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Algemene gegevens
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ALGEMENE GEGEVENS 

Loyalis Global Funds Het Loyalis Global Funds is een fonds voor 
gemene rekening en is aangegaan voor 
onbepaalde tijd op 13 januari 2015. Het 
fonds is gevestigd ten kantore van de 
Beheerder. 

Beheerder Loyalis Sparen & Beleggen NV 
Oude Lindestraat 70 
6411 EJ Heerlen 
Website: www.loyalis.nl

Bewaarder  KAS Trust & Depositary Services B.V. 
Nieuwezijds Voorburgwal 225 
1012 RL Amsterdam  

Juridisch eigenaar  Stichting Bewaarneming LSB 
Oude Lindestraat 70 
6411 EJ Heerlen 

Administrateur InAdmin N.V. 
Oude Lindestraat 70 
6411 EJ Heerlen 

Accountant  KPMG Accountants N.V.  
Papendorpseweg 83 
3528 BJ Utrecht 

Juridisch en fiscaal adviseur  Greenberg Traurig, LLP 
Leidseplein 29 
1017 PS Amsterdam 

Essentiële beleggingsinformatie  Voor de deelfondsen van het Loyalis Global 
Fund is essentiële beleggersinformatie 
opgesteld met informatie over het fonds, de 
kosten en de risico’s. Deze essentiële 
beleggersinformatie is, evenals het 
prospectus, verkrijgbaar ten kantore van het 
fonds en op www.loyalis.nl  
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Structuur 
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Structuur 

Loyalis Global Funds is een fonds voor gemene rekening en is aangegaan voor onbepaalde tijd 
op 13 januari 2015. Het Fonds is gevestigd ten kantore van de Beheerder. 
Het Fonds is opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur. Dat wil zeggen dat het Fonds 
is onderverdeeld in meerdere Deelfondsen. Elk Deelfonds heeft een eigen beleggingsbeleid en  
risicoprofiel, en kent een eigen intrinsieke waardebepaling van de Units. Voor elk Deelfonds 
wordt een eigen administratie gevoerd, zodat onder meer alle aan een Deelfonds toe te rekenen 
opbrengsten en kosten per Deelfonds worden verantwoord. Het op elk Deelfonds ingelegd 
vermogen wordt afzonderlijk belegd. Waardestijgingen en waardedalingen in de portefeuille van 
een Deelfonds komen uitsluitend ten goede of ten laste van de Unithouders van het desbe-
treffende Deelfonds. De intrinsieke waarde van een Unit geeft het evenredige deel weer in het 
netto fondsvermogen van het desbetreffende Deelfonds. Hoewel er sprake is van administratief 
gescheiden vermogens, blijven de Deelfondsen in juridische zin onderdeel uitmaken van het 
Fonds.

Loyalis Global Funds bestaat uit 3 Deelfondsen met een onbepaalde looptijd: Dit zijn het: 
1. Loyalis Global Interest Fund; 
2. Loyalis Global Interest Plus Fund; en 
3. Loyalis Global Equity SRI Fund. 

Kostenstructuur 

Bij deelname in het Fonds wordt er een beheervergoeding en toe- en uittreedkosten in rekening 
gebracht.
De beheervergoeding voor de Deelfondsen bedraagt op synthetische basis berekend 0,35% van 
de intrinsieke waarde van het betreffende Deelfonds op jaarbasis. De beheervergoeding wordt 
op maandbasis pro rata ten laste van de Deelfondsen gebracht en komt ten goede aan de 
Beheerder. 
Aangezien de Deelfondsen kunnen participeren in beleggingsfondsen worden zowel kosten op 
het niveau van de Deelfondsen als indirect op het niveau van de beleggingsfondsen gemaakt. 
De kosten op het niveau van de beleggingsfondsen zijn verwerkt in de beheervergoeding. Dit wil 
zeggen dat de indirecte kosten van de beleggingsfondsen worden meegenomen, om de kosten 
die de Beheerder in rekening mag brengen, vast te stellen. Dit is de synthetische basis.  
Voornoemde vergoedingen komen ten goede aan de Beheerder. 

De Beheerder neemt de algemene kosten voor zijn rekening. Het betreft onder meer de kosten 
voor: 
a. beheer van de Deelfondsen 
b. bewaring van de activa van de Deelfondsen door de Juridisch Eigenaar 
c. de Bewaarder 
d. transacties gedaan voor de Deelfondsen 
e. administratie (zoals de kosten voor het vastleggen en opmaken van de financiële 
documentatie) 
f. het houden van vergaderingen van Unithouders 
g. uitbesteding waaronder de kosten van de Administrateur 
h. externe accountants 
i. oprichting van het Fonds en de Deelfondsen 
j. toezicht door de AFM en DNB krachtens de Wft 
k. externe (juridische en fiscale) adviseurs 
l. marketing 
m. verplichte publicaties en 
n. overige indirecte kosten. 

