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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 verbondheid 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 
2016 behaalde het AEF een rendement van + 19.6%. Hierdoor steeg de waarde van een participatie van het 
AEF van €185,45 eind 2015 naar €221,80 per 31 december 2016. Het AEF bestaat dit jaar 10 jaar! Op 
1 oktober 2006 gaf het AEF de eerste participaties uit op €100. Dit betekent dat het AEF ruimschoots 
verdubbeld is in koers sinds de start in 2006. Het gemiddeld jaarlijks nettorendement bedraagt 8,1%. 

Het beheerde vermogen steeg van €41,4 miljoen per eind 2015 naar €62,3m. De stijging was het gevolg van 
het positieve rendement en van substantiële stortingen van bestaande en nieuwe participanten. 

Het team van de beheerder van het AEF is in 2016 versterkt met een analist. Pieter Zandee heeft een 
masteropleiding Finance afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tevens heeft Pieter een semester in 
Barcelona gestudeerd. Gedurende zijn opleiding liep Pieter stage bij Rabobank (Utrecht) en bij de Japanse 
zakenbank Nomura (Londen). Na zijn studie is Pieter begonnen als beleggingsanalist bij Rabobank, waarna 
hij in september 20 16 de overstap maakte naar het team van Antaurus. Pieter assisteert bij de 
aandelenselectie voor het Antaurus Europe Fund. 

Risico: volatiliteit Antaurus Europe Fund, AEX en DJ Eurostoxx 
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Het rendement in 2016 is gerealiseerd met ruim de helft van het risico van een 100% aandelenbelegging. De 
netto long weging bedroeg gemiddeld 57%. Daarmee had het AEF een lager risicoprofiel dan een belegging 
in aandelen. Het positieve rendement werd behaald in een vlak beurssentiment voor Europese aandelen. 
Door een goede aandelenselectie (alpha) behaalde het AEF een rendement dat de Europese beurzen ver 
achter zich liet. De Europese beurzen lieten in 2016 wisselende resultaten zien. De jaarrendementen 
schommelden tussen de -10% en de 9%. De AEX steeg met 9% en de DJ Euro Stoxx met 1% (zonder 
dividenden). De Italiaanse MIB index daalde met 10%. Door een goede aandelenselectie (alpha) behaalde 
het AEF een rendement dat de Europese beurzen ver achter zich liet. 

Antaurus 12.1 4,9 -13,5  39,9 20,8 -15,2 8,2 3,1 6,7 6,9 19,6 121,8 8,1 
AEX 2,4 4,1 -52,3 36,4 5,7 -11,9 9,7 17,2 5,6 4,1 9,4 -0,1 0,0 
DJ Eurostoxx 7,5 4,9 -46,3 23,4 -0,1 -17,7 15,5 20,5 1,7 8,o 1,2 -5,1 -0,5 
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 -7,6 -o,8 
MSCI World 3,9 -3,1  -39,5 23,6 17,5 -4,7 11,2 18,8 17,3 8,3 9,4 54,6 4,3 
Bron: CACEIS, Bloomberg &Antaurus Capital Management 

Ontwikkeling aandelenmarkten in 2016 

In het eerste halfjaar van 2016 stonden de Europese beurzen op verlies. Een belangrijke oorzaak voor het 
negatieve sentiment was de vrees voor een vertraging van de wereldwijde economische groei. Ook laaide 
de vrees voor een eurocrisis op met deze keer een hoofdrol voor de Italiaanse banken. Geopolitieke onrust 
en grote aanslagen droegen ook bij aan het negatieve sentiment. Het slot van het eerste halfjaar werd 
gevormd door de onverwachte keuze voor een Brexit in het Verenigd Koninkrijk. In het tweede halfjaar 
van 2016 herstelden de Europese beurzen. Na de eerste schok over de Brexit, herstelden de beurzen. De 
economische groeicijfers in Europa en vooral de Verenigde Staten verrasten positief. De ECB besloot om 
het monetaire stimuleringsprogramma te verlengen tot eind 2017. Ook pakte de verrassende verkiezing 
van Trump als president van de Verenigde Staten positief uit voor de beurzen. Zoals verwacht legde Renzi 
zijn functie neer als minister-president van Italië nadat zijn hervormingsplannen in een referendum werden 
verworpen. Verder nam de FED in december eindelijk het langverwachte besluit om de rente met een kwart 
procent te verhogen. De inschatting van de FED dat het de rente nog driemaal met een kwart procent zal 
verhogen in 2017 kon het positieve sentiment niet drukken. Door de beursrally in december sloten de 
meeste Europese beurzen het jaar met een positief rendement af. 

