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JAARVERSLAG 2013

Algemene informatie omtrent de rechtspersoon

Activiteiten en doelstelling
Mn Services Fondsenbeheer B.V., handelend onder de naam MN Fondsenbeheer, statutair gevestigd te
Rijswijk en feitelijk gevestigd te 's Gravenhage, is beheerder van het Mn Services Levensloop Fonds. Het
Mn Services Levensloop Fonds is een fonds voor gemene rekening dat een 5-tal onderscheiden subfondsen
voor verschillende doelgroepen aanbiedt die gebruikt kunnen worden voor het beheer van gelden die
verbonden zijn met de Levensloop regeling. De verschillende fondsen bieden deelnemers aan de
Levensloopregeling de mogelijkheid een product te selecteren dat past bij het risicoprofiel van de
deelnemer. 

De producten bestaan uit mixen van verschillende wegingen in aandelen, obligaties en liquide middelen.
Daarnaast wordt een geldmarktproduct aangeboden met een variabel rendement. De verschillende wegingen
in de diverse beleggingscategorieën zorgen ervoor dat de werkelijk gerealiseerde rendementen per deelnemer
afhankelijk zijn van de rendementen van de onderliggende producten, de wegingen per beleggingscategorie
en de in- en uitstapmomenten. 

Het door MN Fondsenbeheer beheerde Mn Services Levensloop Fonds heeft een vermogen van 31,1
miljoen euro per ultimo 2013. 

MN Fondsenbeheer besteedt verschillende werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden betreffen onder
andere de administratie van de deelnemers in het Mn Services Levensloop Fonds en het vermogensbeheer
aan respectievelijk de businessunit Pensioenen & Verzekeringen en de businessunit Vermogensbeheer,
beiden onderdeel van Mn Services N.V., handelend onder de naam MN.  

Juridische structuur
MN Fondsenbeheer maakt deel uit van de groepsstructuur van MN. De indirecte aandeelhouders
(certificaathouders) van MN zijn: Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek en Stichting Pensioenfonds
van de Metalektro (PME). Per 24 maart 2014 is de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij
rechtstreeks aandeelhouder van MN.  

Toepassing Wet Bestuur en Toezicht
De Wet Bestuur en Toezicht is per 1 januari 2013 in werking getreden. Volgens deze wet moeten grote
vennootschappen zorgen voor een evenwichtige vertegenwoordiging mannen en vrouwen in het Bestuur. In
2013 werd het Bestuur van MN Fondsenbeheer gevormd door de heer Hagendijk, de heer Pelser en de heer
Mutsaers. Het selectieproces dat hieraan is voorafgegaan was gericht op zowel mannelijke als vrouwelijke
kandidaten, maar uiteindelijk is de keuze niet op een vrouw gevallen. Bovendien was de wettelijke bepaling
op dat moment nog niet van kracht. In de toekomst zal bij de benoeming van de bestuursleden in de
profielschets expliciet rekening gehouden worden met een evenwichtige verdeling van zetels binnen het
bestuur.

ISAE 3402 processen en DUFAS
Met een ISAE 3402 verklaring type II geeft de businessunit Vermogensbeheer jaarlijks inzage in opzet,
bestaan en werking van de verschillende bedrijfsprocessen. Daarnaast onderschrijft Mn Services
Fondsenbeheer B.V., handelend onder de naam MN Fondsenbeheer, de Principles of Fund Governance die
door de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS) zijn uitgevaardigd. Jaarlijks toetst de
externe accountant de werking van de ISAE 3402 processen en de naleving van de Principles of Fund
Governance en wordt hierover gerapporteerd aan het management. DUFAS is een belangbehartiger van in
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Nederland werkzame vermogensbeheerders, zowel op retail als op institutioneel (professionele beleggers)
terrein.  

