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Ontwikkeling EV Smaller Companies Fund 
 

31-12-2012 31-12-2011 31-12-2010 31-12-2009 31-12-2008
Totalen € x 1.000
Netto Vermogenswaarde 75,692 69,315 66,208 43,020 22,073

Opbrengsten uit beleggingen 825 1,142 681 495 769
Waardeveranderingen 6,944 -2,766 12,807 9,475 -3,252
Kosten -1,755 -2,004 -3,639 -1,709 -610

Totaal beleggingsresultaat 6,014 -3,628 9,849 8,261 -3,093

Aantal uitstaande Participaties 910,461 905,249 822,578 635,630 440,533

Per Participatie EUR *
Netto Vermogenswaarde 83.14 76.57 80.49 67.68 50.10
Uitkering - - - - -

Opbrengsten uit beleggingen 0.91 1.26 0.83 0.78 1.75
Waardeveranderingen 7.63 -3.06 15.57 14.91 -7.38
Kosten -1.93 -2.21 -4.43 -2.69 -1.39

Totaal beleggingsresultaat 6.61 -4.01 11.97 13.00 -7.02

 
 
* De resultaten per aandeel zijn berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen aan het eind 
van de verslagperiode. 
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Profiel 
 
 
EV Smaller Companies Fund (het 'Fonds') is een open-end beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt 
in aandelen van beursgenoteerde Europese ondernemingen met een marktkapitalisatie van minder 
dan € 2,5 miljard. 
 
Het Fonds is een long/short equity fund dat als doelstelling heeft het realiseren van een positief 
rendement, ongeacht de marktomstandigheden. Het Fonds streeft naar een gemiddeld rendement op 
de middellange termijn (3 tot 5 jaar) van 10% per jaar, na aftrek van alle kosten. 
 
Het Fonds tracht dit doel te bereiken door in te spelen op aanzienlijke waarderingsinefficiënties van 
aandelen van Europese beursgenoteerde ondernemingen met een marktkapitalisatie van minder dan 
€ 2,5 miljard. Daarbij wordt gebruik gemaakt van long/short strategieën: combinaties van long en short 
posities in aandelen. Het selecteren van long en short posities gebeurt middels een gedisciplineerde, 
op diepgaande fundamentele analyse gebaseerde, aanpak. De Beheerder is op zoek naar die 
ondernemingen waarvan verwacht mag worden dat de door hem geconstateerde onder- of 
overwaardering binnen 12 maanden geneutraliseerd zal worden vanwege bijvoorbeeld veranderingen 
in de winstgevendheid, herstructureringen, veranderingen van management, verandering van 
strategie, verkoop van bedrijfsonderdelen en acquisities. 
 
Long posities worden ingenomen indien er sprake is van (vermeende) onderwaardering. Bij 
(vermeend) overgewaardeerde aandelen wordt short gegaan. Per saldo is de positie meestal niet 
neutraal, zodat de portefeuille wel gevoelig is voor de bewegingen van de aandelenbeurzen. 
 
Het Fonds zal investeren in ongeveer 15 tot 30 door de Beheerder geselecteerde ondernemingen. De 
Beheerder kan gebruik maken van verschillende beleggingsinstrumenten en –technieken (zoals 
effectenkrediet, hedging en het gebruik van derivaten) ter verhoging van het rendement dan wel 
beperking van de risico’s. (Verwezen wordt naar paragraaf 3 van het Prospectus, alwaar een meer 
gedetailleerde beschrijving van het beleggingsbeleid en de beleggingsresctricties wordt gegeven). 
 
De waarde van een Participatie in het Fonds kan fluctueren. Het is mogelijk dat Participanten minder 
terugkrijgen dan de inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 
 
De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op 
het financieel toezicht (‘Wft’). 
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Verslag van de beheerder 
 
 
 
Algemeen 
 
Met veel genoegen bieden wij u hierbij het jaarverslag 2012 van het EV Smaller Companies Fund aan. 
Het afgelopen jaar heeft het Fonds een rendement behaald van +8,6% bij een gemiddelde netto 
marktpositie van 49%, d.w.z. met een risico dat bewust beduidend lager lag dan het marktrisico. Sinds 
start, mei 2006, komt het rendement van het Fonds uit op +66,3% (het Fonds streeft naar absoluut 
rendement en kent als zodanig geen benchmark). 

 
 
Over de verslagperiode steeg het beheerd vermogen van het Fonds naar € 76 miljoen. 
 
Economische en marktontwikkelingen 
 
Het jaar ging voortvarend van start en de onderliggende sterkte van de beurs heeft de meeste 
beleggers flink verrast. De ECB gaf de Europese banken en perifere landen in het begin van het jaar 
een flinke steun in de rug door de introductie van grootschalige liquiditeitsinjecties (de zgn. Long Term 
Refinancing Operations of ‘LTRO’). Ook een tweede ronde LTRO van de ECB volgde waar voor bijna 
€ 530 miljard aan leningen werd toegekend aan 800 banken. Dit was de grootste Europese lange 
termijn herfinancieringsoperatie ooit. De goedkeuring door het Griekse parlement van nieuwe 
bezuinigingsmaatregelen, maakte de weg vrij voor een tweede steunpakket aan Griekenland ter 
waarde van € 130 miljard. Verder bereikten de ministers van Financiën van de eurozone een akkoord 
om de gezamenlijke leencapaciteit van enerzijds het tijdelijke noodfonds (EFSF) en anderzijds het 
Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) te verhogen naar € 800 miljard. Dit zou voor een vangnet 
moeten zorgen onder het financiële systeem in Europa. Deze ontwikkelingen tezamen met macro-data 
uit de VS, die een voorzichtig verbeterende Amerikaanse economie laten zien, zorgden voor een 
verbeterd sentiment en een toenemende risicobereidheid onder beleggers. Dit leidde ook tot een 
toename van kapitaalmarkttransacties (zowel beursgangen als kapitaalsverhogingen) in het eerste 
kwartaal. 
 
In het tweede kwartaal kwam er een omslag in het positieve sentiment daar de zorgen omtrent de 
Eurozone herrezen. Dit keer was het de Spaanse bankensector, die dringend nieuw kapitaal nodig 
had. De Spaanse 10-jaars rente steeg boven de 7% en de spread met Duitsland bereikte een nieuw 
record. Licht tegenvallende Amerikaanse macro-data, riep bij beleggers twijfels op over de 
bestendigheid van het herstel van de Amerikaanse economie.  
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Dit was echter nog niet waarneembaar op micro-economisch niveau waar de meeste bedrijven beter 
dan verwachte eerste kwartaalcijfers rapporteerden. Spanje moest uiteindelijk een beroep doen op het 
Europese noodfonds voor zijn bankensector, waarop het fonds een bedrag van € 100 miljard 
beschikbaar stelde om de Spaanse banken te herkapitaliseren. 28 en 29 juni stond een Eurotop op de 
agenda, tegen de verwachtingen in kwam men toch tot een oplossing, namelijk dat banken direct 
kapitaalversterking kunnen krijgen via het permanente noodfonds ESM. Dit zal in werking treden nadat 
er centraal toezicht op de Europese bankensector is opgezet vanuit de ECB. De steun hoeft daarmee 
niet meer via de nationale overheid te lopen en leidt daarmee niet tot een hogere staatsschuld.  
 