Portefeuille-ontwikkeling 

De best presterende longposities waren Wessanen (voeding), Fagron (gezondheidszorg) en SBM Offshore 
(dienstverlening aan de oliesector). De slechtst presterende longpositie was KPN (telecommunicatie). De 
meeste shortposities droegen negatief bij aan het behaalde rendement. 
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De koers van Wessanen steeg met 42% en droeg daarmee het meeste bij aan het rendement in 2016. 
Wessanen liet in 2016 opnieuw een sterke organische omzetgroei zien, waarbij het tevens de winstmarges 
verder wist te verhogen. Daarnaast spendeerde Wessanen meer dan €100 miljoen aan vier acquisities die 
voor nieuwe afzetmarkten in Europa zorgen. 

De koers van Fagron steeg met meer dan 30% sinds de aankoop voor het fonds. Fagron is actief op het 
gebied van op maat gemaakte medicatie. In het tweede kwartaal heeft Fagron de financiering veiliggesteld 
door middel van een aandelenuitgifte voor bestaande en nieuwe aandeelhouders. Het AEF heeft voor, 
tijdens, en na de claimemissie een positie opgebouwd. Na de claimemissie herstelde de koers al. De 
halfjaarcijfers bevestigden dat Fagron zijn zaken weer op orde heeft. De omzet en het bedrijfsresultaat 
stabiliseerden. De schuld daalde sterker dan verwacht door goed werkkapitaalbeheer. Op de daarop 
volgende roadshow wist het nieuwe management investeerders te overtuigen van de goede vooruitzichten 
voor Fagron's markten en producten. 

Het rendement van SBM Offshore in 2016 kwam uit op 30%. Alhoewel recent bekend werd dat de schikking 
in Brazilië voor omkoopschandaleri uit het verleden nog even op zich laat wachten, waren er verschillende 
positieve berichten. De halfjaarcijfers gaven een bevestiging van de sterke kasstroom van de leaseportefeuille 
van drijvende boorplatformen (FPSO's). Deze sterke kasstroom stelde SBM in staat om ruim 5% van de 
uitstaande aandelen in te kopen. In totaal werden dit jaar drie FPSO's in gebruik genomen, waarvan twee 
voor het Braziliaanse Petrobas en één voor Shell. Hiermee zijn alle lease FPSO's van SBM Offshore nu 
operationeel. SBM profiteert hierbij van de sterkere dollar aangezien de meeste inkomsten uit de 
leaseportefeuille in dollars zijn. Ten slotte werd in december bekend dat SBM Offshore is aangesteld door 
Exxon Mobil voor een zogenaamde FEED-studie, wat mogelijk in 2017 kan leiden tot een opdracht voor de 
bouw van een FPSO. 

Met een jaarrendement van -9% was KPN de long positie met de grootste negatieve bijdrage aan het 
resultaat. De halfjaarcijfers waren teleurstellend. De groei van het aantal abonnees bij zowel breedband als 
mobiel nam af. Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen daalde. Voor het gehele jaar houdt KPN vast aan 
het vooruitzicht van een stabiel bedrijfsresultaat voor afschrijvingen. Door het teleurstellende resultaat in 
het eerste halfjaar twijfelen investeerders of het vooruitzicht voor het jaar nog wel haalbaar is, waardoor 
de koers in het vierde kwartaal verder is gezakt. 

Vooruitzichten 2017 
Met een netto longweging van 45-65% aan het begin van 2017 is het AEF gepositioneerd voor een stijgende 
beurs. 

Terwijl de directe nasleep van de Brexit voorlopig beperkte negatieve gevolgen laat zien voor de Britse 
economie, verwachten wij nog steeds dat de Brexit op middellange termijn een negatief effect zal hebben 
op de economische groei in zowel het VK als in de EU. Door de toegenomen onzekerheid in het VK, die is 
ontstaan na de keuze voor een Brexit, verwachten wij immers dat investeringen door bedrijven en 
overheden uitgesteld zullen worden. 