Gedragscodes
MN, waar MN Fondsenbeheer onderdeel van uitmaakt, verlangt van haar medewerkers een hoog norm- en
waardebesef. Om hieraan richting te geven is de Gedragscode en Interne Regelingen (hierna: gedragscode)
opgesteld. Doel van de gedragscode is waarborgen te treffen voor: 
• het naleven van geldende wet- en regelgeving; 
• het voorkomen dat zaken wordt gedaan met (rechts)personen die zich bezighouden met verboden
of maatschappelijk onaanvaardbaar geachte activiteiten; 
• de zorgvuldige omgang met (gevoelige) informatie; en 
• het voorkomen van vermenging van zakelijke belangen en privébelangen. 

Door middel van het ondertekenen van een verklaring bevestigt elke medewerker op de hoogte te zijn van de
inhoud van de gedragscode en zich daaraan te zullen conformeren. De Compliance Officer ziet toe op
naleving van de gedragscode en wordt hierbij op het gebied van privé effectentransacties ondersteund door
een locatiebank en een Extern Effecten Meldpunt.  De bestaande Gedragscode is in 2012 geactualiseerd en
door de Raad van Bestuur van MN goedgekeurd. In 2013 hebben de medewerkers van MN door de
afdeling Compliance een verplichte training moeten doorlopen over de inhoud van deze nieuwe
gedragscode.

Risico's
De algemene risico’s die MN Fondsenbeheer loopt ten aanzien van kasstromen, liquiditeit en operationeel
risico worden gering geacht. Het risico ten aanzien van niet nakomen van de aan de deelnemers verstrekte
rentegarantie op één van de subfondsen van het Mn Services Levensloop Fonds wordt in voldoende mate
beheersbaar geacht, mede gezien de gemaakte afspraken met MN. Het risico bestaat namelijk dat MN
Fondsenbeheer niet voldoende inkomsten kan genereren om in continuïteit de rentegarantie af te kunnen
geven. Voor het komende jaar is er een reservering opgenomen voor de rentegarantie. De liquiditeit is
voldoende om deze na te kunnen komen. Indien de rentegarantie in de jaren daarna wordt voortgezet, is
aanvulling van het vermogen van MN Fondsenbeheer tot het minimum van 125.000 euro vereist.
Aandeelhouder MN heeft tot op heden het vermogen van MN Fondsenbeheer tot dit vereiste minimum
middels agiostortingen aangevuld. Vanwege het strategische belang van MN Fondsenbeheer voor MN, is de
intentie om ook in de toekomst de aanvulling van het vermogen te blijven doen. In geval de aandeelhouder
dit niet doet, heeft MN Fondsenbeheer de mogelijkheid om de rentegarantie in te trekken en/of de
beheervergoeding te verhogen. 
Vooruitlopend op AIFMD heeft MN 1.450.000 euro overgeboekt naar MN Fondsenbeheer zodat het
kapitaal van MN Fondsenbeheer compliant aan AIFMD is. 

Financiële gang van zaken
Financiële situatie
In het boekjaar 2013 bedraagt het netto resultaat van MN Fondsenbeheer minus € 567.208
(2012: minus € 955.925). Het netto resultaat wordt in mindering gebracht op de overige reserves.

In 2013 is het belegd vermogen in de levensloopfondsen gedaald tot € 31,1 miljoen (2012: € 54,1 miljoen). 

Het negatieve rendement van MN Fondsenbeheer wordt veroorzaakt door de aan deelnemers van
levensloopfondsen afgegeven garantie ten aanzien van de rentevergoeding. 

Deze rentevergoeding is hoger dan de behaalde rendementen op de vermogens in de levensloopfondsen. In
2013 waren de rendementen in de levensloopfondsen lager dan in 2012 als gevolg van de dalende
rentestanden.
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De verwachting is dat de garantie ten aanzien van de rentevergoeding ook over het jaar 2014 zal worden
afgegeven.