In juli namen de zorgen omtrent de Griekse schuldenproblematiek weer toe. De tweede kwartaalcijfers 
lieten tevens een gemengd beeld zien waaruit bleek dat sommige sectoren duidelijk last hebben van 
een afzwakkende economie. Op 26 juli zorgden uitspraken van ‘Super Mario’ Draghi, waarin hij 
benadrukte dat de ECB ‘alles zou doen’ om de euro te redden, voor een positieve kentering op de 
beurs. In augustus werd duidelijk dat de ECB, op voorwaarde dat het EFSM/ESM de eerste stap zet, 
staatsobligaties zal opkopen van probleemlanden op voorwaarde dat een land officieel steun heeft 
aangevraagd. Zo wordt de druk hoog gehouden op de landen om door te gaan met hervormingen en 
zich aan hun afspraken te houden. Medio september verleende het Duitse constitutionele hof 
goedkeuring voor deelname aan het ESM steunfonds en kondigde de FED een nieuwe geldinjectie 
waarin zij ongelimiteerd waardepapieren zal opkopen om de haperende economie verder op gang te 
helpen. Beide zorgden voor een aanhoudende opleving op de beurs.  
 
Al stelden de derde kwartaalcijfers in oktober licht teleur, toch bleef de beurs verder stijgen dankzij 
gunstige cijfers uit de VS. De verbetering op de Amerikaanse arbeids- en huizenmarkt zorgden voor 
een opleving in het vertrouwen en toenemende consumptie. De maand november stond in het teken 
van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De herverkiezing van Obama betekende direct een forse 
uitdaging namelijk het afwenden van de zgn. ‘fiscal cliff’. Zijn regering moest het eind december eens 
worden met de republikeinen over een nieuw pakket aan besparingen en belastingen. Dit zorgde voor 
de nodige volatiliteit op de beurs. Uiteindelijk werd op de valreep een compromis bereikt in de VS. 
Democraten en Republikeinen kwamen overeen dat hogere inkomens zwaarder worden belast en dat 
automatische besparingsmaatregelen die op 1 januari 2013 in werking zouden treden met twee 
maanden vooruit worden geschoven. In Europa stemden regeringsleiders in met één enkele 
toezichthouder voor de grote banken, een rol die vervult zal worden door de ECB in samenwerking 
met de European Banking Authority en nationale toezichthouders. 
 
 
Beleggingsbeleid en fondsontwikkelingen 
 
Het beleggingsuniversum van het EV Smaller Companies Fund is Europa, waarbij de Beheerder met 
name kijkt naar de kleinere ondernemingen in de Benelux en Duitsland.  
 
Een aantal posities hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het rendement. Hier volgt een korte 
toelichting op een aantal long posities van het Fonds: 
 
Op 17 oktober heeft de Amerikaanse FDA goedkeuring verleend aan het kandidaat geneesmiddel van 
Thrombogenics voor oogaandoeningen (Jetrea). Thrombogenics zal in januari 2013, via haar eigen 
verkooporganisatie, starten met de verkoop van Jetrea in de VS. De beheerder is geheel het jaar 
belegd geweest in Thrombogenics en heeft hierop een rendement behaald van 121%. Inmiddels heeft 
de onderneming ook Europese goedkeuring gekregen voor Jetrea.  
 
Ook het Nederlandse Dockwise  presteerde goed in 2012. Nadat Boskalis een bod had uitgebracht is 
de positie in Dockwise verkocht met een rendement van 43%. Dockwise is gespecialiseerd in het 
transport van olieplatforms en andere grote objecten. De onderneming heeft een significante 
verandering ondergaan. Zo zijn schepen aan de ‘onderkant’ van de markt van de hand gedaan, de 
vloot uitgebreid met een nieuw schip Dockwise Vanguard (bovenkant van de markt) en is concurrent 
Fairstar overgenomen. Boskalis heeft in november een bod op Dockwise uitgebracht om haar positie 
als mondiale maritieme dienstverlener te versterken en verbreden. De beheerder heeft ook een positie 
in Boskalis, de acquisitie van Dockwise draagt direct bij aan de winst van de onderneming en de 
beheerder heeft haar positie in Boskalis dan ook verder uitgebreid.  
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De beheerder is een groot deel van het jaar geïnvesteerd geweest in de Nederlandse detacheerder 
Brunel . Brunel heeft gaandeweg het jaar haar omzetprognose verhoogd gedreven door sterke groei 
in haar Energy divisie (verantwoordelijk voor circa 50% van de winst). Gezien het aantal projecten in 
de olie-en gasindustrie blijven de lange termijn vooruitzichten voor haar Energy divisie bijzonder sterk. 
De activiteiten in Nederland en Duitsland blijven zich goed ontwikkelen. De beheerder heeft, na het 
bereiken van het koersdoel, de positie in Brunel verkocht met een rendement van 31%. 
 
Het Duitse Stada , producent en distributeur van generieke geneesmiddel, heeft een goed 2012 achter 
de rug. In Spanje en Italië was er weliswaar sprake van prijsdruk maar Duitsland (1/3 van de omzet) 
liet daarentegen voor het eerst in jaren weer organische groei zien en Rusland blijft sterk groeien. De 
vooruitzichten voor 2012 en de lange termijn doelstellingen van de onderneming zijn onlangs opnieuw 
bevestigd door de onderneming. Overnamespeculatie heeft richting jaareinde beweging gebracht in 
het aandeel. In 2012 werd een rendement behaald van 22%.  
 
De meeste short posities waren verliesgevend. Winst werd echter geboekt op onder meer: Philips 
(technologie), Leoni (kabels), UCB (pharma), Pfeiffer Vacuum (vacuüm technologie), Randstad 
(uitzender), Colruyt (food retail), Befimmo (vastgoed) en Binckbank (internet broker).  
 
 
Rendement en risico 
 
Het Fonds behaalde over 2012 een rendement van +8,6% bij een gemiddelde netto marktpositie van 
49%; d.w.z. met een risico dat beduidend lager lag dan het marktrisico. De long posities stegen met 
+17,2% en de shorts kenden een negatieve bijdrage van -8,6%.  
 

 
 
