0,63 2,81 -5,37 0,88 2,80 3,10 62,57 

2014 -0,48 -2,44 5, 6 5 2,92 1,45 0,02 -2,40 0,35 3,26 -6,77 5,52 0,07 6,66 73,40 

2015 1,57 6,11 1,17 0,35 1,46 -4,19 3,88 -5,35 -3,21 5,01 1,51 -0,88 6,95 85,45 

2016 -3,07 8,38 1,03 1,13 0,30 0,32 1,45 3,96 -0,36 0,41 0,09 4,85 19,60 121,80 

2017 0,01 1,16 1,35 -1,02 -1,30 -0,94 0,90 -2,05 0,27 -0,66 -1,61 3,72 -0,34 121,05 

Rendement Antaurus  Europe  Fund, AEX en DJ EuroStoxx 2018 (%) 

 

Antaurus 0,01 1,16 1,35 -1,02 -1,30 -0,94 0,90 -2,08 0,27 -0,66 -1,61 3,72 -0,34 121,05 

AEXTR' -1,34 4,29 4,39 1,46 1,53 -3,14 3,74 -1,05 4,07 3,07 -2,06 0,83 16,53 65,21 

DJ EuroStoax TR'-0,98 2,64 5,44 2,44 1,89 -2,55 0,44 -0,39 4,53 2,33 -1,96 -0,94 13,27 53,90 

Bron:  cAGEIS, Antaurus en Bloomberg; ' TR = 7'otalReturs (including dividend) 

Beleggingsbeleid 
De doelstelling van het AEF is het realiseren van een bovengemiddeld rendement in combinatie met een 
benedengemiddeld risico. Met behulp van een proactieve aandelenselectie beoogt het AEF een gemiddeld 
netto rendement voor haar participanten te behalen van 7-10% per jaar, ongeacht de richting van de markt. 

Dit beleid wordt uitgevoerd binnen een aantal randvoorwaarden. De brutoweging van de beleggingen (long-
en shortposities bij elkaar opgeteld) mag maximaal 150% van het fondsvermogen bedragen. De nettoweging 
van de beleggingen (longposities minus shortposities) moet zich bevinden tussen 50% netto shortweging en 
75% netto longweging. Door deze randvoorwaarden beschikt het AEF altijd over ruime liquide middelen. 
Deze liquide middelen dienen voornamelijk als dekking voor de shortposities. De geld- en 
effectenrekeningen worden, waar mogelijk, aangehouden bij Kas Bank. 



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. Belangrijke aandachtspunten bij de analyse 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 of dat er binnen enkele jaren uitzicht is op een behoorlijke winstgevendheid. Het AEF richt 
zich op aandelen in de ontwikkelde markten van Europa met daarbinnen een focus op de Benelux en 
Zwitserland. Aandelen worden geselecteerd als longpositie 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 short positie wordt 
aangegaan als er voor het betreffende fonds sprake zou kunnen zijn van een toekomstige negatieve 
gebeurtenis. Per saldo is de totale positie niet marktneutraal maar  directional.  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 nettolong in een stijgende markt. 

Er wordt belegd in een beperkt aantal posities, zo worden er 25-35 posities aangehouden. Door het aantal 
posities te beperken kan er veel aandacht besteed worden aan elk van de posities. Door deze aandacht 
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. Hoe groter de overtuiging en het vertrouwen in het beleggingsidee, hoe groter de positie 
zal zijn die wordt opgebouwd. Voor shortposities geldt een maximum van 7% van het fondsvermogen om 
zo het negatieve effect van een mogelijke overnamebieding te beperken. Het beperkte aantal posities in 
portefeuille dwingt het AEF om te beleggen in de ideeën met potentieel het hoogste rendement. Bij de 
investeringsbeslissing wordt naast de rendementsverwachting veel aandacht besteed aan de inschatting van 
het risico. 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 netto positie 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. 

Stemrecht 

In het algemeen zal de Beheerder geen gebruik maken van de bij de door het AEF gehouden aandelen 
behorende stemrechten. Als dat wel gebeurt dan zal de Beheerder dat, met inachtneming van de belangen 
van de Participanten, op zodanige wijze doen dat dit bevorderlijk kan zijn voor het realiseren van de 
beleggingsdoelstelling van het AEF. 