Vooruitblik

Deelnemers die op 31 december 2011 een saldo van minimaal € 3.000 op hun Levenslooprekening hadden
staan, mogen door blijven storten in het Mn Services Levensloop Fonds. 
Deze overgangsregeling eindigt op grond van het wijzigingsvoorstel op 31 december 2021. 

Op dit moment beheert Mn Services Fondsenbeheer B.V. alleen het Mn Services Levensloop Fonds.  Met
de introductie van de AIFMD (Alternative Investment Fund Management Directive) moet het Mn Services
Levensloop Fonds voldoen aan deze wettelijke vereisten. 

MN Fondsenbeheer heeft al een vergunning op grond van de Wft en tot 22 juli 2014 geldt een
inspanningsverplichting van de MN organisatie om met betrekking tot de betreffende MN
beleggingsfondsen zo goed mogelijk aan de voorschriften van de AIFMD te voldoen. Uiterlijk op 22 juli
2014 moet MN volledig aan de vereisten van de AIFMD voldoen. De bestaande vergunning van MN
Fondsenbeheer wordt dan omgezet in een ‘AIFMD’ -vergunning. 
De MN beleggingsfondsen die tot de introductie van AIFMD niet onder toezicht stonden, zullen per 22 juli
2014 aan de vereisten van de AIFMD moeten voldoen. Om te voldoen aan deze wettelijke bepalingen wordt
per juli het belegd vermogen van de MN  beleggingsfondsen (euro 5,2 miljard per eind december 2013)
overgeheveld van MN Vermogensbeheer naar MN Fondsenbeheer. De vergunning van MN Fondsenbeheer
wordt per 22 juli 2014 van rechtswege omgezet in een AIFMD-vergunning; diverse bedrijfsprocessen
moeten worden aangepast om te kunnen voldoen aan deze nieuwe wetgeving.

Den Haag, 25 april 2014, 

Was getekend

drs. R. Hagendijk

Was getekend

drs. W.M.A.E. Mutsaers

Was getekend

drs. W. Th. J. Pelser
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BALANS PER 31 DECEMBER 2013 

(vóór resultaatverdeling)

31 december 2013 31 december 2012
€ € € € 

Activa

Vlottende activa

Vorderingen
Vorderingen op groepsmaatschappijen 291.695 110.879
Overige vorderingen en overlopende activa 1 34 152.939

291.729 263.818

Liquide middelen
Rekening courant banken 2.643.772 1.755.955

Som der vlottende activa 2.935.501 2.019.773

Totaal activa 2.935.501 2.019.773
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31 december 2013 31 december 2012
€ € € € 

Passiva

Eigen vermogen
Geplaatst en gestort aandelenkapitaal 2 18.000 18.000
Agioreserve 3 7.527.282 5.510.074
Overige reserves 4 -5.403.074 -4.447.149
Resultaat boekjaar -567.208 -955.925

1.575.000 125.000

Voorzieningen
Overige voorzieningen 5 473.361 800.000

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva 6 887.140 1.094.773

Totaal passiva 2.935.501 2.019.773
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WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2013 

2013 2012
€ € € € 

Omzet 7 61.824 119.045
Overige bedrijfskosten 8 818.319 1.395.908

Bedrijfsresultaat -756.495 -1.276.863
Financiële baten en lasten 9 218 2.296

Resultaat vóór belastingen -756.277 -1.274.567
Belastingen 10 189.069 318.642

Resultaat na belastingen -567.208 -955.925
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2013 

2013 2012
€ € € € 

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat -756.495 -1.276.863

Aanpassingen voor
Mutatie voorzieningen -326.639 800.000
Verandering in werkkapitaal
Mutatie overige vorderingen en overlopende
activa                                                            1 375.274 402.428
Kortlopende schulden                                   4 -207.829 -595.732

167.445 -193.304
Kasstroom uit bedrijfsoperaties -915.689 -670.167

Ontvangen interest 502 2.067
Betaalde interest -88 -57

414 2.010

Kasstroom uit operationele activiteiten -915.275 -668.157

   