De Beheerder brengt kosten in rekening voor de toekenning en inkoop van Units.  
De toe- en uittreedkosten bedragen maximaal 0,23% van de intrinsieke waarde van de 
betreffende Units. Deze kosten komen ten goede van het betreffende Deelfonds en worden in 
rekening gebracht ter dekking van de kosten van toe- en uittreding in de beleggingsfondsen of 
andere financiële instrumenten waarin een Deelfonds belegd is.  
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Fiscale aspecten 

Het Fonds is een (open) fonds voor gemene rekening die voor de status van fiscale 
beleggingsinstelling opteert. Dit houdt in dat, indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, 
het Fonds is onderworpen aan vennootschapsbelasting tegen een tarief van 0%. Dit is 
vastgelegd in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de nadere 
uitwerking in het Besluit beleggingsinstellingen van 29 april 1970, houdende vaststelling van het 
Besluit beleggingsinstellingen. De Beheerder zal erop toezien, voor zover dat in haar vermogen 
ligt, dat te allen tijde aan de voorwaarden voor het verkrijgen en behouden van de status van 
fiscale beleggingsinstelling wordt voldaan. Eén van de belangrijkste voorwaarden is dat het 
Fonds de voor uitdeling beschikbare winst ten minste binnen 8 maanden na afloop van het 
boekjaar aan de Unithouders ter beschikking stelt.  

Toezicht 

KAS Trust & Depositary Services B.V. (de “Bewaarder”) is aangesteld als bewaarder van het 
Fonds. De Bewaarder is een 100% dochter van KAS BANK N.V. en treedt als onafhankelijke 
entiteit op als bewaarder voor meerdere beleggingsinstellingen. De Bewaarder beschikt over 
een vergunning als beleggingsonderneming in de zin van Wft en staat uit dien hoofde onder 
toezicht van de AFM en DNB. 

Juridisch Eigenaar 

De Stichting Bewaarneming LSB (“Juridisch Eigenaar”) houdt de juridisch eigendom van het 
Fonds overeenkomstig artikel 4:37j Wft. De Juridisch Eigenaar staat niet onder direct toezicht 
van de AFM of DNB. De Juridisch Eigenaar is opgericht met als enige doelstelling het optreden 
als juridisch eigenaar van de activa van het Fonds. De Juridisch Eigenaar is opgericht op 3 
december 2014 en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 62020846  en is gevestigd te Heerlen. 

Aansprakelijkheid uitbestede activa 

De Bewaarder heeft in de overeenkomst tussen de Beheerder en de Bewaarder de 
gedragsnormen aanvaard ex artikel 21(10) AIFMD en aansprakelijkheid ex artikel 21(12) 
AIFMD. De overeenkomst bevat derhalve geen regeling op grond waarvan de Bewaarder  
zich overeenkomstig artikel 21(13) AIFMD van haar aansprakelijkheid kwijt. Indien een 
dergelijke regeling zal worden getroffen met de Bewaarder, of zal worden gewijzigd, zal dit 
onverwijld door de Beheerder worden medegedeeld. De Beheerder verstrekt op verzoek een 
afschrift van de overeenkomst tussen de Beheerder en de Bewaarder tegen ten hoogste  
de kostprijs. 
Onverminderd de aansprakelijkheid van de Bewaarder voor bepaalde schade, is de Juridisch 
Eigenaar alleen aansprakelijk jegens het Fonds en de Unithouders voor de door hen geleden 
schade voor zover de schade het gevolg is van verwijtbare niet-nakoming of gebrekkige 
nakoming van zijn verplichtingen, ongeacht of de Juridisch Eigenaar de bewaring van de 
rekeningen van het Fonds aan een derde partij heeft gedelegeerd.
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SAMENGESTELDE BALANS (voor resultaatbestemming)

30-06-2018 31-12-2017

ACTIVA

Beleggingen (1)
Aandelen 26.867.397 21.780.075
Obligaties 13.590.912 10.464.381
Derivaten - 74.889

40.458.309 32.319.345

Overige activa

Vorderingen (2) 12.345 1.271

Liquide middelen (3) 36.425 20.045

48.770 21.316

TOTAAL ACTIVA 40.507.079 32.340.661

PASSIVA

Eigen vermogen (4)
Participatiekapitaal 36.967.819 29.204.091
Algemene reserve 3.128.405 1.281.795
Onverdeeld resultaat 359.369 1.846.610

40.455.593 32.332.496

Kortlopende schulden (5)
Overige schulden 51.486 8.165

51.486 8.165

TOTAAL PASSIVA 40.507.079 32.340.661
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SAMENGESTELDE WINST- EN VERLIESREKENING  

01-01 tot en met 30-06-2018 01-01 tot en met 30-06-2017

OPBRENGSTEN

Beleggingsopbrengsten (6) 378.419 440.443

Overige opbrengsten (7) - -

SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN 378.419 440.443

LASTEN

BEDRIJFSLASTEN
Beheerkosten (8) 19.050 35.768

SOM DER BEDRIJFSLASTEN 19.050 35.768

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 359.369 404.675

RESULTAAT (9) 359.369 404.675
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TOELICHTING 

