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WOLFSBERGEN VAN HAARLEM ASSURANCE N.V. 

Aan de directie van 
Quantrust Fund Management B.V. 
Binnen Oranjestraat 13 hs 
1013HZ Amsterdam 

Capelle aan den IJssel, 22 april 2013 

Betreft: Jaarrekening 2012 

Geachte directie, 

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2012 met betrekking tot uw besloten vennootschap. 

1 OPDRACHT 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van uw besloten vennootschap, waarin begrepen 
de balans met tellingen van € 136.969 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een negatief resultaat 
na belastingen van € 32.156, gecontroleerd. 

Voor de controleverklaring verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Bijlagen" op pagina 18 van dit rapport. 

Wolfsbergen Van Haarlem Assurance N.V. - Rivium Boulevard 101 - 2909 LK Capelle aan den IJssel - Postbus 8635 - 3009 AP Rotterdam 
T 010 266 ïo 10 - F 010 266 10 30 - info@wolfsbergenvanhaarlem.nl - www.wolfsbergenvanhaarlem.nl - KvK 24441995 

ledere aansprakelijkheid is beperkt to t het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. 

Alle opdrachten worden aangenomen door Wolfsbergen van Haarlem Assurance N.V. en niet door individuele personen en/of de maatschap Wolfsbergen Van Haarlem. 

mailto:info@wolfsbergenvanhaarlem.nl
http://www.wolfsbergenvanhaarlem.nl
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2 ALGEMEEN 

2 .1 Bedrijfsgegevens 

De activiteiten van Quantrust Fund Management B.V. bestaan voornamelijk uit het beheren van, 
respectievelijk het (mede-) voeren van de directie over beleggingsinstelling als bedoeld in de Wet op het 
financieel toezicht, waaronder begrepen beleggingsinstelling die onder de Vrijstellingsregeling Wet op het 
financieel toezicht vallen. 

2.2 Bestuur 

Per balansdatum wordt de directie gevoerd door Quantrust Vermogensbeheer B.V. De dagelijkse leiding is 
in handen van Dhr. G.W. Klein Haneveld. 

2.3 Oprichting vennootschap 

Bij notariële akte d.d. 31 december 2011 verleden voor notaris mr. Johannes Wilhelmus Mol te 
Amsterdam is opgericht de vennootschap Quantrust Fund Management B.V. De activiteiten worden met 
ingang van voornoemde datum gedreven voor rekening en risico van de vennootschap Quantrust Fund 
Management B.V. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 90.000 waarvan bij oprichting € 18.000 
geplaatst. 

2.4 Pilaar 3 en de rapportage aan De Nederlandse Bank N.V. 

De vennootschap heeft per 31 december 2012 een zodanig geverifieerd eigen vermogen dat aan de 
prudentiële kapitaaleisen van DNB is voldaan. 

De jaarrekening van de vennootschap is niet bij andere groepsvennootschappen in een consolidatie 
begrepen. 

De directie is van mening dat door de vennootschap een risicobeheersingsbeleid wordt gevoerd dat voldoet 
aan de op dat gebied geldende regels terwijl geen sprake is van bijzondere risico's. 

2.5 Eerste boekjaar 

Volgens de oprichtingsakte eindigt het eerste boekjaar op 31 december 2012. Gezien het feit dat de 
vennootschap een jaarrekening moet opmaken ten behoeve van De Nederlandse Bank is erover het 
boekjaar 2011 een vermogensopstelling opgesteld. 
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3 FISCALE POSITIE 

3 .1 Fiscale eenheid 

Quantrust Vermogensbeheer B.V. vormt tezamen met haar dochtermaatschappij Quantrust Fund 
Management B.V. een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. 
De vennootschapsbelasting bij de dochtermaatschappijen wordt berekend alsof zij zelfstandig 
belastingplichtig zijn. 