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Agiostorting MN 1.803.092 1.013.499

Mutatie geldmiddelen 887.817 345.342

Verloop mutatie geldmiddelen

Stand per begin boekjaar 1.755.955 1.410.613
Mutaties in boekjaar 887.817 345.342

Stand per eind boekjaar 2.643.772 1.755.955
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Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemeen
Mn Services Fondsenbeheer B.V. handelend onder de naam MN Fondsenbeheer, statutair gevestigd te
Rijswijk, feitelijk gevestigd aan de Prinses Beatrixlaan 15, 2595 AK te Den Haag maakt deel uit van de
groep waarvan MN aan het hoofd staat. MN Fondsenbeheer heeft de vergunning voor en voert het beheer
van het Mn Services Levensloop Fonds. Uit hoofde van de vergunning (Wft) dient de vennootschap een
minimum eigen vermogen van 125.000 euro aan te houden waarin de aandeelhouder MN zal voorzien.
Vooruitlopend op AIFMD heeft MN 1.450.000 euro overgeboekt naar MN Fondsenbeheer zodat het
kapitaal van MN Fondsenbeheer compliant aan AIFMD is.

Consolidatie
De vennootschap maakt deel uit van een groep, waarvan MN, statutair en feitelijk gevestigd te Den Haag
aan het hoofd staat.

De financiële gegevens van de vennootschap zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van MN te
Den Haag. Afschriften daarvan zijn verkrijgbaar bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te
Den Haag.

Algemene grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het
resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en
passiva opgenomen voor de reële waarde, gewoonlijk de nominale waarde.

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Verbonden partijen
Er zijn geen transacties van betekenis met verbonden partijen die niet onder normale marktvoorwaarden
zijn aangegaan.

Vergelijking met vorig jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het
voorgaande jaar met uitzondering van de presentatie van de voorzieningen.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat
het bestuur van de vennootschap zich over  verschillende zaken een oordeel vormt en dat het bestuur
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de  in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het
voor het geven van het in art.2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen
en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende
jaarrekeningposten. 

Functionele valuta

De jaarrekening is opgesteld in hele euro's; dit is zowel de functionele als de presentatie valuta van de
vennootschap. 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
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Vorderingen
De vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde, gewoonlijk de nominale waarde, onder
aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs. Bij ontbreken van agio/disagio benadert de reële waarde de nominale waarde.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, bestaan uit banktegoeden met een looptijd
korter dan 12 maanden. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap. Indien
middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd tegen concrete of specifieke risico's en verplichtingen die op de
balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is doch redelijkerwijs in te schatten.
De overige voorziening is gevormd voor de feitelijke of juridische verplichting inzake een verlieslatend
contract en wordt opgenomen voor de geschatte kosten die naar verwachting voortvloeien uit de per
balansdatum lopende verplichting. 

Kortlopende schulden
Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn
toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking
opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde en boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de winst-en-verliesrekening als
interestlast verwerkt.

De schulden hebben een looptijd korter dan 12 maanden.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Omzet
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde
prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te
verrichten diensten.

Lasten
Onder overige kosten worden die kosten verstaan die ten laste van het jaar komen en die niet direct aan de
kostprijs van de geleverde diensten zijn toe te rekenen.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar. Bij
de berekening van de vennootschapsbelasting wordt bij het groepshoofd MN rekening gehouden met
permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening en
waarbij actieve belastinglatenties (indien van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de
realisatie daarvan waarschijnlijk is. 

Grondslagen voor het overzicht van kasstromen
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit
operationele activiteiten. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2013 

Activa 

Vlottende activa
Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

1  Overige vorderingen en overlopende activa

De overige vordering heeft betrekking op een vordering op Stichting MN Services Levensloop. 

31-12-2013 31-12-2012
€ € 

Te ontvangen rente 34 376
Overige vordering - 152.563

34 152.939

Er zijn geen afspraken gemaakt omtrent zekerheden en rente aflossingen.