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 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 de externe administrateur heeft de beheerder vastgesteld dat de 
noodzakelijke maatregelen en principes ter bescherming van de participanten zijn nageleefd. 



Met de instelling van een onafhankelijk toezichthoudend orgaan (Van De Kamp & Co 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. 

AIFMD-vergunning 

Begin 2018 heeft de AFM de bevindingen van een onderzoek naar beheerders van beleggingsinstellingen met 
een AIFMD vergunning gepubliceerd.  ACM  heeft hier in haar hoedanigheid als beheerder van het AEF kennis 
van genomen en in overleg met haar externe  compliance  adviseur zich voorgenomen om een aantal 
aanbevelingen over te nemen in 2018. Twee belangrijke punten die in dit voornemen naar voren zijn 
gekomen zijn de inrichting van een separate, interne  compliance  functie en de installering van een Raad van 
Commissarissen. Over de aanbevelingen en de implementatie hiervan door  ACM  zullen wij in het jaarverslag 
2018 uitvoeriger rapporteren. 

Nieuwe administrateur 

Circle Investment  Support Services B.V. is aangesteld als de nieuwe Administrateur van het AEF per I april 
2017. De administratiefunctie bestaat uit de participantenadministratie en de financiële administratie van het 
fonds.  Circle  neemt deze functie over van Caceis Bank. Na iets meer dan 10 jaar willen wij Caceis Bank 
danken voor de prettige samenwerking en de belangrijke rol die zij gespeeld heeft bij de oprichting van het 
AEF in 2006. 

Administratieve organisatie en interne beheersing 

De directie heeft de administratieve organisatie en het interne beheerssysteem op schrift gesteld, de 
zogenaamde AO/1B. 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/1B. 

Amsterdam, 13 april 2018 
De  Directie  - Antaurus Capital Management B.V. 



JAARREKENING 



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

1 Balans per 31 december 2017 

(Na verwerking resultaatbestemming) 

ACTIVA 

VASTE ACTIVA 

Materiële vaste activa 

Inventaris 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen en overlopende activa 
Liquide middelen 

2017 2016 

€ € 

1.506 2.423 

703.857 2.232.054 
849.430 361.203 

1.553.287 2.593.257 

Totaal 

PASSIVA 

2.595.680 

EIGEN VERMOGEN 

Gestort en opgevraagd kapitaal 
Overige reserves 

72.000 72.000 
1.353.247 2.132.518 

1.425.247 2.204.518 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

Vennootschapsbelasting 72.820 364.322 
Belastingen 12.646 10.572 
Overige kortlopende schulden en 
overlopende passiva 44.080 16.268 

Totaal 

129.546 

1.554.793 
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2 Winst-en-verliesrekening over 2017 

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 voor belastingen 

Belastingen resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening 

Resultaat na belastingen  

2017 

€ € 

2.039.973 

369.612 
917 

149.845 

520.374 

1.519.599 

21.555 
-524 

-375.358 

1.165.272 

JAARREKENING 2017 

 

2016 

 

€ € 

 

3.041.808 

226.828 

 

917 

 

134.798 

  

362.543 

 

2.679.265 

24.050 

 

-525 

 

-666.822 

2.035.968 
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3 Kasstroomoverzicht over 2017 

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

 

2017 2016 

  

€ € € € 

Kasstroom uit operationele activiteiten 

   

Resultaat na belastingen 1.165.272 2.035.968 

 

Afschrijvingen 917 917 

 

Kasstroom (cashflow) 1.166.189 2.036.885 

 

Mutatie vorderingen 1.528.197 -1.555.625 

 

Mutatie kortlopende schulden -261.616 365.585 

 

Kasstroom uit operationele activiteiten 2.432.770 

 

846.845 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

   

Dividenduitkering -1.944.543 

 

-951.000 

Mutatie geldmiddelen 488.227 

 

-104.155 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. 

