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Bestuursverslag
Algemeen
Stichting Meesman Beleggingsfondsen (“de Stichting”) is op 15 januari 2010 opgericht en statutair
gevestigd te Amsterdam. De Stichting staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel te Amsterdam onder nummer 34376355.
De Stichting heeft als enige statutaire doelstelling het ten behoeve van de beleggers in de Meesman
Beleggingsfondsen fungeren als juridisch eigenaar van de activa van deze fondsen. In de praktijk
betekent dit dat alle beleggingen en bankrekeningen van de Meesman Beleggingsfondsen op naam
van de Stichting staan. Het economisch eigendom van de activa van de Meesman
Beleggingsfondsen berust bij de beleggers in de Meesman Beleggingsfondsen. De statuten van de
Stichting zijn beschikbaar op de Meesman website (www.meesman.nl).

Boekjaar en jaarstukken
Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar.
Bestuur
Conform de slotverklaring van de statuten, is IQ EQ Custody B.V. op 15 januari 2010 aangesteld
als bestuurder van de Stichting. De Stichting heeft geen personeelsleden in dienst.

Amsterdam, 10 april 2020
Het Bestuur

_____________________________________________________
IQ EQ Custody B.V.
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Balans per 31 december 2019
(Na verwerking resultaatbestemming)

Toelichting

31-12-2019
EUR

31-12-2018
EUR

-

-

-

-

-

-

-

-

ACTIVA
Vlottende activa

PASSIVA
Stichtingskapitaal

-4-

Stichting Meesman Beleggingsfondsen

Jaarrekening 2019

Staat van Baten en Lasten 2019

Toelichting

2019
EUR

2018
EUR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BATEN
Vergoeding Meesman Beleggingsfondsen
Ontvangen rente

LASTEN
Jaarlijkse vergoeding bestuur
Algemene kosten
Financiële lasten

Resultaat
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Toelichting op de jaarrekening 2019
Algemeen
De Stichting heeft als enige statutaire doelstelling het ten behoeve van de beleggers in de Meesman
Beleggingsfondsen fungeren als juridisch eigenaar van de activa van deze fondsen. In de praktijk
betekent dit dat alle beleggingen en bankrekeningen van de Meesman Beleggingsfondsen op naam
van de Stichting staan. Het economisch eigendom van de activa van de Meesman
Beleggingsfondsen berust bij de beleggers in de Meesman Beleggingsfondsen. De statuten van de
Stichting zijn beschikbaar op de Meesman website (www.meesman.nl).
Ultimo 2019 is de Stichting juridisch eigenaar van de volgende activa:
Fonds

Fondsvermogen

Meesman Beleggingsfondsen

€ 412.281.767

Grondslagen van waardering, resultaatbepaling en resultaatbestemming
Algemeen
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het saldo van baten en lasten over het
boekjaar vinden plaats op basis van historische kosten. De jaarrekening is opgesteld in
overeenstemming met Titel 9 bw 2 en de Wet op het Financieel Toezicht (Wft).
Het economisch eigendom van de beleggingen berust bij de participanten van het Meesman
Paraplufonds; om die reden zijn de beleggingen niet opgenomen in de balans en het daarmee
behaalde resultaat niet in de Staat van Baten en Lasten.
Resultaatbepaling
De baten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
Resultaatbestemming
Het saldo van baten en lasten wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Ondertekening
Amsterdam, 10 april 2020
Het Bestuur
_____________________________________________________
IQ EQ Custody B.V.
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