Het rente en kasstroomrisico over de (rentedragende) vorderingen en schulden wordt als gering beschouwd.
Er zijn daarom geen maatregelen genomen om deze risico's af te dekken. Hetzelfde geldt voor het
kredietrisico.

Passiva

Eigen vermogen

2  Geplaatst en gestort aandelenkapitaal
MN is 100% aandeelhouder van MN Fondsenbeheer. Het geplaatste kapitaal ad €18.000 is volledig volgestort,
zijnde 18.000 aandelen van nominaal één euro. Het maatschappelijk aandelenkapitaal bedraagt €90.000 verdeeld
over 90.000 gewone aandelen met een nominale waarde van één euro.

MN Fondsenbeheer heeft de vergunning voor en voert het beheer van het Mn Services Levensloop Fonds. Uit
hoofde van de vergunning (Wft) dient een minimum eigen vermogen van € 125.000 aan te worden gehouden. De
aandeelhouder draagt zorg voor aanzuivering indien het minimum eigen vermogen lager is dan de norm middels
het storten van agio.

Vooruitlopend op AIFMD heeft MN €1.450.000  overgeboekt naar MN Fondsenbeheer zodat het kapitaal van MN
Fondsenbeheer compliant aan AIFMD is.

2013 2012
€ € 

3  Agioreserve
Stand per 1 januari 5.510.074 4.554.149
Agiostorting MN 2.017.208 955.925

Stand per 31 december 7.527.282 5.510.074

Het volledige bedrag van de agiostorting wordt fiscaal erkend als gestort kapitaal. 
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2013 2012
€ € 

4  Overige reserves

Stand per 1 januari -4.447.149 -3.684.676
Resultaat vorig boekjaar -955.925 -762.473

Stand per 31 december -5.403.074 -4.447.149

2013 2012
€ € 

Resultaat boekjaar

Stand per 1 januari -955.925 -762.473
Onttrekking wegens resultaatverdeling 955.925 762.473
Resultaat boekjaar -567.208 -955.925

Stand per 31 december -567.208 -955.925

Voorzieningen

31-12-2013 31-12-2012
€ € 

5  Overige voorzieningen
Overige voorzieningen 473.361 800.000

Dit betreft een voorziening getroffen uit hoofde van een verlieslatend contract.
Deze post heeft betrekking op de per ultimo 2013 afgegeven garantie over het verschil in 2014 tussen het
aan deelnemers gegarandeerde rendement en het verwachte rendement. Het opgenomen verschil voor 2014
is gebaseerd op de verwachting dat deze garantie ook over het jaar 2014 zal worden afgegeven. De hoogte
van de garantie staat met uitzondering van het eerste kwartaal van 2014 nog niet vast. Bij de bepaling van
de hoogte van deze post is rekening gehouden met een verwachte daling van het belegd vermogen met 30%
als gevolg van de gewijzigde regelgeving. In de vergelijkende cijfers is een vergelijkbare post van €
800.000 ten laste van het resultaat 2012 gebracht die betrekking heeft op de afgegeven garantie over 2013. 

2013 2012
€ € 

Overige voorzieningen

Stand per 1 januari 800.000 -
Dotatie ten laste van resultaat 473.361 800.000

1.273.361 800.000
Afname ten gunste van resultaat -800.000 -

Stand per 31 december 473.361 800.000
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Kortlopende schulden

31-12-2013 31-12-2012
€ € 

6  Overige schulden en overlopende passiva

Accountantskosten - 7.152
Te betalen kosten inzake fondsenbeheer 887.140 1.087.621

887.140 1.094.773

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELINGEN

Fiscale eenheid
Sinds 2008 maakt MN Fondsenbeheer deel uit van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met
MN en MN Vermogensbeheer, uit hoofde waarvan MN Fondsenbeheer hoofdelijk aansprakelijk is voor
belastingschulden van de fiscale eenheid als geheel. De latente belastingvorderingen en -verplichtingen van
MN Fondsenbeheer en MN Vermogensbeheer worden in de balans van de moedermaatschappij opgenomen.
Dit hangt samen met de gekozen wijze van verrekenen.
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2013 
   

7  Omzet

De omzet bestaat uit de vergoeding voor het beheer van het Mn Services Levensloop Fonds. 
De omzet is geheel in Nederland gerealiseerd.