  

Specificatie mutatie geldmiddelen 

   

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

  

2017 2016 

  

€ € € € 

Geldmiddelen per 31 december: 

Liquide middelen 849.430 361.203 

Geldmiddelen per 1januari: 

Liquide middelen 361.203 465.358 

Mutatie geldmiddelen 488.227 -104.155 

11 



Antaurus Capital Management B.V. 
Piet Heinkade 99-B 
1019 GM Amsterdam JAARREKENING 2017 

4 Toelichting algemeen 

Algemeen 

De statutaire vestigingsplaats van Antaurus  Capital  Management B.V. is Baarn. Antaurus  Capital  Management 
B.V. is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer: 34252792. 

Activiteiten 

De activiteiten van Antaurus  Capital  Management B.V. 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. 

Activa en passiva luidende in vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de koers per balansdatum. 
Koerswinsten en -verliezen worden via de winst- en verliesrekening verwerkt. 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

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

12 
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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. 

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. 

13 
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5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2017 

ACTIVA 

VASTE ACTIVA 

Materiële vaste activa 

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

Inventaris 

€ 

Boekwaarde per 1januari 2017 
Afschrijvingen 

Boekwaarde per 31 december 2017 

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

Cumulatieve aanschafwaarde 31 december 2017 
Cumulatieve afschrijvingen 

Boekwaarde per 31 december 2017 

Afschrijvingspercentages 

Inventaris 

34.978 
-33.472 

1.506 

0/ 
/0 

20 

14 

2.423 
-917 

1.506 
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VLOTTENDE ACTIVA 

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

2017 2016 

€ € 

Vorderingen en overlopende activa 

Vorderingen op aandeelhouders 
Overige vorderingen en overlopende activa 

560.676 1.344.543 
143.181 887.511 

703.857 2.232.054 

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 1,5% (2016 is 2,5%) rente berekend. 

Overige vorderingen en overlopende activa 

Nog te factureren omzet 137.112 881.335 
Vooruitbetaalde verzekeringspremies 5.348 5.348 
Overige vooruitbetaalde posten 721 - 

Overige vorderingen - 828 

143.181 887.511 

Liquide middelen 

ABN AMRO Bank N.V., rekening-courant 127.437 40.090 
ABN AMRO Bank N.V., internetspaarrekening 73 73 
MoneYou, spaarrekening 721.920 321.040 

849.430 361.203 

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: 

2017 2016 

€ € 

Gestort en opgevraagd kapitaal 72.000 72.000 
Overige reserves 1.353.247 2.132.5 18 

1.425.247 2.204.518 

Gestort en opgevraagd kapitaal 

2.400 gewone aandelen nominaal € 30 72.000 72.000 

Overige reserves 

Stand per 1januari 
Resultaat boekjaar 
Dividenduitkeringen 

Stand per 31 december 

2.132.5 18 1.047.550 
1.165.272 2.035.968 

-1.944.543 -951.000 

1.353.247 2.132.518 

Het ingehouden deel van de jaarwinst bedraagt over 2017 € 1.165.272. 

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

Bevestiging resultaatverdeling voorgaand boekjaar 

De jaarrekening 2016 is vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 4juli 2017. 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft voorgesteld het resultaat 2016 ad € 2.035.968 toe te 
voegen aan de Overige Reserves. Aanvullend is besloten een dividend uit te keren van € 1.944.543. 
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Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden vervallen binnen 1 jaar. 

De kortlopende schulden per 31 december bestaan uit: 

2017 2016 

€ € 

Belastingen 

Loonheffing 12.646 10.572 

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva 

Reservering vakantiegeld 5.578 1.898 
Accountantskosten 9.000 12.650 
Netto lonen - 919 
Bonus personeel 26.500 - 

Pensioenpremies 

 

183 
Overige kortlopende schulden 3.002 618 

 

44.080 16.268 

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN 

Meerjarige financiële verplichtingen 

Huurverplichtingen onroerende zaken 

De vennootschap is op I maart 2015 een huurverplichting aangegaan voor de huur van bedrijfsruimte gelegen 
op de le 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  CPI  reeks alle 
huishoudens (2006=100) gebaseerde prijsindexatie. 