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemeen 
Loyalis Global Funds is opgericht op 13 januari 2015. De eerste Deelfondsen zijn op 1 februari 
2015 gestart.  
Het halfjaarverslag heeft betrekking op de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018. 
Aan de jaarcijfers 2017 van Loyalis Global Funds zijn toegevoegd de halfjaarcijfers van de 
Deelfondsen, waarin Loyalis Global Funds haar vermogen heeft belegd. Deze worden geacht 
onderdeel uit te maken van de toelichting op de jaarcijfers van Loyalis Global Funds. 
Loyalis Sparen & Beleggen N.V. beschikt over een vergunning als beheerder van 
beleggingsinstellingen zoals bedoeld in artikel 2:65 sub a van de Wet op het financieel toezicht. 
Loyalis Sparen & Beleggen N.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en 
van De Nederlandsche Bank. Loyalis Global Funds en de binnen Loyalis Global Funds 
actieve Deelfondsen zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. 

Modellen 
Het halfjaarverslag is opgemaakt in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 
grondslagen voor financiële verslaggeving, de Wet op het financieel toezicht en het Besluit 
Gedragstoezicht financiële ondernemingen. Verder voldoet de jaarrekening aan de wettelijke 
bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW en de stellige 
uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Model R uit het ‘besluit modellen 
jaarrekeningen’ is toegepast.  
De bedragen in de jaarrekening luiden in euro’s tenzij anders aangegeven. 

Schattingen 
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van het halfjaarverslag te kunnen toepassen, is 
het nodig dat de Beheerder van het Fonds, zijnde Loyalis Sparen & Beleggen NV, zich over 
verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de Beheerder 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. 

Verbonden partijen 
Zowel het fonds als de Beheerder zijn verbonden met entiteiten behorende tot Loyalis NV. 
Loyalis NV is onderdeel van de APG Groep. Naast de diensten van andere marktpartijen 
kunnen het fonds en de Beheerder gebruik maken van de diensten van een of meerdere van 
deze verbonden entiteiten. 
Over 2018 zijn er geen kosten ten laste van het fondsvermogen gebracht uit hoofde van 
diensten van verbonden partijen. 

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
De hieronder vermelde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn voor zover niet 
anders vermeld ook van toepassing op de Deelfondsen. 

Algemeen 
Een actief wordt in de balans verwerkt als het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 
voordelen naar het Fonds zullen toevloeien en het actief een waarde heeft waarvan de omvang 
op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Een post van het vreemd vermogen wordt in de 
balans verwerkt, wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling van een bestaande verplichting 
gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economisch voordeel in zich bergen en 
de omvang van het bedrag waartegen afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan 
worden vastgesteld. 
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Bij de waardering van activa en passiva en bij de bepaling van het resultaat over het boekjaar, 
zijn baten en lasten toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Financiële 
instrumenten worden verwerkt op transactiedatum en niet op afwikkelingsdatum. Als gevolg 
hiervan kan sprake zijn van een post "nog af te wikkelen transacties" welke als kortlopende 
vordering hetzij als kortlopende schuld wordt opgenomen. 

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen 
en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn 
overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder 
worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet 
meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige 
economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. 

Vreemde valuta 
Activa en passiva luidende in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers op 
balansdatum. Opbrengsten en lasten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de 
transactiekoers. 

Financiële instrumenten 
Financiële instrumenten omvatten beleggingen, vorderingen, overige activa, fondsvermogen 
participanten, en kortlopende schulden. Onder de beleggingen zijn tevens opgenomen afgeleide 
financiële instrumenten (derivaten). 
Financiële instrumenten worden verwerkt op het moment dat contractuele rechten of 
verplichtingen ontstaan. 

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij 
(dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden 
meegenomen. Bij een vervolgwaardering tegen reële waarde worden de transactiekosten 
verwerkt als waardeverandering in de winst-en-verliesrekening. 

Financiële instrumenten worden niet langer opgenomen indien (nagenoeg) alle rechten op 
economische voordelen of risico's op de positie zijn overgedragen. De transactiekosten bij 
verkoop worden in de post waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening verantwoord. 

Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier 
gewaardeerd. 

Beleggingen (1) 
De beleggingen worden gewaardeerd op basis van reële waarde, met inachtneming van de voor 
de belegging gangbare maatstaven. Waardeveranderingen van de beleggingen (gerealiseerd en 
niet gerealiseerd) worden in de winst- en verliesrekening verantwoord, waarbij de gerealiseerde 
waardeveranderingen uitsluitend het nog niet eerder in de winst- en verliesrekening verantwoord 
gedeelte van het verschil tussen de aan- en de verkoopprijs omvatten. Loyalis Global Funds 
belegt uitsluitend in beursgenoteerde fondsen en in valutaderivaten. 

Aan- en verkoopkosten 
Kosten van aan- en verkopen van beleggingen worden niet verdisconteerd in de kostprijs c.q. 
opbrengstwaarde maar separaat in de winst- en verliesrekening verwerkt. 