 
Vooruitzichten 
 
De VS lijkt de weg omhoog gevonden te hebben, waarbij met name de huizenmarkt aan de beterende 
hand is wat goed is voor het consumentenvertrouwen als ook het bedrijfsleven. Daarnaast is er een 
belangrijke ontwikkeling gaande in de VS, namelijk het op grote schaal winnen van zgn. schaliegas. 
De productie van dit gas is goed op gang gekomen en zorgt nu al voor lage energieprijzen in 
vergelijking tot de rest van de wereld. Men verwacht dat de VS op niet al te lange termijn niet meer 
afhankelijk zal zijn van het buitenland t.a.v. haar energiebehoefte. Daarnaast zorgt deze goedkope 
energie voor de zgn. ‘Great Homecoming’, bedrijven met hoge energiekosten (chemie, staal, 
kunstmest) zullen hun productie terug gaan halen naar de VS (wat tot meer investeringen en 
werkgelegenheid moet leiden). In Azië lijkt China uit te bodemen geholpen door de overheid die 
investeert om de groei een impuls te geven. De groei in Europa zal voorlopig op een laag pitje blijven 
waarbij de macro (en politieke) risico’s wat afgenomen lijken te zijn. De ECB heeft ook laten zien dat 
ze tot het uiterste zal gaan, waardoor het systeemrisico voor Europa aanzienlijk minder is. Al met al 
een wat stabielere omgeving die in 2013 hopelijk ruimte biedt voor beleggen gebaseerd op 
‘fundamentals’. Investeren in Europese beursgenoteerde ondernemingen is wat anders dan 
investeren in de Europese economie. Europese beursgenoteerde bedrijven halen inmiddels al 49% 
van hun inkomsten buiten Europa (18% uit Noord Amerika en 31% uit opkomende economieën). Ook 
bedrijven lijken meer vertrouwen te hebben mede gelet op de toename in het aantal overnames in 
Europa in het laatste kwartaal van het jaar. Met lage waarderingen en een gebrek aan alternatieven, 
lijken aandelen steeds aantrekkelijker te worden. De beheerder blijft ook in 2013 streven naar het 
behalen van een aantrekkelijk rendement bij een risico dat bewust lager ligt dan het marktrisico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2012

EV-scf 2,5% 3,9% 2,8% -1,8% -3,0% -1,7% 2,0% -2,5% 3,6% 0,2% -0,2% 2,6% 8,6%

MSCI* 9,0% 5,9% -0,1% -0,3% -7,8% 1,9% 3,5% 2,2% 3,1% 1,0% 0,4% 3,6% 23,8%

AEX 1,9% 1,8% -0,2% -4,7% -5,9% 5,9% 6,2% 0,9% -1,9% 2,3% 1,8% 1,8% 9,7%

L/S Equity** 3,9% 2,6% 0,5% -0,5% -4,9% 0,3% 0,6% 1,4% 1,5% -0,3% 0,7% 1,5% 7,4%

* MSCI Europe Small Cap index   ** DJ CS Long/Short Equity EUR index
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Corporate Governance 
 
In beginsel maakt de Beheerder gebruik van de, bij de door het Fonds gehouden aandelen 
behorende, stemrechten. Daarbij zal de Beheerder het stemrecht op zodanige wijze gebruiken dat dit 
bevorderlijk kan zijn voor het realiseren van de beleggingsdoelstellingen van het Fonds. De beheerder 
heeft in 2012 geen gebruik gemaakt van dit stemrecht. 
 
Principle of Fund Governance 
 
FM&I B.V. is als onafhankelijk toezichthoudende entiteit aangesteld zoals bedoeld in de richtlijnen van 
DUFAS (Dutch Fund and Asset Management Association). Deze toezichthouder beoordeelt op basis 
van rapportages van derden (waaronder de Beheerder en de Bewaarder) of de organisatie zich houdt 
aan de geformuleerde ‘principles of fund governance’, waarvan de tekst is te vinden op de website 
van het Fonds. 
 
Risicomanagement 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 uitgangspunten zoals die 
in het prospectus zijn vastgesteld. Risicobeheer is een integraal onderdeel van het beleggingsproces. 
De directie van de Beheerder heeft in de verslagperiode gesproken over zaken met betrekking tot 
risicobeheer en compliance. Tevens is tijdens het verslagjaar binnen de diverse gremia uitvoerig van 
gedachten gewisseld over het beleggingsbeleid en de daarmee gepaard gaande risico's. Aan de hand 
van rapportages van en regulier overleg met de compliance officer heeft de Beheerder vastgesteld dat 
de noodzakelijke maatregelen en principes ter bescherming van de participanten zijn nageleefd. Al het 
voorgaande maakt ook deel uit van het kwartaaloverleg met de toezichthouder in het kader van de 
principles of fund governance. 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. 
 
AO/IC verklaring 
 
Wij beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die voldoet aan de eisen van de Wet op 
het financieel toezicht en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo).  
Wij hebben gedurende de verslagperiode verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. 
Bij onze werkzaamheden hebben wij geen constateringen gedaan op grond waarvan wij zouden 
moeten concluderen dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 
van het Bgfo niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wet op het financieel toezicht en 
daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaren wij als Beheerder voor EV Smaller 
Companies Fund te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 
Bgfo, die voldoet aan de eisen van het Bgfo. 
 
Ook hebben wij niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de 
beschrijving functioneert. Derhalve verklaren wij met een redelijke mate van zekerheid dat de 
bedrijfsvoering gedurende de verslagperiode effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft 
gefunctioneerd. 
 
Amsterdam, 22 maart 2013 
 
De Beheerder 
EValuation Capital Management B.V. 
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Beknopt verslag van de toezichthouder 
 
 
In 2012 hebben er een aantal gesprekken plaatsgevonden met de directie van de beheerder over de 
naleving van de principles of fund governance. Dit op basis van rapportages van de compliance 
officer, de bewaarder en de administrateur. Bij die gelegenheid heb ik, op basis van de mij verstrekte 
informatie en rapportages, vastgesteld dat de beheerder zich in het boekjaar heeft gehouden aan 
hetgeen in die principles of fund governance is opgenomen. Verder is aandacht besteed aan de 
mogelijke implicaties van de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIMFD) voor het fonds. 
Tenslotte is er overleg geweest over de overstap naar een andere administrateur en een andere 
bewaarder.  
 
 
Monnickendam, 22 maart 2013 
 
 
FM&I B.V. 
R. van de Kamp 
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Jaarrekening 2012  
EV Smaller Companies Fund  
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Balans per 31 december 2012 
(voor resultaatbestemming) 
 

31-12-2012 31-12-2011
Toelichting € €

4.1 68,040,948 54,674,998
4.2 - -
4.3 488,000 435,000

68,528,948 55,109,998

- 312

- 312

5.2 18,460,087 30,132,350

18,460,087 30,132,350

6.1 200,000 -
Overige schulden en overlopende passiva 6.2 301,079 273,662

501,079 273,662

7.1 10,795,860 15,653,560
7.2 - -

10,795,860 15,653,560

7,163,148 14,205,440

75,692,096 69,315,438

8.1 57,048,332 56,686,051
8.2 - -
8.3 12,629,387 16,258,334
8.4 6,014,377 -3,628,947

75,692,096 69,315,438

Netto Vermogenswaarde per Participatie 83.14 76.57

Resultaat boekjaar

Fondsvermogen
Participatiekapitaal
Wettelijke reserve
Algemene reserve

Beleggingen

Opties

Vorderingen
Opgelopen obligatie rente

Aandelen
Obligaties

Beleggingen
Shortposities aandelen

Uitkomst van activa min kortlopende schulden 
en shortposities

Shortposities opties

Overige activa

Kortlopende schulden (ten hoogste één jaar)

Uitkomst van vorderingen en overige activa 
min kortlopende schulden en shortposities

Liquide middelen

Schulden aan participanten uit hoofde van 
vooruitbetaalde toetredingen
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Winst- en verliesrekening over 2012 
 

01-01-2012 01-01-2011
31-12-2012 31-12-2011

Toelichting € €

Opbrengsten uit beleggingen
Dividend 574,058 1,041,274
Interestbaten 9,455 45,315
Rentebaten obligaties 147,678 -
Overige baten 94,223 54,950