In Amerika is het afwachten wat het effect zal zijn van de maatregelen die aankomend president Trump gaat 
nemen. Drie pilaren die voor winstgroei van bedrijven moeten gaan zorgen zijn: grootschalige 
infrastructuurprojecten, lagere belastingen en deregulering van de financiële sector. Een ander 
aandachtspunt blijft het monetaire beleid van de Amerikaanse centrale bank, die in december voor het eerst 
in 2016 de bandbreedte van de kortlopende rente met 0,25% liet stijgen. De verwachting is dat de FED de 
rente in 2017 drie keer met 0,25% gaat verhogen. Ondertussen liet de Amerikaanse economie in het derde 
kwartaal een solide groei noteren van 2,9%. Tevens profiteert de Amerikaanse consument van de sterkste 
looninflatie sinds ruim 7 jaar. Al met al zorgen de verwachtingen van een oplopend begrotingstekort onder 
Trump en de toegenomen inflatieverwachtingen ervoor dat de tienjaarsrente is opgelopen naar ruim 2,5%, 
het hoogste niveau in twee jaar tijd. Als gevolg hiervan steeg de dollar naar haar hoogste punt in veertien 
jaar. Amerikaanse aandelenkoersen noteren na de recente "Trump-rally" circa 1 6-17x de winst. 
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Dit betekent dat als bedrijven de winst volledig zouden uitkeren, de aandeelhouders een rendement zouden 
krijgen van circa 6,0%. Vergeleken bij de langlopende rente in Amerika van 2,5%, is het verschil van 3,5% de 
risicocompensatie die aandelenbeleggers kunnen verwachten. Dit is het laagste niveau sinds eind 2007. 

In Europa zien we een ander beeld dan in Amerika. Hier blijft de economische groei met 1,7% achter bij 
Amerika, alhoewel recente economische cijfers erop duiden dat de groei in 2017 licht zal toenemen. Terwijl 
de FED alweer een cyclus is begonnen van monetaire verkrapping, heeft de Europese Centrale Bank in 
december juist aangekondigd dat het haar monetaire verruimingsprogramma tot ten minste december 2017 
zal doorzetten. Wel zal de omvang van het programma vanaf april 2017 wat afzwakken. Het resultaat is dat 
wij verwachten dat de rente in Europa voorlopig extreem laag blijft. De euro handelt ondertussen op een 
historisch laag niveau. Dit zal in 2017 de winstgroei doen stijgen van exporterende Europese bedrijven. 
Europese aandelen noteren rond de 15-1 6x de winst, wat vergeleken bij de historisch lage rentes in Europa 
aantrekkelijk blijft. 

In Europa zal 2017 in het teken staan van verkiezingen in respectievelijk Nederland, Frankrijk en Duitsland. 
Wij erkennen dat door de toegenomen (politieke) onzekerheid de aandelenmarkten waarschijnlijk volatiel 
zullen blijven. Dit zal mooie kansen blijven bieden voor het AEF. Bij een daling zullen we kwaliteitsbedrijven 
kunnen kopen op zeer aantrekkelijke koersniveau's. Een herstel op de beurs zullen we gebruiken om weer 
shortposities aan te gaan en winst te nemen op de longposities door deze te verkopen. 

UIUIM&Z-W-LU,  en  renaemenit I1III 	IJ .1 	'T1T' 
jan 	feb 

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

Nettovermogenswaarde Antaurus Europe Fund 

2006 100,00 103,07 	107,58 	112,07 
2007 113,69 	112,66 	112,84 	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,8i 	154,77 	141,47 136,32 	138,91 139.63 	145,68 
2012 151,55 162,05 161,84 	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 

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 	-2,6o 	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,o6 	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 	-1,56 	0,45 	0,63 	2,81 	-5,37 	0,88 	2,80 3,10 	62,57 
2014 -0,48 	-2,44 	5,65 	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 	-o,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 

Rendement Antaurus Europe Fund, AEX en DJ EuroStoxx 2016 (%) 
Antaurus -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 
AEX -2,39 	-0,93 	3.01 	-0,10 	1,86 	-2,68 	3,20 	1,01 	-0,45 	o,o6 	1,02 	5,68 9.36 	-0,09 
DJ EuroStoxx -6,44 	-3,06 	2,71 	0,67 	1,08 	-6,40 	5.08 	1,24 	-0,14 	1,12 	-0,47 	6,66 1,18 	-5,08 

Bron: cAGEIS, Antaurus en Bloomberg 
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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. Een belangrijke randvoorwaarde is dat 
het AEF geen gebruik maakt van leverage. De bruto weging van de beleggingen (long- en shortposities bij 
elkaar opgeteld) mag maximaal 150% van het fondsvermogen bedragen. De netto weging van de beleggingen 
(longposities minus shortposities) moet zich bevinden tussen 50% nettoshortweging en 75% 
nettolongweging. Bij een 50% nettoshortweging is de weging van de shortposities 50% groter dan de weging 
van de longposities. Bij een 75% nettolongweging is de weging van de longposities 75% groter dan de weging 
van de shortposities. 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. 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 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 
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 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 B.V.) 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. 