Inkoop van units 
De koopprijs voor een door de Beheerder te verkrijgen Unit is gelijk aan de intrinsieke waarde 
van de Unit - indien van toepassing - verminderd met de kosten. Deze kosten 
worden berekend volgens de ‘single swing’ methodiek. Volgens deze methodiek worden 
maandelijks alle ontvangen verzoeken tot toekenning en inkoop van Units per Deelfonds 
gesaldeerd. Na saldering wordt per Deelfonds vastgesteld of sprake is van een 
netto toekenning of inkoop. Indien sprake is van netto toekenning worden toetredingskosten 
berekend over alle Units die worden uitgegeven. De Unithouders die op dat moment uittreden 
betalen dan geen uittreedkosten. Indien sprake is van netto inkoop betalen de toetreders geen 
kosten en worden kosten in rekening gebracht bij de uittreders. De toepasselijke toe- en 
uittreedkosten worden verwerkt in een transactieprijs die afwijkt van de intrinsieke waarde van 
de Units. 
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De toe- en uittreedkosten bedragen maximaal 0,23% van de intrinsieke waarde van de 
betreffende Units. Deze kosten komen ten goede van het betreffende Deelfonds en worden in 
rekening gebracht ter dekking van de kosten van toe- en uittreding in de beleggingsfondsen of 
andere financiële instrumenten waarin een Deelfonds in belegd is. 

Liquide middelen (2) 
De liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde. 

Kortlopende schulden (4) 
De waardering van de kortlopende schulden vindt plaats tegen reële waarde, 
vervolgwaarderingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs. 

Baten en Lasten 
Baten worden slechts opgenomen, voor zover zij op de balansdatum zijn verwezenlijkt. 
Verplichtingen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in acht 
genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening zijn bekend geworden. 

Resultaatbepaling 
Het resultaat is bepaald als het verschil tussen directe en indirecte beleggingsinkomsten over de 
verslagperiode en kosten gemaakt in de verslagperiode. De opbrengsten en kosten zijn 
toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 

Beleggingsopbrengsten (5) 
Onder directe beleggingsopbrengsten zijn de aan de verslagperiode toe te rekenen 
interestbaten en dividendopbrengsten, na aftrek van eventuele bronbelasting, verantwoord. 
Onder indirecte beleggingsopbrengsten zijn de waardemutaties opgenomen. Waardemutaties 
betreffen het verschil tussen enerzijds de boekwaarde aan het einde van het jaar dan wel de 
opbrengst bij verkoop gedurende het jaar en anderzijds de boekwaarde aan het einde van het 
voorgaande jaar dan wel de verkrijgingsprijs gedurende het jaar. 

Lasten 
Onder dit hoofd zijn verantwoord de beheerkosten en de kosten van toe- en uittreding in de 
Deelfondsen welke betrekking hebben op de verslagperiode. 

Personeelskosten 
Loyalis Global Funds heeft geen personeel in dienst en derhalve ook geen personeelskosten. 
Verder zijn er geen bestuurders of andere personeelsleden in dienst bij de Beheerder. De 
directie bij de Beheerder wordt gevormd door Loyalis NV. 

Beheerkosten (6) 
De beheervergoeding voor de Deelfondsen bedraagt op synthetische basis berekend 0,35 % 
van de intrinsieke waarde van het betreffende Deelfonds op jaarbasis. De beheervergoeding 
wordt op maandbasis pro rata ten laste van de Deelfondsen gebracht en komt ten goede aan de 
Beheerder. 
Aangezien de Deelfondsen kunnen participeren in beleggingsfondsen worden zowel kosten op 
het niveau van de Deelfondsen als indirect op het niveau van de beleggingsfondsen gemaakt. 
De kosten op het niveau van de beleggingsfondsen zijn verwerkt in de beheervergoeding. 

Accountantskosten 
Het accountantshonorarium komt volledig ten laste van de beheerder (Loyalis Sparen & 
Beleggen NV). 

Fiscale aspecten 
Het Fonds is een (open) fonds voor gemene rekening en heeft de status van fiscale 
beleggingsinstelling. Dit houdt in dat, indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, het 
Fonds is onderworpen aan vennootschapsbelasting tegen een tarief van 0%. Het een en ander 
is vastgelegd in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de nadere 
uitwerking in het Besluit beleggingsinstellingen van 29 april 1970, houdende vaststelling van het 
beleggingsinstellingen. 
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Kasstroomoverzicht 
Bij toetredingen worden de van beleggers ontvangen gelden door Loyalis Global Funds  
volledig belegd in de bij de betreffende serie behorende Deelfonds. Bij uittredingen worden de 
opbrengsten uit de Deelfondsen volledig aan de beleggers uitgekeerd. Binnen Loyalis Global 
Funds worden kosten en opbrengsten geboekt. Per Deelfonds is een separaat 
kasstroomoverzicht opgenomen, deze is op geconsolideerd niveau niet opgenomen. De 
kasstroomoverzichten zijn opgesteld volgens de indirecte methode. De liquide middelen bestaan 
uit tegoeden bij banken en de schulden van kredietinstellingen. 