825,414 1,141,539

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen
Gerealiseerd resultaat op aandelen long 9,983,580 -3,276,678
Gerealiseerd resultaat op obligaties long -145,940 -
Gerealiseerd resultaat op opties long -3,694,675 2,737,165
Gerealiseerd resultaat op aandelen short -3,212,432 2,296,291
Gerealiseerd resultaat op opties short -226,120 -
Valutaresultaat op overige vorderingen en schulden - 256

2,704,413 1,757,034

Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen
Ongerealiseerd resultaat op aandelen long 3,267,571 -3,662,908
Ongerealiseerd resultaat op opties long 375,865 -210,975
Ongerealiseerd resultaat op aandelen short 595,700 -649,640

4,239,136 -4,523,523

Som der bedrijfsopbrengsten 7,768,963 -1,624,950

Lasten
Kosten van beheer van beleggingen 9.1 1,462,854 1,677,735
Interestkosten - 437
Afschrijving immateriële vaste activa 5.1 - 1,891
Overige kosten 9.2 291,732 323,934

Som der bedrijfslasten 1,754,586 2,003,997

Resultaat 6,014,377 -3,628,947

Resultaat per Participatie 6.61 -4.01
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Kasstroomoverzicht 2012 
 

01-01-2012 01-01-2011
31-12-2012 31-12-2011

Toelichting € €

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten
Totaalresultaat 6,014,377 -3,628,947
Koersresultaat (gerealiseerd en ongerealiseerd) -6,943,549 2,766,489
Afschrijving immateriële vaste activa 5.1 - 1,891

Direct beleggingsresultaat -929,172 -860,567

Aankopen -397,341,394 -322,983,958
Verkopen 386,008,293 328,130,660

-11,333,101 5,146,702

Overige koers- en valutaresultaten - 255

- 255

Mutatie kortlopende vorderingen 312 1,289,759
Mutatie kortlopende schulden 227,417 -1,670,666

227,729 -380,907

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten -12,034,544 3,905,483

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangen bij geplaatste Participaties 8.1 11,752,519 9,823,593
Betaald op ingekochte Participaties -11,390,238 -3,087,393

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 362,281 6,736,200

Mutatie geldmiddelen -11,672,263 10,641,683
Geldmiddelen 1 januari 30,132,350 19,490,667

Geldmiddelen 31 december 18,460,087 30,132,350  
 
Toelichting 
Dit kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De liquide middelen in het 
overzicht bestaan uit direct opeisbare banktegoeden. 
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Toelichting op de jaarrekening 
 
1. Algemeen 
EV Smaller Companies Fund ('het Fonds') is een beleggingsinstelling die belegt in beursgenoteerde 
effecten in Europa. Het Fonds, gevestigd te Amsterdam, is een open-end beleggingsfonds voor 
gemene rekening en dus geen rechtspersoon. 
 
De Beheerder beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel 
toezicht ('Wft'). (Verwezen wordt naar paragraaf 18 van het Prospectus). 
 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 BW2 en Wft. Het kasstroomoverzicht is 
opgesteld volgens de indirecte methode. Het boekjaar van het Fonds valt samen met het kalenderjaar. 
 
De jaarrekening luidt in Euro’s. De presentatie van duizendtallen in het jaarverslag geschiedt op de 
zogenaamde Angelsaksische wijze, door middel van komma’s. 
 
De rechten van deelneming luiden op naam. De Participanten en hun rechten van deelneming worden 
ingeschreven in het Participantenregister. Uittreding door middel van inkoop van Participaties door het 
Fonds is mogelijk per iedere eerste werkdag van de maand. Met inachtneming van de termijn zoals 
vermeld in het Prospectus kunnen participaties vrijelijk aan het Fonds worden aangeboden. 
Overdracht van Participaties aan derden is niet toegestaan. 
 
Het Fonds zal onder normale omstandigheden te allen tijde bereid zijn tot uitgifte en inkoop van 
Participaties over te gaan. De Beheerder kan een verzoek om uitgifte weigeren (verwezen wordt naar 
paragraaf 10 van het Prospectus). De beheerder kan inwilliging van verzoeken om inkoop opschorten 
(verwezen wordt naar paragraaf 11 van het Prospectus). 
 
Fiscale Status 
In de Voorwaarden van Beheer en Bewaring is bepaald dat een Participant zijn bewijzen van 
deelgerechtigdheid slechts kan vervreemden aan het Fonds zelf. Hierdoor wordt het Fonds vanuit de 
Wet vennootschapsbelasting beschouwd als een besloten fonds voor gemene rekening. Dit betekent 
dat het Fonds fiscaal transparant is en dat het Fonds zelf niet is onderworpen aan 
vennootschapsbelasting. De bezittingen en schulden van het Fonds worden toegerekend aan de 
individuele Participanten naar rato van hun deelname in het Fonds. 
 
Dividendbelasting 
Dividenden of daarmee gelijk te stellen opbrengsten van Participaties in de zin van de Wet op de 
dividendbelasting uitgekeerd door het Fonds, zijn niet onderworpen aan de heffing van 
dividendbelasting.  
 
Financiële instrumenten 
EV Smaller Companies Fund belegt hoofdzakelijk in Europese aandelen (genoteerd aan een 
gereglementeerde beurs). Het Fonds kan gebruik maken van beursgenoteerde derivaten ter 
beperking van risico's of het verhogen van het rendement. Voorts kan het Fonds beleggen met 
geleend geld. 
 
Dit financieel verslag beoogt inzicht te geven in de spreiding van het vermogen door weergave van de 
posities in de portefeuille per balansdatum. Daarnaast wordt, voor zover van toepassing, inzicht 
verschaft in de toepassing van afgeleide financiële instrumenten (opties, futures en dergelijke), 
waardoor de risico's worden beïnvloed. Hierbij moet vooral worden gedacht aan risico's in verband 
met veranderingen in beurskoersen. 
 
Naast de reeds in de balans en de winst- en verliesrekening verwerkte verplichtingen uit hoofde van 
koersrisico in verband met beleggingen, bestonden er per balansdatum verplichtingen uit hoofde van 
transacties in afgeleide financiële instrumenten. 
 



EV Smaller Companies Fund 16

2. Grondslagen voor de waardering van activa en pas siva  
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, met inachtneming van het 
hiernavolgende: 
 
Omrekening vreemde valuta 
Activa en passiva luidende in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. 
Transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per transactiedatum. Alle 
valutakoersverschillen zijn verwerkt in de winst- en verliesrekening. 
 
2.1 Beleggingen (long posities) 
De waardering van de beleggingen vindt als volgt plaats: 
-  beursgenoteerde effecten en derivaten worden gewaardeerd tegen de laatstgedane 

beurskoers; 
- liquide middelen en deposito's worden gewaardeerd op nominale waarde; 
 
De aankoopkosten van de beleggingen zijn opgenomen in de kostprijs en zijn derhalve 
meegeactiveerd. Eventuele verkoopkosten worden in mindering gebracht op de vervreemdingsprijs. 
De aan- en verkoopkosten vormen derhalve onderdeel van de waardeverandering van de 
beleggingen. 
 
2.2 Financiële instrumenten 
De financiële instrumenten worden opgenomen tegen reële waarde. Voor de reële waarde van de 
financiële instrumenten is uitgegaan van de marktwaarde. Voor een beschrijving van de risico's 
gerelateerd aan financiële instrumenten wordt verwezen naar de toelichting op de balans. 
 