3.2 Berekening belastbaar bedrag 2012 

Het belastbaar bedrag voor de vennootschapsbelasting over 2012 is als volgt berekend: 
2012 

Resultaat voor belastingen -40.195 

Over het belastbare bedrag is geen vennootschapsbelasting verschuldigd. 

Het negatieve belastbare bedrag kan worden verrekend met de positieve belastbare bedragen binnen de 
fiscale eenheid. De hiermee gemoeide latente belasting vennootschapsbelasting bedraagt 20% over 
€40 .195 = €8 .039 

Dit bedrag is verwerkt in de rekening-courant met Quantrust Vermogensbeheer B.V. 
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 
(na verwerking van het verlies) 

31 december 2012 31 december 2011 

ACTIVA 

Vlottende activa 

Vorderingen (1) 

Vordering op groepsmaatschappij 
Overlopende activa 

Liquide middelen (2) 

9.826 
405 

10.231 

126.738 125.000 

136.969 125.000 



31 december 2012 31 december 2011 

PASSIVA 

Eigen vermogen (3) 

Geplaatst kapitaal 18.000 18.000 
Agio 144.500 107.000 
Overige reserves -32.156 

130.344 125.000 

Kortlopende schulden 

Overlopende passiva 6.625 

136.969 125.000 
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WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2012 

2012 2011 

Kosten 

Overige bedrijfskosten 

Bedrijfsresultaat 

Rentebaten en soortgelijke 

opbrengsten 

Rentelasten en soortgelijke kosten 

Financiële baten en lasten 

Resultaat voor belastingen 

Belastingen 

Resultaat na belastingen 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

1.760 

-152 

41.803 

-41.803 

1.608 

-40.195 

8.039 

-32.156 

-

-

-

■ 
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3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

ALGEMEEN 

Groepsverhoudingen 

De vennootschap maakt deel uit van een groep. Hoofd van de groep is Quantrust Vermogensbeheer B.V. te 
Amsterdam. 

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING 

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

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva 
geschiedt, voorzover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. 
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in 
het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

Vorderingen en overlopende activa 

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens 
oninbaarheid. 

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen 
historische kostprijzen. 

Resultaatbepaling 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het 
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong 
vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. 
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Belastingen 

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekeninghoudend met fiscaal 
vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare kosten. 
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4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 3 1 DECEMBER 2012 

ACTIVA 

VLOTTENDE ACTIVA 

1. Vorderingen 

31-12-2012 31-12-2011 

Vorde r i ng op g roepsmaa tschapp i j 

Rekening courant Quantrust Vermogensbeheer B.V, 

Over de rekening-courant vordering is geen rente berekend. 
Daarnaast is er geen aflossingschema overeengekomen. 

Overlopende activa 

Nog te ontvangen rente 

9.826 

405 

2. Liquide middelen 
Rabobank 3316.464.980 
Rabobank 1671.64.414 

101.355 
25.383 125.000 

126.738 125.000 
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PASSIVA 

3. Eigen vermogen 

Stand per 1 januari 2012 
Dotatie 
Resultaat 

Stand per 31 december 2012 

Geplaatst 
kapitaal Agio 

Overige 
reserves Totaal 

€ 

18.000 
-
-

18.000 

€ 

107.000 
37.500 

-
144.500 

31--12-

€ 

-
-

-32.156 

-32.156 

-2012 31-

€ 

125.000 
37.500 
-32.156 

130.344 

•12-2011 

Geplaatst kapitaal 

18.000 Gewone aandelen nominaal € 1,00 

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 90.000,00. 

Overlopende passiva 
Accou nta ntskosten 
Kosten Autoriteit Financiële Markten (AFM) 

18.000 

3.750 
2.875 

6.625 

18.000 

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN 

Voorwaardel i jke verpl icht ingen 

Fiscale eenheid 

De vennootschap maakt deel uit van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting 
van Quantrust Vermogensbeheer B.V.; op grond daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor 
de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel. 
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Fondsen 

Door de vennootschap zijn in 2012 twee effectenfondsen opgericht. Het gaat hier om de fonden: 
— Quantrust Macro Fund, opgericht op 5 juli 2012; 
— Quantrust DAA Fund, opgericht op 5 jul i 2012; 

Er zijn in 2012 nog geen activiteiten geweest in deze fondsen. 