Intrinsieke waarde 
De intrinsieke waarde per unit zoals weergegeven in de toelichting op de balans en winst- en 
verliesrekening is berekend door de intrinsieke waarde te delen door het afgeronde aantal units. 
In het verslag van de beheerder wordt uitgegaan van het exacte aantal units. Hierdoor ontstaat 
een verschil in de net asset value (‘NAV’) volgens toelichting op de balans en winst- en 
verliesrekening en verslag van de beheerder. 

Hard commissions en soft-dollar arrangementen 
In de verslagperiode is geen sprake geweest van hard commissions of soft-dollar 
arrangementen. 

Uitbesteding van taken 
De Beheerder heeft de administratieve werkzaamheden ten behoeve van het Fonds uitbesteed 
aan InAdmin N.V. De Administrateur is gelieerd aan de Beheerder. Over het eerste half jaar van 
2018 zijn er geen kosten ten laste van het fondsvermogen gebracht uit hoofde van uitbesteding 
van de in deze alinea beschreven taken. 
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Halfjaarrekening 2018 Deelfondsen
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Halfjaarrekening 2018 Deelfondsen  

In dit deel van het jaarverslag worden de jaarrekeningen van elk afzonderlijk deelfonds getoond. 
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Deelfonds 1: Loyalis Global Interest Fund
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BALANS (voor resultaatbestemming)

30-06-2018 31-12-2017

ACTIVA

Beleggingen (1)

Obligaties 7.470.976 5.635.437

7.470.976 5.635.437

Overige activa

Vorderingen (2) - -

Liquide middelen (3) 21.000 2.919

21.000 2.919

TOTAAL ACTIVA 7.491.976 5.638.356

PASSIVA

Eigen vermogen (4)

Participatiekapitaal 7.215.454 5.557.143
Algemene reserve 77.098 70.957
Onverdeeld resultaat 172.789 6.141

7.465.341 5.634.241

Kortlopende schulden (5)
Overige schulden 26.635 4.115

26.635 4.115

TOTAAL PASSIVA 7.491.976 5.638.356



Halfjaarverslag Loyalis Global Funds 2018      GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE TOEGEPAST Pagina 19 van 38

WINST- EN VERLIESREKENING  

01-01 tot en met 30-06-2018 01-01 tot en met 30-06-2017

OPBRENGSTEN

Beleggingsopbrengsten (6) 177.227 -68.895

Overige opbrengsten (7) - -

SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN 177.227 -68.895

LASTEN

BEDRIJFSLASTEN
Beheerkosten (8) 4.438 2.580

SOM DER BEDRIJFSLASTEN 4.438 2.580

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 172.789 -71.475

RESULTAAT (9) 172.789 -71.475
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Kasstroomoverzicht over de periode 01-01-2018 t/m 30-06-2018 

(volgens de indirecte methode) 01-01 tot en met 
30-06-2018

01-01 tot en met 
30-06-2017

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat verslagperiode (9) 172.789 -71.475

Gerealiseerde waardeveranderingen - -
Ongerealiseerde waardeveranderingen -177.227 68.895
Aankoop van beleggingen (1) -1.658.311 -1.349.982
Verkoop van beleggingen (1) - 2.868
Mutatie overige schulden (5) 22.519 17.569

Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten -1.640.230 -1.332.125

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Betaald bij inkoop participaties - -
Ontvangen bij plaatsing participaties 1.658.311 1.347.114

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 1.658.311 1.347.114

Mutatie liquide middelen 18.081 14.989

Beginstand liquide middelen 2.919 51.013

Eindstand liquide middelen 21.000 66.002
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Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening 

Beleggingen (1) 

30-06-2018 31-12-2017
Stand begin verslagperiode 5.635.437 3.057.072
Aankopen 1.658.312 2.569.251
Verkopen - -2.868
Waardemutaties 177.227 11.982

Stand ultimo verslagperiode 7.470.976 5.635.437

Liquide middelen (3) 

30-06-2018 31-12-2017
Banktegoeden op bankrekeningen bij KAS BANK 21.000 2.919

Stand ultimo verslagperiode 21.000 2.919

De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 

Een kredietfaciliteit is aanwezig voor het tijdelijk mogelijk maken van debetstanden tot maximaal 
10% van het beheerd vermogen. 

Eigen vermogen (4) 

30-06-2018 31-12-2017

Aantal units Fondsvermogen Aantal units Fondsvermogen
 Stand begin verslagperiode 56.313,11 5.634.241 30.377,98 3.054.201
 Ingekochte units 16.532,00 1.658.311 25.935,13 2.573.899
 Uitgegeven units - - - -
Toevoeging / onttrekking resultaat 
voorgaande periode 

- 172.789 - 6.141

Stand ultimo verslagperiode 72.845,11 7.465.341 56.313,11 5.634.241

Onverdeeld resultaat (9) 

30-06-2018 31-12-2017

 Stand begin verslagperiode 6.141 119.583
 Toevoeging participatiekapitaal -6.141 -119.583
 Resultaat verslagperiode 172.789 6.141

Stand ultimo verslagperiode 172.789 6.141

Kortlopende schulden (5) 

30-06-2018 31-12-2017

Overige schulden 26.635 4.115

De overige schulden hebben een looptijd van korter dan 1 jaar. 