Depositary Kas Trust & Depositary Services vervangt Prime Broker Goidman Sachs 
Kas Trust & Depositary Services (Kas Trust) is aangesteld als de nieuwe Depositary van het AEF per 24 
februari 2016. Kas Trust heeft de heeft de bewaarneming van de financiële instrumenten gedelegeerd aan 
Kas Bank N.V. Alle relevante geld- en effectenrekeningen worden, waar mogelijk, aangehouden bij Kas Bank. 
De Depositary is een 100% dochteronderneming van Kas Bank die onafhankelijk van Kas Bank opereert. 
Kas Bank vervangt daarmee de functie van de Prime Broker Goldman Sachs. 

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 AC/1B. 

Amsterdam, 16 mei 2017 
De Directie - Antaurus Capital Management B.V. 



1 



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

1 	Balans per 31 december 2016 
(Na verwerking resultaatbestemming) 

ACTIVA 

VASTE ACTIVA 

Materiële vaste activa 

Inventaris 

2016 	 2015 

€ 	 € 	 € 	 € 

2.423 3.340 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen en overlopende activa 	 2.232.054 
	

676.429 
Liquide middelen 	 361.203 

	
465.358 

2.593.257 
	

1.141.787 

Totaal 

PASSIVA 

EIGEN VERMOGEN 

Gestort en opgevraagd kapitaal 
Overige reserves 

72.000 
2.132.518 

2.204.518 

72.000 
1.047.550 

1.119.550 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

Vennootschapsbelasting 
Belastingen 
Overige kortlopende schulden en 
overlopende passiva 

Totaal 

364.322 
10.572 

391.162 

2.595.680 

932 
8.850 

15.795 

25.577 



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

2 	Winst-en-verliesrekening over 2016 

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 

JAARREKENING 2016 

2016 	 2015 
€ 	 € 	 € 	 € 

3.041.808 	 1.580.572 

	

226.828 	 227.449 

	

917 	 917 

	

362.543 	 342.603 

	

2.679.265 	 1.237.969 

	

24.050 	 15.421 

	

-525 	 -524 

-666.822 

2.035.968 
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3 	Kasstroomoverzicht over 2016 

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

2016 	 2015 

€ 	 € 	 € 	 € 

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Resultaat na belastingen 
Afschrijvingen 

Kasstroom (cashflow) 

Mutatie vorderingen 
Mutatie kortlopende schulden 

Kasstroom uit operationele activiteiten  

	

2.035.968 	 949.434 

	

917 	 917 

	

2.036.885 	 950.351 

	

-1.555.625 	 -370.601 

	

365.585 	 -266.530 

846.845 	 313.220 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

Dividenduitkering 	 -951.000 	 -190.000 

Mutatie geldmiddelen 	 -104.155 	 123.220 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. 

Specificatie mutatie geldmiddelen 

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

2016 	 2015 

€ 	 € 	 € 
	

€ 

Geldmiddelen per 31 december: 

Liquide middelen 	 361.203 
	

465.358 

Geldmiddelen per 1januari: 

Liquide middelen 	 465.358 
	

342.138 

Mutatie geldmiddelen 	 -104.155 
	

123.220 

11 



Antaurus Capital Management B.V. 
Piet Hein kade 99-B 
1019 GM Amsterdam 	 JAARREKENING 2016 

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. 

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. 
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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. 
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5 	Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2016 

ACTIVA 

VASTE ACTIVA 

Materiële vaste activa 

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

Inventaris 

€ 

Boekwaarde per 1januari 2016 	 3.340 
Afschrijvingen 	 -917 

Boekwaarde per 31 december 2016 	 2.423  

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

Cumulatieve aanschafwaarde 31 december 2016 	 34.978 
Cumulatieve afschrijvingen 	 -32.555 

Boekwaarde per 31 december 2016 	 2.423 

Afschrijvingspercentages 
% 

Inventaris 	 20 
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VLOTTENDE ACTIVA 

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

2016 
	

2015 

€ 
	

€ 

Vorderingen en overlopende activa 

Vorderingen op aandeelhouders 	 1.344.543 	602.164 
Overige vorderingen en overlopende activa 	 887.511 	74.265 

	

2.232.054 	676.429 

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. 

Overige vorderingen en overlopende activa 

	

881.335 	69.091 

	

5.348 	5.174 

	

828 	 - 

	

887.511 	74.265 

Nog te factureren omzet 
Vooruitbetaalde verzekeringspremies 
Overige vorderingen 

Liquide middelen 

ABN AMRO Bank NV., rekening-courant 
ABN AMRO Bank N.V., internetspaarrekening 
MoneYou, spaarrekening 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap. 