Meerjarige financiële verplichtingen 

Vermogensbeheerovereenkomst 

Door de vennootschap is een vermogensbeheerovereenkomst afgesloten met Quantrust Vermogensbeheer 
BV op 1 oktober 2012 voor onbepaalde t i jd . In deze overeenkomst is vastgelegd dat Quantrust 
Vermogensbeheer BV een vergoeding ontvangt van de hiervoor genoemde fondsen ter hoogte van de 
gehele beheer- en prestatievergoedingen die daarvoor is afgesproken in de prospecti van de Fondsen. 
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5 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2012 

Personee l s l eden 

Bij de vennootschap waren in 2012 geen werknemers werkzaam. 

4. Overige bedrijfskosten 

Exploitatiekosten 
Kantoorkosten 
Algemene kosten 
Oprichtingskosten 

Exploitatiekosten 

Kosten Autoriteit Financiële Markten (AFM) 

Kantoorkosten 

Contributies en abonnementen 

Algemene kosten 

Administratiekosten 
Accountantskosten 

Oprich tingskosten 

Juridische kosten 
Advieskosten 

Financiële ba ten en las ten 

2012 

2.875 
200 

3.750 
34.978 

41.803 

2.875 

200 

1.250 
2.500 

3.750 

28.103 
6.875 

34.978 

2011 

5. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

Rentebaten 

6. Rentelasten en soortgelijke kosten 

Rente banken 

7. Belastingen 

Vennootschapsbelasting 

1.760 

152 

-8.039 
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Ondertekening directie voor akkoord 

Amsterdam, 22 april 2013 

Quantrust Vermogensbeheer B.V. 
Namens deze, 

Quantrust Vermogensbeheer B.V. 
Namens deze, 

H.A. Klein Haneveld G.W. Klein Haneveld 
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OVERIGE GEGEVENS 

1 Statutaire regeling wïnstbestemming 

Op grond van de statuten staat de winst ter beschikking van de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders. 

2 Verwerking van het verlies 2012 

Overeenkomstig de wetteli jke bepalingen is het verlies ad € 32.156 over 2012 in mindering gebracht op de 
overige reserves. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt. 

3 Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum 

Er zijn geen omstandigheden of gebeurtenissen bekend die het beeld van deze jaarrekening substantieel 
beïnvloeden. 



WOLFSBERGEN VAN HAARLEM ASSURANCE N.V. 

PERSOONLIJK 
Quantrust Fund Management B.V. 
T.a.v. de directie 
Binnen Oranjestraat 13 hs 
1013HZ Amsterdam 

22 april 2013 

Betreft : Controleverklaring 

Geachte directie, 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2012 van Quantrust Fund Management B.V. te 
Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de winst-en-
verliesrekening over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde 
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordeli jkheid van het bestuur 

Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in 
Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige 
interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordeli jkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het 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 afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de 
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de 
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van 
deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor 
het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het 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. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen 
voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de vennootschap 
gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 
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ledere aansprakelijkheid is beperkt to t het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. 

Alle opdrachten worden aangenomen door Wolfsbergen van Haarlem Assurance N.V. en niet door individuele personen en/of de maatschap Wolfsbergen Van Haarlem. 
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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 het 
vermogen van Quantrust Fund Management B.V. per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 

Op grond van de wetteli jke bepalingen ingevolge artikel 2:396 lid 7 BW is de vennootschap vrijgesteld van 
het opstellen van een jaarverslag door de directie. 

Capelle aan den IJs 
Wolfsbergen Van 

R.M.G. Ba 
Account 

riem Assurance N.V. 

iiiistratieconsulent 