2.3 Immateriële vaste activa 
De oprichtings- en introductiekosten zijn bij aanvang van het Fonds geactiveerd en worden in vijf jaar 
lineair afgeschreven. 
 
2.4 Overige activa en passiva 
Overige activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde. 
 
2.5 Beleggingen (shortposities) 
Shortposities worden gewaardeerd overeenkomstig de vermelde grondslagen onder beleggingen. De 
shortposities betreffen beleggingen die door het Fonds zijn ingeleend en verkocht met als doel te 
anticiperen op een verwachte daling in de marktwaarde van de beleggingen. Het risico voor het Fonds 
daarbij is dat de marktwaarde van deze beleggingen stijgt in plaats van daalt. Dientengevolge kan het 
bedrag dat benodigd is om de shortposities af te wikkelen, uitstijgen boven het bedrag waarvoor deze 
beleggingen reeds zijn opgenomen in de balans, omdat het Fonds de beleggingen moet kopen op de 
beurs tegen de dan geldende marktprijzen om aan zijn leveringsverplichting te voldoen. Bij het 
aangaan van een short-verkoop leent het Fonds desbetreffende effecten in om deze vervolgens te 
leveren aan de kopende partij. Iedere dag dat de shortpositie "open" staat, wordt de 
leveringsverplichting om de ingeleende beleggingen af te lossen op marktwaarde gewaardeerd en 
wordt een ongerealiseerde winst of verlies verantwoord. Op het moment dat de shortpositie wordt 
afgewikkeld ("closed"), realiseert het Fonds een winst of verlies gelijk aan het verschil tussen de prijs 
waartegen de belegging was verkocht en de aankoopwaarde van de belegging om de ingeleende 
positie af te lossen. Zolang de transactie "open" is, zal het Fonds ook kosten maken, zoals rente of 
dividend, die zij verschuldigd is aan de uitlener van de beleggingen. Deze kosten worden in mindering 
gebracht op de corresponderende posten in de winst- en verliesrekening. Het inlenen van effecten is 
overigens niet noodzakelijk wanneer shortposities op een en dezelfde dag worden geopend en 
gesloten. 
 
2.6 Opslagen bij toe- en uittreding 
Het Fonds geeft Participaties uit tegen de geldende Netto Vermogenswaarde per Participatie, 
vermeerderd met een opslag van 0,25%. De in rekening gebrachte opslag komt volledig ten goede 
aan het Fonds (ter dekking van door het fonds in verband met de toetreding te maken 
transactiekosten). De kosten voor uittreding uit het Fonds bedragen 3% over de waarde van de 
Participaties die ter inkoop worden aangeboden indien inkoop plaatsvindt binnen één jaar nadat 
desbetreffende Participaties zijn verworven en 1% als inkoop later plaatsvindt.  
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Het gehele in rekening gebrachte bedrag komt ten goede aan het Fonds. 0,25% van de inkoopwaarde 
is bestemd ter dekking van de transactiekosten die gepaard gaan met het verkopen van effecten om 
uit de opbrengst de inkoopprijs te voldoen. 2,75% (bij inkoop binnen één jaar) dan wel 0,75% van de 
inkoopwaarde (bij inkoop na één jaar) is een vergoeding bestemd voor het Fonds (om 
kortetermijndeelname te ontmoedigen). De beheerder heeft absolute discretie hiervan af te wijken 
maar is hiertoe niet verplicht. 
 
2.7 Grondslagen voor de resultaatbepaling 
Het resultaat wordt bepaald door de opbrengsten van het in de verslagperiode ontvangen dividend en 
de interest over de verslagperiode te verminderen met de aan de verslagperiode toe te rekenen 
lasten. De in de verslagperiode opgetreden gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
op beleggingen worden bepaald door op de verkoopopbrengst dan wel de balanswaarde aan het 
einde van de verslagperiode, de aankoopwaarde in mindering te brengen. Deze waardeveranderingen 
zijn in de winst- en verliesrekeningen opgenomen. 
 
2.8 Opbrengsten uit beleggingen 
2.8.1 Dividend 
Hieronder zijn verantwoord de netto contante dividenden met inbegrip van de nominale waarde van de 
stockdividenden. 
 
2.8.2 Overige baten 
Hieronder is verantwoord de van de Participanten ontvangen opslag bij toe- en uittreding voor kosten 
welke het Fonds maakt verbonden aan de uitgifte en/of inkoop van Participaties. 
 
2.9 Kosten van beheer van beleggingen 
2.9.1 Performance fee 
Het Fonds zal de Beheerder een performance fee betalen, vastgesteld per jaar en betaalbaar per het 
begin van de daaropvolgende jaar. Deze komt overeen met 20% van de stijging in de Netto 
Vermogenswaarde per jaar, aangepast voor stortingen, onttrekkingen en uitkeringen, na aftrek van 
alle kosten. De reservering voor de performance fee vindt maandelijks in de Netto Vermogenswaarde 
berekening plaats. Hierbij wordt een zogenaamde "high-watermark" gehanteerd: de performance fee 
wordt berekend over het positieve verschil tussen desbetreffende participatiewaarde per jaareinde en 
de hoogste participatiewaarde per einde van een van de daaraan voorafgaande jaren (de high-
watermark per 1 januari 2012 bedroeg € 82,46). 
 
2.9.2 Beheervergoeding 
Door de Beheerder wordt aan het Fonds een beheervergoeding in rekening gebracht van 0,15% van 
de Netto Vermogenswaarde van het Fonds aan het einde van elke maand betaalbaar per het begin 
van de daaropvolgende maand. 
 
2.9.3 Overige beheerkosten 
Hieronder zijn  de kosten die rechtstreeks verband houden met het beheer van de beleggingen 
opgenomen, zoals bewaarloon en kosten van het inlenen van aandelen. 
 
2.9.4 Kosten van de bewaarder 
Voor de werkzaamheden in verband met de uitoefening van de uit hoofde van de Wet op het 
financieel toezicht (Wft) verplichte functie van Bewaarder, is de Bewaarder gerechtigd tot een 
vergoeding. 
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3. Risico's 
 
3.1 Risico's van algemeen economische en politieke aard 
Beleggingen van het Fonds zijn onderhevig aan risico's van algemeen economische aard zoals 
afname van economische activiteit, stijging van rente, inflatie en stijging van grondstofprijzen. Ook kan 
de waarde van beleggingen van het Fonds beïnvloed worden door politieke ontwikkelingen en 
terroristische activiteiten. 
 
3.2 Koersrisico 
Aan het beleggen in Participaties zijn financiële risico’s verbonden. Beleggers dienen zich te 
realiseren dat de beurskoers van de effecten waarin het Fonds posities inneemt kan fluctueren. In het 
verleden hebben effectenmarkten gunstige rendementen gegenereerd. Dit biedt evenwel geen 
indicatie dan wel garantie voor de toekomst. Door koersschommelingen kan ook de Netto 
Vermogenswaarde van het Fonds aan fluctuaties onderhevig zijn, hetgeen kan betekenen dat 
Participanten niet hun volledige inleg terug zullen ontvangen bij beëindiging van hun deelname in het 
Fonds. 
 