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 

In het le kwartaal 2018 worden na verwachting de aandelen Antaurus  Capital  Management B.V. van  Maximus 
B.V. overgenomen door Libertà B.V. en Sweca B.V. De directie voorziet dat de continuïteit van de vennootschap 
gewaarborgd blijft. Deze geplande overname heeft geen invloed op de cijfers van Antaurus  Capital  Management 
B.V. zoals opgenomen in de jaarrekening 2017. 
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Verbonden partijen 

De Beheerder van het Antaurus  Europe  Fund, Antaurus  Capital  Management B.V. en Antaurus B.V. waren tot 
31 december 2017 als zodanig gelieerde partijen als bedoeld in artikel 1 van het Besluit gedragstoezicht 
financiële ondernemingen Wft. Vanaf 1januari 2018 is Antaurus B.V. verkocht en behoort in die zin niet meer tot 
de "Antaurus groep". Derhalve is zij dus geen verbonden partij meer. 

IN 
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6 Toelichting op de onderscheiden posten van de winst-en-verliesrekening over 2017 

2017 2016 

€ € 

Netto-omzet 

Entreevergoeding 
Beheervergoed Ing 
Prestatievergoeding 

13.357 4.174 
1.584.337 990.509 

468.993 2.047.125 

2.039.973 3.041.808 

Personeelskosten 

Lonen en salarissen 331.281 208.799 
Sociale lasten 15.732 3.255 
Pensioenlasten 2.280 675 
Overige personeelskosten 20.319 14.099 

 

369.612 226.828 

Lonen en salarissen 

Brutoloon 
Gratificaties 

304.781 208.799 
26.500 - 

 

Overige personeelskosten 

Reiskostenvergoedingen personeel 
Overige personeelskosten 

- Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen 

15.395 12.004 
4.924 2.095 

20.319 14.099 

Management bepaalt discretionair de beloning van de medewerkers, waarbij rekening wordt gehouden met 
regels en maatregelen zoals de 'Wet Beloningsbeleid financiële ondernemingen' (Wbfo). 

De betaling van een bonus aan bestuurders en medewerkers is afhankelijk van het bereiken van bepaalde 
prestatiedoelstellingen en wordt discretionair bepaald door het management, er is in 2017€ 10.000 aan bonus 
(sen) uitgekeerd. Er zijn geen procedures voor het aanpassen en terugvorderen van de variabele beloning. 

Personeelsleden 

Bij de vennootschap waren in 2017 gemiddeld 3,5 FTE's werkzaam 
(2016: 3). 
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Afschrijvingen materiële vaste activa 

Inventaris 

Overige bedrijfskosten 

Huisvestingskosten 
Kantoorkosten 
Verkoopkosten 
Algemene kosten 

7.000 7.000 
49.883 50.644 
43.035 37.170 

917 917 

Antaurus Capital Management BV. 
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Bezoldiging bestuurders 

De bezoldiging aan bestuurders over 2017 bedraagt  187.128 (2016: €187.128). 

2017 2016 

€ € 

Huisvestingskosten 

Huur onroerende zaken 

Kantoorkosten 

Abonnementen en contributies 
Terminalkosten 
Telefoon 
I nternetkosten 

Verkoopkosten 

Reclame- en advertentiekosten 
Representatiekosten 
Marketing  Events 
Reis- en verblijfkosten 
Verteerkosten 

7.000 7.000 

697 1.275 
48.524 47.553 

- 1.028 
662 788 

49.883 50.644 

9.000 - 

1.804 34.668 
25.000 - 

4.996 1.825 

Algemene kosten 

Administratiekosten 18.054 18.789 
Controlekosten jaarrekening 3.466 6.763 
Advieskosten 19.124 5.050 
Bedrijfsassuranties 8.914 8.739 
Overige algemene kosten 369 643 
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Financiële baten en lasten 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

Rente rekening-courant aandeelhouders 

Rente spaarrekening 

Rentelasten en soortgelijke kosten 

Bankrente minus kosten rekening-courant 

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 

Vennootschapsbelasting 

JAARREKENING 2017 

2017 2016 

€ € 

20.676 22.857 
879 1.193 

21.555 24.050 

524 525 

375.358 666.822 
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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 lid 4. 

Amsterdam, 13 april 2018 

Ondertekening: 

A.J.A.M. Sweere 

 

M.S. Kembel 

E.L.G. Platte 
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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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