Halfjaarverslag Loyalis Global Funds 2017      Pagina 22 van 38

Intrinsieke waarde 

30-06-2018 31-12-2017

Intrinsieke waarde 
Aantal units 

7.465.341
72.845,11

5.634.241,00
56.313,11

Intrinsieke waarde per unit 102,4824 100,0521

Beleggingsopbrengsten (6) 

01-01 tot en met 
30-06-2018

01-01 tot en met 
30-06-2017

Ongerealiseerde winst/verlies vastrentende waarden
177.227 -68.895

Bedrijfslasten (8) 

01-01 tot en met 
30-06-2018

01-01 tot en met 
30-06-2017

Beheerkosten 4.438 2.580

De kosten bestaan uit beheerkosten, transactiekosten met betrekking op toe- en uittreders. 

Lopende kostenfactor 

De lopende kostenfactor drukt de kosten over 2017 van het fonds uit als percentage van de 
gemiddelde intrinsieke waarde in diezelfde periode. 

01-01 tot en met 
30-06-2018

01-01 tot en 
met 30-06-2017

Loyalis Global Interest Fund 0,175% 0,175%

Omloopfactor (portfolio turnover rate) 

De portfolio turnover rate drukt de omvang van de effectentransacties en unittransacties over 
2018 uit als percentage van de gemiddelde intrinsieke waarde. 

01-01 tot en met 
30-06-2018

01-01 tot en 
met 30-06-2017

Loyalis Global Interest Fund 0,12% 0,08%
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Deelfonds 2: Loyalis Global Interest Plus Fund
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BALANS (voor resultaatbestemming)

30-06-2018 31-12-2017

ACTIVA

Beleggingen (1)
Obligaties 6.119.936 4.828.944
Derivaten - 74.889

6.119.936 4.903.833

Overige activa

Vorderingen (2) - -

Liquide middelen (3) - -

- -

TOTAAL ACTIVA 6.119.936 4.903.833

PASSIVA

Eigen vermogen (4)
Participatiekapitaal 6.116.268 4.721.002
Algemene reserve 180.282 53.952
Onverdeeld resultaat -188.355 126.330

6.108.195 4.901.284

Kortlopende schulden (5)
Negatieve derivaten - -
Overige schulden 11.741 2.549

11.741 2.549

TOTAAL PASSIVA 6.119.936 4.903.833
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WINST- EN VERLIESREKENING  

01-01 tot en met 30-06-2018 01-01 tot en met 30-06-2017

OPBRENGSTEN

Beleggingsopbrengsten (6) -179.164 72.624

Overige opbrengsten (7) - -

SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN -179.164 72.624

LASTEN

BEDRIJFSLATEN
Beheerkosten (8) 9.191 5.819

SOM DER BEDRIJFSLASTEN 9.191 5.819

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING -188.355 66.805

RESULTAAT (9) -188.355 66.805
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Kasstroomoverzicht over de periode 01-01-2018 t/m 30-06-2018 

(volgens de indirecte methode) 01-01 tot en met 
30-06-2018

01-01 tot en met 
30-06-2017

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat verslagperiode (9) -188.355 66.805

Gerealiseerde waardeveranderingen (1) - -
Ongerealiseerde waardeveranderingen (1) 179.164 -72.624
Aankoop van beleggingen -1.575.981 -1.271.051
Verkoop van beleggingen 180.714 7.408
Mutatie overige schulden (5) 9.192 5.850

Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten -1.395.266 -1.263.612

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Betaald bij inkoop participaties -
Ontvangen bij plaatsing participaties 1.395.266 1.263.612

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 1.395.266 1.263.612

Mutatie liquide middelen - -

Beginstand liquide middelen - -

Eindstand liquide middelen - -
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Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening 

Beleggingen (1) 

Obligaties 30-06-2018 31-12-2017
Stand begin verslagperiode 4.828.944 2.731.506
Aankopen 1.533.029 2.212.819
Verkopen - -
Waardemutaties -242.037 -115.380

Stand ultimo verslagperiode 6.119.936 4.828.944

Derivaten 30-06-2018 31-12-2017
Stand begin verslagperiode 74.889 -61.995
Aankopen 42.952 65.767
Verkopen -180.714 -183.620
Waardemutaties 62.873 254.737

Stand ultimo verslagperiode - 74.889

De notional van deze derivaten bedraagt 0 (2017: 3.730.591). 