3.3 Risico dat investeringen zich niet ontwikkelen zoals verwacht 
Het Fonds streeft naar een gemiddeld jaarlijks rendement op de middellange termijn (3 tot 5 jaar) van 
10% na aftrek van alle kosten. Er bestaat evenwel geen enkele garantie dat de nagestreefde 
rendementsdoelstelling wordt bereikt. Er kan geen enkele garantie worden gegeven dat analyses van 
de Beheerder van verwachte ontwikkelingen op korte of langere termijn juist zijn. Als de Beheerder de 
waardeontwikkeling van een belegging van het Fonds verkeerd inschat kan dit leiden tot verlies voor 
het Fonds als de marktwaarde van een gekochte belegging daalt, dan wel in het geval van een short 
positie, de marktwaarde van verkochte aandelen stijgt. 
 
3.4 Concentratierisico 
Omdat er slechts geïnvesteerd zal worden in ongeveer 15 tot 30 ondernemingen kan dit leiden tot 
sterkere schommelingen in de Netto Vermogenswaarde van het Fonds dan wanneer er meer gespreid 
zou worden belegd. Door de strategie van het Fonds kan het rendement van het Fonds significant 
afwijken van de wereldaandelenindex. Hierdoor ontstaan specifieke risico's die tot uitdrukking kunnen 
komen in aanzienlijke verschillen in de performance van het Fonds ten opzichte van de 
wereldaandelenindex, zowel in positieve als negatieve zin. 
 
3.5 Hefboomeffect 
Het Fonds kan beleggen met geleend geld (‘leverage’) tot maximaal 25% van de waarde van de Netto 
Vermogenswaarde van het Fonds. Daardoor kunnen grotere winsten maar ook grotere verliezen 
ontstaan (zogenaamde 'hefboomeffect'). Daarnaast ontstaan er rentelasten. 
 
3.6 Short posities 
In theorie is het mogelijke verlies op deze posities onbeperkt, terwijl de mogelijke winst het bedrag van 
de investering niet te boven kan gaan. 
 
3.7 Valutarisico’s 
Het Fonds dekt valutaposities niet af. Beleggingen anders dan in Euro's kunnen hierdoor fluctuaties in 
de Netto Vermogenswaarde van het Fonds, zowel positief als negatief, veroorzaken. 
 
3.8 Derivaten 
Het Fonds zal gebruik kunnen maken van ter beurze genoteerde derivaten, ter bescherming van 
ingenomen posities. Deze producten kunnen zich uiterst volatiel gedragen, waardoor het gebruik een 
grote invloed kan hebben (zowel positief als negatief) op de waarde van het Fonds. 
 
3.9 Historische verbanden en correlaties 
Bij het optimaliseren van de portefeuille van het Fonds wordt uitgegaan van historisch aangetoonde 
verbanden (correlaties) tussen aandelen onderling en tussen aandelen in relatie tot een index. Deze 
historische verbanden kunnen veranderen, daarnaast kunnen correlaties, in tijden van grote 
marktspanningen veranderingen. Door bovengenoemde bepalingen kunnen grotere uitslagen in 
rendementen voorkomen, zowel positief als negatief. 
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3.10 Liquiditeitsrisico beleggingen 
Het Fonds zal met name posities nemen in ondernemingen met een marktkapitalisatie van minder dan 
€ 2,5 miljard. Deze kennen in het algemeen een beperkte verhandelbaarheid. 
 
3.11 Risico van (fiscale) wetswijzigingen 
Dit is het risico dat de fiscale behandeling van het Fonds in negatieve zin wijzigt of dat andere 
wetgeving tot stand komt die een negatieve invloed heeft op het Fonds en zijn Participanten. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2012 
 
 

31-12-2012 31-12-2011
€ €

Mutatieoverzicht longposities aandelen
54,674,998 59,740,089

294,024,748 209,304,796
-293,909,949 -207,430,302

9,983,580 -3,276,678
3,267,571 -3,662,907

Stand 31 december 68,040,948 54,674,998

Historische kostprijs 62,446,397 52,348,018

- -
14,278,040 -

-14,132,100 -
-145,940 -

- -

Stand 31 december - -

Historische kostprijs - -

435,000 680,000
18,738,555 35,503,381

-15,366,745 -38,274,571
-3,694,675 2,737,165

375,865 -210,975

Stand 31 december 488,000 435,000

Historische kostprijs 595,610 918,475

Aankopen
Verkopen
Gerealiseerde beleggingsresultaat
Ongerealiseerde beleggingsresultaat

4.3 Mutatieoverzicht opties (longposities)
Stand per 1 januari

Verkopen
Gerealiseerde beleggingsresultaat
Ongerealiseerde beleggingsresultaat

4.1 Beleggingen (longposities)

Stand per 1 januari
Aankopen
Verkopen

Ongerealiseerde beleggingsresultaat
Gerealiseerde beleggingsresultaat

Stand per 1 januari
Aankopen

4.2 Mutatieoverzicht obligaties
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31-12-2012 31-12-2011
€ €

5.1 Overige activa
Immateriële vaste activa
Stand 1 januari - 1,891
Activering oprichtingskosten - -
Afschrijving immateriële vaste activa - -1,891

Stand 31 december - -

Cumulatieve afschrijving op immateriële vaste activa 28,778            28,778            

 
Dit betreft de activering van de kosten van oprichting en introductie in 2006. De immateriële vaste 
activa worden lineair afgeschreven over 5 jaar. 
 
De in 2006 geactiveerde oprichtingskosten ad € 28.778 hebben betrekking op juridische, fiscale en 
accountantskosten en zijn door de Beheerder aan derde partijen betaald. 
 
5.2 Liquide middelen 
Dit betreft het positieve saldo op de rekening courant dat door het Fonds wordt aangehouden bij de 
bank. Deze liquide middelen staan volledig ter beschikking van het Fonds, met uitzondering van de 
margin account ad € 9.386.533 (2011: € 21,118,145). Dit bedrag op de margin account is ter dekking 
van de geleende aandelen welke voortvloeien uit de shortposities en staat niet ter vrije beschikking 
van het Fonds. 
 
De Kasbank is geen traditionele bank maar een specialist in zakelijke effectendienstverlening. De 
Kasbank kende in het vierde kwartaal een gemiddeld liquiditeitssurplus op basis van de Wft van  
€ 1,5mrd. Dit surplus is grotendeels kort uitgezet bij zeer kredietwaardige partijen. De Kasbank kent 
een voor de sector hoge BIS-ratio van 23% en heeft een A- rating van Standard & Poor’s. Met 
inachtneming van voorgaande acht de beheerder het verantwoord de liquide middelen bij de Kasbank 
te hebben uitstaan. 
 
Kortlopende schulden (ten hoogste één jaar) 
6.1 Schulden aan participanten uit hoofde van vooruitbetaalde toetredingen 
Hieronder zijn reeds door participanten gestorte bedragen waar tegenover nog afgifte van participaties 
dient plaats te vinden tegen de Netto Vermogenswaarde volgens dit verslag opgenomen. 
 