8  Overige bedrijfskosten

2013 2012
€ € 

Algemene kosten 12.159 7.281
Kosten fondsenbeheer 806.160 1.388.627

818.319 1.395.908

Algemene kosten

De algemene kosten zijn inclusief de honoraria van de accountant:

Er zijn geen andere accountantsdiensten geleverd dan die uit hoofde van de jaarrekeningcontrole.

Honorarium accountant

31-12-2013 31-12-2012
€ € 

Controle van de jaarrekening MN Fondsenbeheer 9.075 7.152

Totaal 9.075 7.152

Kosten fondsenbeheer

2013 2012
€ € 

Kosten exploitatieresultaat Levensloopfondsen 439.980 453.696
Kosten rendementsgaranties 322.633 855.926
Overig 43.547 79.005

806.160 1.388.627

MN Fondsenbeheer besteedt verschillende werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden betreffen onder
andere de administratie van de deelnemers en het vermogensbeheer aan respectievelijk de businessunit
Pensioenen & Verzekeringen en de businessunit Vermogensbeheer, beiden onderdeel van MN. 
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2013 2012
€ € 

9  Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 310 2.353
Rentelasten en soortgelijke kosten -92 -57

218 2.296

10  Belastingen

Sinds 2008 maakt MN Fondsenbeheer deel uit van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met
MN en MN Vermogensbeheer, uit hoofde waarvan MN Fondsenbeheer hoofdelijk aansprakelijk is voor
belastingschulden van de fiscale eenheid als geheel.

Als gevolg hiervan is er in 2013 een bate uit vennootschapsbelasting, omdat fiscaal de verliezen van MN
Fondsenbeheer worden gecompenseerd door de winsten van de rest van de fiscale eenheid. De effectieve
belastingdruk uit hoofde van vennootschapsbelasting bedraagt 25,0% en is daarmee gelijk aan de in 2013
wettelijk geldende tarieven. 

Gemiddeld aantal werknemers
De vennootschap heeft geen personeel in dienst. 

Bezoldiging  bestuurders
Er is geen bezoldiging aan de bestuurders uitgekeerd.

Den Haag, 25 April 2014, 

Was getekend

drs. R. Hagendijk

Was getekend

drs W.Th.J. Pelser

Was getekend

drs W.M.A.E. Mutsaers

(de heer W.Th.J. Pelser is voor langere duur afwezig
en tekent om die reden niet de jaarrekening)
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Overige gegevens

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming

Artikel 18 van de statuten luidt:

lid 1
Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel bepaalde geschiedt na vaststelling van de jaarrekening
waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

lid 2
De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering.

lid 3
De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst
slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het geplaatste
kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

lid 4
Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de
wet dat toestaat.

lid 5
Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op aandelen bestemd bedrag tellen de aandelen
die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee.

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2012

Het resultaat over 2012 is conform het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van    
13 mei 2013 onttrokken aan de overige reserves.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2013  

Voorgesteld wordt het resultaat over 2013 te onttrekken aan de overige reserves. Bestemming van het
onverdeelde resultaat over 2013 vindt plaats in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Verwijzing controleverklaring 

Voor de controleverklaring van de onafhankelijk accountant verwijzen wij naar pagina 20.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Colofon

MN Fondsenbeheer
Prinses Beatrixlaan 15
2595 AK Den Haag

Postbus 30025
2500 GA Den Haag

Telefoon (070) 3 160 160
Telefax ( 070) 3 160 748
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