Liquide middelen (3) 

30-06-2018 31-12-2017
Banktegoeden op bankrekeningen bij KAS BANK - -

Stand ultimo verslagperiode - -

Eigen vermogen (4) 

30-06-2018 31-12-2017

Aantal units Fondsvermogen Aantal units Fondsvermogen
 Stand begin verslagperiode 45.965,67 4.901.284 25.849,48 2.663.498
 Ingekochte units 13.177,32 1.395.266 20.116,19 2.111.456
 Uitgegeven units - - - -
 Toevoeging / onttrekking resultaat 
voorgaande periode 

- -188.355 - 126.330

Stand ultimo verslagperiode 59.142,99 6.108.195 45.965,67 4.901.284

Onverdeeld resultaat (9) 

30-06-2018 31-12-2017

 Stand begin verslagperiode 126.330 67.213
 Toevoeging participatiekapitaal -126.330 -67.213
 Resultaat verslagperiode -188.355 126.330

Stand ultimo verslagperiode -188.355 126.330
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Kortlopende schulden (5) 

30-06-2018 31-12-2017

Overige schulden 11.741 2.549

11.741 2.549

De overige schulden hebben een looptijd van korter dan 1 jaar. 

Intrinsieke waarde 

30-06-2018 31-12-2017

Intrinsieke waarde 
Aantal units 

6.108.195
59.142,99

4.901.284
45.965,67

Intrinsieke waarde per unit 103,2784 106,6292

Beleggingsopbrengsten (6) 

01-01 tot en 
met 30-06-2018

01-01 tot en 
met 30-06-2017

Ongerealiseerde winst/verlies vastrentende waarden -179.164 72.624

Bedrijfslasten (8) 

01-01 tot en met 
30-06-2018

01-01 tot en 
met 30-06-2017

Beheerkosten 9.191 5.819

De kosten bestaan uit beheerskosten en transactiekosten met betrekking op toe- en uittreders. 

Lopende kostenfactor 

De lopende kostenfactor drukt de kosten over 2018 van het fonds uit als percentage van de 
gemiddelde intrinsieke waarde in diezelfde periode. 

01-01 tot en 
met 30-06-2018

01-01 tot en 
met 30-06-2017

Loyalis Global Interest Plus Fund 0,175% 0,175%
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Omloopfactor (portfolio turnover rate) 

De portfolio turnover rate drukt de omvang van de effectentransacties en unittransacties over 
2018 uit als percentage van de gemiddelde intrinsieke waarde. 

01-01 tot en met 
30-06-2018

01-01 tot en 
met 30-06-2017

Loyalis Global Interest Plus Fund 0,01% 0,01%
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Deelfonds 3: Loyalis Global Equity SRI Fund 
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BALANS (voor resultaatbestemming)

30-06-2018 31-12-2017

ACTIVA

Beleggingen (1)
Aandelen 26.867.397 21.780.075

26.867.397 21.780.075

Overige activa

Vorderingen (2) 12.345
15.425

1.271
17.126Liquide middelen (3)

27.770 18.397

TOTAAL ACTIVA 26.895.167 21.798.472

PASSIVA

Eigen vermogen (4)
Participatiekapitaal 23.636.097 18.925.946
Algemene reserve 2.871.025 1.156.886
Onverdeeld resultaat 374.935 1.714.139

26.882.057 21.796.971

Kortlopende schulden (5)
Overige schulden 13.110 1.501

13.110 1.501

TOTAAL PASSIVA 26.895.167 21.798.472
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WINST- EN VERLIESREKENING  

01-01 tot en met 30-06-2018 01-01 tot en met 30-06-2017

OPBRENGSTEN

Beleggingsopbrengsten (6) 380.356 436.714

Overige opbrengsten (7) - -

SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN 380.356 436.714

LASTEN

BEDRIJFSLASTEN
Beheerkosten (8) 5.421 27.369

SOM DER BEDRIJFSLASTEN 5.421 27.369

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 374.935 409.345

RESULTAAT (9) 374.935 409.345
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Kasstroomoverzicht over de periode 01-01-2018 tot en met 30-06-2018 

(volgens de indirecte methode) 01-01 tot en met 
30-06-2018

01-01 tot en met 
30-06-2017

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat verslagperiode (9) 374.935 409.345

Gerealiseerde waardeveranderingen - -
Ongerealiseerde waardeveranderingen -380.356 -436.714
Aankoop van beleggingen (1) -4.706.966 -5.052.279
Verkoop van beleggingen (1) - 47.755
Mutatie overige vorderingen (2) -11.074 -
Mutatie overige schulden (5) 11.609 27.370

Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten -4.711.852 -5.004.524

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Betaald bij inkoop participaties - -
Ontvangen bij plaatsing participaties 4.710.151 5.004.524

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 4.710.151 5.004.524

Mutatie liquide middelen -1.701 -

Beginstand liquide middelen 17.126 -

Eindstand liquide middelen 15.425 -
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Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening 

Beleggingen (1) 

30-06-2018 31-12-2017
Stand begin verslagperiode 21.780.075 12.076.757
Aankopen 4.706.966 27.477.219
Verkopen - -19.488.605
Waardemutaties 380.356 1.714.704

Stand ultimo verslagperiode 26.867.397 21.780.075

Vorderingen (2) 

30-06-2018 31-12-2017

Overige vorderingen 12.345 1.271

Liquide middelen (3) 

30-06-2018 31-12-2017
Banktegoeden op bankrekeningen bij KAS BANK 15.425 17.126

Stand ultimo verslagperiode 15.425 17.126

Een kredietfaciliteit is aanwezig voor het tijdelijk mogelijk maken van debetstanden tot maximaal 
10% van het beheerd vermogen.

