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Verslag van de beheerder 

Op 1 januari 2018 is het Mondriaan Structures Fund van start gegaan. Voor u ligt het eerste 
jaarverslag. Na vele jaren ervaring met gestructureerde beleggingsproducten zijn wij overtuigd van de 
toegevoegde waarde van deze producten. Wij hebben daarom besloten om de opgedane kennis, 
opgebouwde relaties en voor ons beschikbare mogelijkheden te combineren in een beleggingsfonds. 
Hierdoor wordt de toegevoegde waarde toegankelijk voor een bredere groep van beleggers. 

In dit verslag leest u hoe het eerste jaar is vergaan. We beschrijven de doelstellingen van het fonds en 
de wijze waarop wij die willen bereiken. Vervolgens gaan we in op de marktomstandigheden in 2018, 
de prestaties van het Mondriaan Structures Fund en het gevoerde beleid. Tenslotte zullen we ingaan 
op de vooruitzichten van het fonds. 

Beleggingsdoelstellingen 
Het Mondriaan Structures Fund streeft naar een gemiddeld rendement op lange termijn na aftrek van 
kosten dat minimaal gelijk is aan het rendement op de aandelenmarkt, echter met een lager risico. Om 
dit doel te bereiken, wordt belegd in een gespreide portefeuille van gestructureerde 
beleggingsproducten met een voorwaardelijke hoofdsomgarantie. De beheerder bepaalt de selectie 
van producten die door uitgevende instellingen op maat worden gemaakt voor het fonds. De selectie 
is afhankelijk van marktomstandigheden, portefeuillesamenstelling en voorwaarden die de uitgevende 
instellingen bieden. 

Marktomstandigheden in 2018 
In januari leek de aandelenmarkt de trend van een rustige stijging uit 2017 voort te zetten. Aan het 
eind van die maand was dit sentiment echter gedraaid en zagen we aanzienlijke koersdalingen. De 
belangrijkste factoren hiervoor waren de dreigende handelsoorlog tussen de VS en China, de 
Italiaanse begrotingsperikelen en de onzekerheid rond Brexit. Eind maart keerde de rust terug en trad 
er herstel op. Dit leidde tot stijgende koersen die hebben aangehouden tot eind september. Op dat 
moment draaide het sentiment weer om dezelfde reeds genoemde factoren. Dit leidde tot 
koersdalingen waarbij met name december de kroon spande. Het laatste kwartaal van 2018 behoorde 
hierdoor tot een van de slechtste kwartalen over een lange periode. 

Prestaties Mondriaan Structures Fund in 2018 
In onderstaande grafiek staat het koersverloop weergegeven van het Mondriaan Structures Fund over 
2018 afgezet tegenover het koersverloop van de Euro STOXX 50-index en de MSCI All Country World 
Index uitgedrukt in euro’s. Het koersverloop van het fonds is inclusief kosten. Het koersverloop van 
beide indices is zonder kosten en inclusief netto dividenden. 
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Het Mondriaan Structures Fund heeft over 2018 een rendement behaald na aftrek van kosten van  
-3,35%. De wereldwijde aandelenmarkt uitgedrukt in euro’s daalde over deze periode met circa 5% en 
de Europese aandelenmarkt zelfs met 12%. Dit betekent dat het resultaat over deze periode relatief 
gezien goed was. 

De beweeglijkheid van de rendementen van het Mondriaan Structures Fund lag aanzienlijk lager dan 
de beweeglijkheid van de aandelenmarkt. Hieruit blijkt dat het risico over 2018 lager is geweest en het 
fonds dus heeft voldaan aan deze doelstelling. 

Vanwege nieuw toegetreden participanten is het fondsvermogen in 2018 sterk gestegen. In de 
volgende grafiek staat de ontwikkeling van het fondsvermogen weergegeven over 2018. 
 

 
 
Het gevoerde beleid 
Het fonds is doorgaans vrijwel volledig belegd. Gedurende de verslagperiode zagen wij geen reden 
om hiervan af te wijken. Dit betekent dat de opbrengst van (vervroegde) aflossingen en van 
uitgekeerde coupons grotendeels geherinvesteerd zijn, samen met de stortingen van nieuwe 
participanten. Vanwege de toegenomen onzekerheid op de financiële markten hebben we wel meer 
nadruk gelegd op kortlopende producten. Hierdoor hebben we eerder weer beschikking over deze 
gelden zodat we makkelijker kunnen inspringen op veranderende marktomstandigheden. 
 
Vooruitzichten 
Het fondsvermogen bevindt zich nog ruim onder de grens van 100 miljoen. Boven deze grens is een 
beleggingsfonds verplicht om een vergunning aan te vragen. De procedure voor het aanvragen van 
een vergunning is tijdrovend en leidt tot hogere kosten. Het uiteindelijke doel is om tot een vergunning 
te komen. Wij onderzoeken op dit moment de mogelijkheden zodat we dit op een kosten efficiënte 
wijze kunnen doen. Wij verwachten dat de aanvraag zal plaatsvinden in 2020. 