6.2 Overige schulden en overlopende passiva 
Dit betreft nog te betalen kosten welke betrekking hebben op het boekjaar. 
 

Mutatieoverzicht shortposities aandelen
15,653,560 13,050,205

-68,759,956 -78,175,781
61,285,524 82,425,787
3,212,432 -2,296,291
-595,700 649,640

Stand 31 december 10,795,860 15,653,560

Historische kostprijs 10,416,064 14,678,064

Stand per 1 januari
Aankopen (afwikkeling)
Verkopen (initiatie)
Gerealiseerde beleggingsresultaat
Ongerealiseerde beleggingsresultaat

7.1 Beleggingen (shortposities)
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- -
-1,540,095 -
1,313,975 -

226,120 -
- -

Stand 31 december - -

Historische kostprijs - -

Stand per 1 januari
Aankopen (afwikkeling)
Verkopen (initiatie)
Gerealiseerde beleggingsresultaat
Ongerealiseerde beleggingsresultaat

7.2 Mutatieoverzicht shortposities opties

 
31-12-2012 31-12-2011

Eigen vermogen Aantal € €
8.1 Participatiekapitaal
Stand 1 januari 905,249 56,686,051 49,949,851
Geplaatst 145,166 11,752,519 9,823,593
Ingekocht -139,954 -11,390,238 -3,087,393

Stand 31 december 910,461 57,048,332 56,686,051

8.2 Wettelijke reserve
Stand 1 januari - 1,891
Vrijval - -1,891

Stand 31 december - -

 
De wettelijke reserve heeft betrekking op de geactiveerde oprichtingskosten en zijn gevormd ten laste 
van de Algemene Reserve. 
 
8.3 Algemene reserve
Stand 1 januari 16,258,334 6,407,465
Dotatie van de wettelijke reserve - 1,891
Van onverdeeld resultaat -3,628,947 9,848,978

Stand 31 december 12,629,387 16,258,334

8.4 Onverdeeld resultaat
Stand 1 januari -3,628,947 9,848,978
Toevoeging aan de algemene reserve 3,628,947 -9,848,978
Resultaat lopend boekjaar 6,014,377 -3,628,947

Stand 31 december 6,014,377 -3,628,947

 
 
Netto Vermogenswaarde overzicht 31-12-2012 31-12-2011 31-12-2010
x € 1.000
Netto Vermogenswaarde volgens balans 75,692,096   69,315 66,208
Aantal uitstaande Participaties (stukken) 910,461.00   905,249 822,578
Netto Vermogenswaarde per Participatie 83.14           76.57 80.49
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Toelichting op de winst- en verliesrekening 2012  
 

01-01-2012 01-01-2011
31-12-2012 31-12-2011

€ €
Kosten
9.1 Kosten van beheer van beleggingen
Performance fee 152,785 412,730
Beheervergoeding 1,310,069 1,265,005

1,462,854 1,677,735

 
Transactiekosten worden dan wel meegeactiveerd in de kostprijs beleggingen (aankopen) dan wel 
verrekend met het gerealiseerd resultaat (verkopen). In totaal werd in de verslagperiode een bedrag 
van € 600,282 (2011: 568,174) meegeactiveerd en een bedrag van € 606,005 (2011: 572,503) 
verrekend met het gerealiseerd resultaat.  
 
9.2 Overige kosten
Administratiekosten 52,932 35,825
Accountants- en advieskosten 30,016 10,000
Custody kosten 176,266 245,284
Toezichthouder kosten 9,594 15,000
Overige kosten 22,924 17,825

291,732 323,934

 
De overige kosten hebben betrekking op bankkosten en dergelijke. 
 
De werkelijke kosten zijn in overeenstemming met de kosten volgens het Prospectus, rekening 
houdende met het fondsvermogen. 
 
Lopende kosten ratio 
De lopende kosten ratio (LCR) wordt als volgt berekend: totale kosten (inclusief beheervergoeding 
maar exclusief performance fee) gedeeld door de gemiddelde netto vermogenswaarde van het Fonds, 
maal 100%.  
 
De methode van berekenen van de gemiddelde netto vermogenswaarde (“gemiddelde NAV”) als basis 
voor de berekening van de kosten- en de omloopfactor conform artikel 3:23 lid 3 (oud) van de NRgfo, 
waarin vijf meetmomenten voor de bepaling van de gemiddelde NAV werden voorgeschreven, is in 
2011 vervallen.  
 
Op grond van artikel 5.2 NRgfo dient voor de berekening van de gemiddelde NAV van de Committee 
of European Securities Regulators (CESR) Guidelines worden uitgegaan.  
 
Bij toepassing van de CESR methodiek zal bij de berekening van de gemiddelde NAV de normale 
frequentie van de netto vermogenswaarde berekening van het fonds als basis worden genomen. Dit 
betekent dat het fonds bij de berekening van de gemiddelde NAV over 2012 als basis voor de 
berekening van de kosten- en de omloopfactor uitgaat van 12 meetmomenten. Het toepassen van de 
CESR methodiek heeft niet geleid tot een materiele verandering van de kosten- en de omloopfactor 
over 2012 in vergelijking tot de eerder toegepaste berekeningswijze. 
 
De LCR in de gerapporteerde periode is: 2.41% inclusief performance fee (2011: 2.88% inclusief 
performance fee). In de total expense ratio zijn de transactiekosten en eventuele rentelasten niet 
begrepen. De performance fee is 0.21% van de gemiddelde netto vermogenswaarde 
 
In het prospectus staat vermeld dat de LCR (voorheen TER) (exclusief transactiekosten en 
performance fee) bij een fondsomvang van € 70,000,000 2.18% is. 
 
 
 



EV Smaller Companies Fund 24

Turnover ratio 
De turnover ratio wordt als volgt berekend: de totale som van de aankopen van beleggingen, plus de 
som van de verkopen van de beleggingen minus de som van de toetredingen plus de som van de 
uittredingen. Dit totaal wordt gedeeld door de gemiddelde Netto Vermogenswaarde van het Fonds 
vermenigvuldigd met 100. De turnover ratio van het Fonds over de gerapporteerde periode is: 1,089% 
(2011: 918%). 
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Uitbesteding kerntaken 
De volgende kerntaken zijn door het Fonds uitbesteed: 
 
Administratievoering 
De administratie was tot en met 30 juni 2012 uitbesteed aan Caceis Netherlands N.V. (voorheen 
Fastnet Netherlands N.V.). Per 1 juli 2012 is deze uitbesteed aan Circle Investment Support Services 
B.V. Zij voert de administratie voor het Fonds, waaronder het verwerken van alle 
beleggingstransacties, het verwerken van de inkomsten en uitgaven en het opstellen van de Netto 
Vermogenswaarde. Tevens stelt zij, onder verantwoordelijkheid van de Beheerder, het halfjaarbericht 
en de jaarrekening van het Fonds op. De Administrateur ontvangt een vergoeding gerelateerd aan de 
gemiddelde Netto Vermogenswaarde van het Fonds, te berekenen op maandbasis als volgt: 
 
tot en met een Fondsvermogen van 
€ 50,000,000:       0.07% per jaar 
over het meerdere tot en met 
€ 75,000,000:       0.05% per jaar 
over het meerdere boven 
€ 75,000,000:       0.04% per jaar 
 
De minimale jaarlijkse vergoeding bedraagt € 27,500. Daarnaast ontvangt de Administrateur een 
vergoeding voor het opstellen van de jaarrekening. 
 