Eigen vermogen (4) 

30-06-2018 31-12-2017

Aantal units Fondsvermogen Aantal units Fondsvermogen

 Stand begin verslagperiode 173.607,43 21.796.971 105.316,55 12.049.933
 Ingekochte units 37.279,68 4.710.151 68.290,88 8.032.899
 Uitgegeven units - - - -
Toevoeging / onttrekking resultaat 
voorgaande periode 

- 374.935 - 1.714.139

Stand ultimo verslagperiode 210.887,11 26.882.057 173.607,43 21.796.971

Onverdeeld resultaat (9) 

30-06-2018 31-12-2017

 Stand begin verslagperiode 1.714.139 1.279.953
 Toevoeging participatiekapitaal -1.714.139 -1.279.953
 Resultaat verslagperiode 374.935 1.714.139

Stand ultimo verslagperiode 374.935 1.714.139
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Kortlopende schulden (5) 

30-06-2018 31-12-2017

Overige schulden 13.110 1.501

De overige schulden hebben een looptijd van korter dan 1 jaar. 

Intrinsieke waarde 

30-06-2018 31-12-2017

Intrinsieke waarde 
Aantal units 

26.882.057
210.887,11

21.796.971
173.607,43

Intrinsieke waarde per unit 127,4713 125,5532

Beleggingsopbrengsten (6) 

01-01 tot en 
met 30-06-2018

01-01 tot en 
met 30-06-2017

Ongerealiseerd(e) winst / verlies zakelijke waarden 380.356 436.714

Bedrijfslasten (8) 

01-01 tot en met 
30-06-2018

01-01 tot en 
met 30-06-2017

Beheerkosten 5.421 27.369

De kosten bestaan uit beheerskosten en transactiekosten met betrekking op toe- en uittreders. 

Lopende kostenfactor 

De lopende kostenfactor drukt de kosten over 2017 van het fonds uit als percentage van de 
gemiddelde intrinsieke waarde in diezelfde periode. 

01-01 tot en 
met 30-06-2018

01-01 tot en 
met 30-06-2017

Loyalis Global Equity Fund 0,175% 0,175%

Omloopfactor (portfolio turnover rate) 

De portfolio turnover rate drukt de omvang van de effectentransacties en unittransacties over 
2017 uit als percentage van de gemiddelde intrinsieke waarde. 

01-01 tot en met 
30-06-2018

01-01 tot en 
met 30-06-2017

Loyalis Global Equity Fund 0,03% 0,05%
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Dit halfjaarverslag van Loyalis Global Funds is opgemaakt op 27 augustus 2018 door de 
beheerder, Loyalis Sparen & Beleggen NV. 

Namens deze, 

P.N. van Wageningen W.R.H. Vliex 

CC. Weisscher 
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Overige gegevens
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 OVERIGE GEGEVENS 

Regeling betreffende de bestemming van het resultaat 
Conform paragraaf 4.14 van de Prospectus is ten aanzien van de bestemming van het resultaat 
het volgende vastgesteld: 
Het gedeelte van de winst van een Deelfonds dat moet worden uitgekeerd om te voldoen aan 
de criteria voor de status van fiscale beleggingsinstelling zal jaarlijks binnen acht maanden, na, 
indien van toepassing inhouding van dividendbelasting, worden uitgekeerd aan de Unithouders. 
Het resterende gedeelte van de winst van een Deelfonds zal worden toegevoegd aan de  
reserves van het desbetreffende Deelfonds, tenzij de Beheerder anders bepaalt.  

Bestemming van het resultaat 
De gereserveerde winsten worden door de Beheerder herbelegd. Alle Units van een bepaald 
Deelfonds die op het moment van vaststelling van de Jaarcijfers uitstaan bij Unithouders delen 
in een verhouding van het aantal Units dat door deze Unithouders wordt gehouden in de winst 
van het desbetreffende Deelfonds over het desbetreffende boekjaar. 

Belangen van bestuurders 
Op 30 juni 2018 had de directie van de Beheerder geen participaties in Loyalis Global Funds. 

Persoonlijk belang Beheerder 
Op grond van het Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen (Bgfo) dient het totale 
persoonlijke belang dat leden van de directie van de Beheerder gedurende de verslagperiode 
hebben, of op enig moment hebben gehad, bij een belegging van het beleggingsfonds te 
worden vermeld. Uit dien hoofde wordt vermeld dat door de leden van de directie van de 
Beheerder geen belangen worden c.q. zijn gehouden in fondsen waarin het Beleggingsfonds 
participeert. 

Controleverklaring 
Over het halfjaarverslag heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. 