Vanwege de dalingen op de onderliggende aandelenmarkten, is de koers van de gestructureerde 
beleggingsproducten in 2018 ook gedaald. De buffers tot het beschermingsniveau zijn met een 
gemiddelde van 34% echter nog steeds aanzienlijk. Dit betekent dat de hoofdsom bij gelijkblijvende of 
zelfs licht dalende markten intact blijft. Daarnaast zijn de buffers tot de coupon barrier ook vrijwel 
allemaal positief. Zolang de coupon barrier op een observatiemoment niet is doorbroken, wordt de 
coupon uitbetaald. Al met al betekent dit dat de portefeuille nog steeds voldoende defensief is en dat 
er veel potentie aanwezig is in de producten die wij in portefeuille hebben. Als de aandelenmarkten 
stabiliseren, zullen we dan ook een snel herstel gaan zien in de koers van de producten en dus in de 
koers van het fonds. 

21 maart 2019 

Jeroen Sinnige 
Ivo van Wees 
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Jaarrekening 

Balans per 31 december 2018 

 

ACTIVA 

            31-12-2018   

Vaste activa 
Effecten      EUR 72.848.275  

Vlottende activa 
Liquide middelen     EUR  2.112.796  

Totaal activa      EUR 74.961.071  

 

PASSIVA 

            31-12-2018   

Fondsvermogen     EUR 74.895.814  

Kortlopende schulden 
Overige schulden en overlopende passiva  EUR        65.257  

Totaal passiva      EUR 74.961.071  
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Winst- en verliesrekening over 2018 

 

 

       2018   

Resultaat beleggingen   - EUR 2.727.336  

Kosten 
Beheervergoeding  EUR 507.609 
Bankkosten   EUR   73.380 
Overige kosten   EUR   11.158 
        EUR    592.147  

Resultaat     - EUR 3.319.483  
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Toelichting op de jaarrekening 

 

Algemene toelichting 

Mondriaan Structures Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, opgericht op 1 januari 2018. 
Het fonds is fiscaal transparant. Het is uit dien hoofde niet zelfstandig belastingplichtig. De inkomsten 
en het vermogen van het fonds worden direct toegerekend aan de participanten. 

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in het maatschappelijk verkeer aanvaardbare 
normen. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Financiële vaste activa 
De onder de financiële vaste activa opgenomen gestructureerde beleggingsproducten worden 
gewaardeerd tegen de laatkoers zoals deze wordt afgegeven door de betreffende uitgevende 
instellingen. 

Voor de valutakoersen wordt gebruik gemaakt van de koersen zoals deze worden doorgegeven door 
de depot bank. 

Kortlopende vorderingen 
Kortlopende vorderingen zoals nog te ontvangen gelden uit vervroegde aflossing of uitbetaling van 
coupon, worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden zoals nog te betalen aankopen, worden gewaardeerd tegen de nominale 
waarde. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en de kosten over het jaar. De 
opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 
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Toelichting op de balans 

 

Effecten 

            31-12-2018   

Stand begin verslagperiode     -    
Aankoop effecten     EUR 118.197.418  
Aflossing effecten     EUR   38.031.100  
Waardeverandering van effecten            - EUR     7.318.043  

Stand einde verslagperiode    EUR  72.848.275  

 
Liquide middelen     

            31-12-2018   

ABN AMRO EUR bankrekening    EUR         50.000  
ABN AMRO EUR spaarrekening   EUR    1.977.876  
ABN AMRO VV bankrekeningen   EUR         84.920  

Totaal liquide middelen     EUR    2.112.796  
 

Fondsvermogen 

            31-12-2018   

Stand begin verslagperiode     -   
Inbreng vermogen bij uitgifte participaties  EUR  78.215.297  
Uitgekeerd vermogen bij inkoop participatie   -   
Resultaat               - EUR    3.319.483  

Stand einde verslagperiode    EUR  74.895.814  
 

Kortlopende schulden 

            31-12-2018   

Te betalen beheervergoeding    EUR        44.977  
Te betalen bankkosten     EUR        20.280  

Totale kortlopende schulden    EUR        65.257   
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Participaties 

            31-12-2018   

Stand begin verslagperiode     -   
Uitgegeven participaties        774.923,15   
Ingekochte participaties      -   

Stand einde verslagperiode        774.923,15   
 

Waarde per participatie 

            31-12-2018   

Fondsvermogen volgens balans   EUR 74.895.814  
Aantal uitstaande participaties        774.923,15   

Netto vermogenswaarde per participatie     EUR   96,65   

 

Toelichting op de winst- en verliesrekening 

 

Resultaat beleggingen 

            31-12-2018   

Waardeverandering van effecten            - EUR   7.318.043  
Ontvangen coupons     EUR  4.676.190  
Ontvangen rente     EUR         5.094  
Valutaresultaat               - EUR        90.576      

Totaal resultaat beleggingen             - EUR  2.727.336   

 

Beheervergoeding 

De beheervergoeding bedraagt 0,06% per maand over het fondsvermogen. Het gemiddelde 
fondsvermogen over 2018 bedraagt ruim EUR 70 miljoen. De totale beheervergoeding is over 2018 
gelijk aan EUR 507.609. 
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