Uitvoering beleggingsbeleid 
Het beleggingsbeleid is uitbesteed aan EValuation Capital Management B.V. (de Beheerder). De 
belangrijkste taken betreffen de beleggingsideeën, het volgen van de markt en het aan- en verkopen 
van beleggingen. Het beleggingsbeleid is vastgelegd in het Prospectus van 1 juli 2012. 
Verantwoording over het gevoerde beleid wordt, naast het verslag van de Beheerder in het 
halfjaarbericht en de jaarrekening, in een maandbericht verspreid aan de Participanten. Voor de 
verrichte werkzaamheden ontvangt de Beheerder een beheervergoeding ter hoogte van 0,15% van de 
Netto Vermogenswaarde van het Fonds per ultimo van iedere maand. Indien de performance van het 
Fonds dit toelaat, ontvangt de Beheerder tevens een performance fee van 20% van de stijging in de 
Netto Vermogenswaarde per jaar, aangepast voor stortingen, onttrekkingen en uitkeringen, na aftrek 
van alle kosten (dit met inachtneming van een 'highwatermark'). 
 
Uitvoeren van Bewaarderactiviteiten 
De Bewaarder treedt uitsluitend op als bewaarder van de bezittingen (liquide middelen en 
beleggingen) van het fonds. In de jaarrekening van het fonds zijn de liquide middelen en beleggingen 
die op naam staan van de Bewaarder, verwerkt, aangezien het economisch eigendom hiervan bij het 
fonds berust en alleen het juridisch eigendom bij de Bewaarder berust. 
 
De bewaring van de beleggingen was tot en met 30 juni 2012 uitbesteed aan Stichting Bewaarder EV 
Smaller Companies Fund. Per 1 juli 2012 is deze uitbesteed aan KAS-Trust Bewaarder EV-SCF B.V. 
De Bewaarder is belast met de bewaring van het vermogen van het Fonds en treedt uitsluitend op in 
het belang van de Participanten. Over het vermogen van het Fonds kan slechts worden beschikt door 
de Bewaarder. De Bewaarder verleent geen medewerking aan de afgifte van tot het vermogen van het 
Fonds behorende waarden, alvorens van de Beheerder een verklaring te hebben ontvangen waaruit 
blijkt dat de desbetreffende afgifte wordt verlangd in verband met de regelmatige uitoefening van de 
functie van Beheerder. Voorts stelt de Bewaarder achteraf vast dat de beleggingstransacties zoals 
uitgevoerd door de Beheerder passen in het beleggingsbeleid van het Fonds volgens het Prospectus. 
De Bewaarder is gerechtigd tot een vergoeding, zijnde: 
 
tot en met een Fondsvermogen van 
€ 100,000,000:       0.02% per jaar 
over het meerdere boven 
€ 100,000,000:       0.0015% per jaar 
 
De minimale jaarlijkse vergoeding bedraagt € 14,500 en de maximale jaarlijkse vergoeding bedraagt € 
25,000 (exclusief BTW). 
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Personeel 
Bij het Fonds zijn geen personeelsleden in dienst. 
 
Verbonden partijen 
Indien door de Beheerder ten behoeve van EV Smaller Companies Fund relaties worden 
onderhouden met aan de Beheerder gelieerde partijen zal in het jaarverslag hieromtrent een 
opsomming worden gegeven alsmede de mate waarin transacties tegen marktconforme tarieven 
hebben plaatsgevonden. In de verslagperiode hebben geen transacties met gelieerde partijen 
plaatsgevonden. 
 
Amsterdam, 22 maart 2013 
 
De Beheerder      De Bewaarder 
EValuation Capital Management B.V.   KAS-Trust Bewaarder EV-SCF B.V. 
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Beleggingen 
per 31 december 2012           percentage

Netto
marktwaarde     Vermogens-

€ waarde
Aandelen

Arcadis
Arcelor Mittal
Arseus
ASM International
Barco
Boskalis
Deutz
Evotec
Fraport
Galapagos
Imtech
Kendrion
Koninklijke Ahold
Melexis
Nutreco
QSC
Rhoen-Klinikum
Royal Dutch Shell
Sligro
Stada 
Stratec Biomedical
Tessenderlo
Thrombogenics
Tipp 24
TKH
TomTom
UNIT4

Totaal aandelen 68,040,948 89.9
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Aandelen Short
Air France
Beiersdorf
Brunel
Cofinimmo
Colruyt
GEA Group
Lanxess
Pfeiffer Vacuum
UCB
Umicore
Unibail-Rodamco
USG People

Totaal Aandelen short -10,795,860 -14.3

Opties
AEX put feb 2013 330
ASM International put mar 2013 26

Totaal opties 488,000 0.7

17,959,008 23.7

Totale Netto Vermogenswaarde 75,692,096 100

Uitkomst van vorderingen en overige activa 
min kortlopende schulden
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Overige gegevens 
 
Resultaatbestemming 
Het resultaat van het Fonds zal jaarlijks worden toegevoegd aan de reserves van het Fonds, tenzij de 
Beheerder anders bepaalt. De gereserveerde resultaten worden door de Beheerder herbelegd. Alle 
Participaties van het Fonds die op het moment van vaststelling van de jaarrekening uitstaan bij 
Participanten delen in een verhouding van het aantal Participaties dat door deze Participanten wordt 
gehouden in het resultaat van het Fonds over het desbetreffende boekjaar. Uitkeringen van de winst, 
voor zover daartoe door de Beheerder is besloten, zijn opeisbaar vier weken na vaststelling van de 
jaarrekening, tenzij de vergadering van Participanten op voorstel van de Beheerder een andere datum 
bepaalt. De Beheerder deelt de samenstelling van de uitkeringen mede aan de Participanten in de 
aan hen te verstrekken rapportages. Betaalbaarstelling van de uitkeringen vindt plaats op de door de 
Participant aangehouden rekening bij de kredietinstelling, zoals vermeld in het register van 
Participanten. De Beheerder kan ten laste van het Fonds besluiten om tussentijdse uitkeringen te 
doen aan de Participanten. 
 
Persoonlijk belang beheerder 
De Bestuurders van de Beheerder hebben gedurende het boekjaar geen (in)directe belangen 
gehouden in de fondsen waar het Fonds in participeert. 
 
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
De jaarrekening is gecontroleerd door Deloitte Accountants B.V. U vindt de controleverklaring op de 
volgende pagina. 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  
 
Aan: de Participanten en de Beheerder van EV Smaller Companies Fund 
 
Verklaring betreffende de jaarrekening 
 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 van EV Smaller Companies Fund 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. 
 
Verantwoordelijkheid van de beheerder 
 

De beheerder van het fonds is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het verslag 
van de beheerder, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende 
Burgerlijk Wetboek (BW) en de Wet op het financieel toezicht. De beheerder 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. 
 
Verantwoordelijkheid 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 afwijking 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 het fonds. Een controle omvat tevens het evalueren van de 
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van 
de door de beheerder  van het fonds gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele 
beeld van de jaarrekening. 
 

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 EV Smaller Companies Fund per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht. 
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn 
gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het verslag van de beheerder, voor zover wij dat 
kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 
onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het verslag 
van de beheerder, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals 
vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. 
 
Utrecht, 22 maart 2013 
 
Deloitte Accountants B.V. 
Was getekend: M.C.P. van der Veeken RA 