	

40.090 	916 

	

73 	145.040 

	

321.040 	319.402 

	

361.203 	465.358 
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PASSIVA 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen per 31 december is als volgt samengesteld: 

2016 	2015 

€ 	 € 

Gestort en opgevraagd kapitaal 
	

72.000 	72.000 
Overige reserves 	 2.132.518 	1.047.550 

	

2.204.518 	1.119.550 

Gestort en opgevraagd kapitaal 

2.400 gewone aandelen nominaal € 30 
	

72.000 	72.000 

Overige reserves 

Stand per 1januari 1.047.550 288.116 
Resultaat boekjaar 2.035.968 949.434 
Dividenduitkeringen -951.000 -190.000 

Stand per 31 december 2.132.518 1.047.550 

Het ingehouden deel van de jaarwinst bedraagt over 2016 € 2.035.968. 

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: 

2016 	2015 

€ 	 € 
Belastingen 

Loonheffing 	 10.572 	8.850 

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva 

Reservering vakantiegeld 	 1.898 	 - 

Accountantskosten 	 12.650 	12.500 
Netto lonen 	 919 	 - 

Pensioenpremies 	 183 	 - 

Overige kortlopende schulden 	 618 	3.295 

	

16.268 	15.795 

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN 

Meerjarige financiële verplichtingen 

Huurverplichtingen onroerende zaken 

De vennootschap is op 1 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 

Er hebben zich verder geen materiële gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan, die in de jaarrekening 
verwekt of toegelicht dienen te worden. 
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6 	Toelichting op de onderscheiden posten van de winst-en-verliesrekening over 2016 

2016 	2015 

€ 	 € 
Netto-omzet 

Entreevergoeding 	 4.174 	12.137 
Beheervergoeding 	 990.509 	839.036 
Prestatievergoeding 	 2.047.125 	729.399 

	

3.041.808 	1.580.572 

Personeelskosten 

Lonen en salarissen 	 208.799 	214.546 
Sociale lasten 	 3.255 	 - 

Pensioenlasten 	 675 	 - 

Overige personeelskosten 	 14.099 	12.903 

	

226.828 	227.449 

Lonen en salarissen 

Brutoloon 	 208.799 	214.546 

Overige personeelskosten 

Reiskostenvergoedingen personeel 	 12.004 	12.903 
Overige personeelskosten 	 2.095 	 - 

	

14.099 	12.903 

- Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen 

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 2016 geen bonus 
uitgekeerd. Er zijn geen procedures voor het aanpassen en terugvorderen van de variabele beloning. 

Personeelsleden 

Bij de Vennootschap waren in 2016 gemiddeld 2 FTE's werkzaam 
(2015: 2). Voor de in dienst zijnde personeelsleden bestaan geen 
pensioenaanspraken. 

Bezoldiging bestuurders 

De bezoldiging aan bestuurders over 2016 bedraagt  187.128 (2015: €214.546). 
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2016 	2015 

€ 	 € 

Afschrijvingen materiële vaste activa 

Inventaris 	 917 	917 

Overige bedrijfskosten 

Huisvestingskosten 7.000 9.166 
Kantoorkosten 50.644 52.066 
Verkoopkosten 37.170 10.507 
Algemene kosten 39.984 42.498 

134.798 114.237 

Huisvestingskosten 

Huur onroerende zaken 	 7.000 	8.458 
Overige huisvestingskosten 	 - 	 708 

	

7.000 	9.166 

Kantoorkosten 

Kantoorkosten - 240 
Abonnementen en contributies 1.275 1.367 
Terminalkosten 47.553 47.168 
Telefoon 1.028 1.817 
lnternetkosten 788 1.474 

	

50.644 	52.066 

Verkoopkosten 

Reclame- en advertentiekosten 	 - 	 842 
Representatiekosten 	 34.668 	 - 

Reis- en verblijfkosten 	 1.825 	6.393 
Verteerkosten 	 677 	3.272 

	

37.170 	10.507 

Algemene kosten 

Administratiekosten 18.789 20.237 
Controlekosten jaarrekening 6.763 6.392 
Advieskosten 5.050 6.575 
Bedrijfsassuranties 8.739 8.838 
Overige algemene kosten 643 456 

39.984 42.498 
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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 2016 

2016 2015 
€ € 

22.857 10.736 
1.193 4.685 

24.050 15.421 

	

525 	524 

	

666.822 	303.432 
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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, 16 mei 2017 

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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