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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  



Jaarverslag Loyalis Global Funds 2017        Pagina 7 van 58

Structuur 



Jaarverslag Loyalis Global Funds 2017        Pagina 8 van 58

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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Verslag van de Beheerder

Ontwikkeling Financiële Markten 

Het beleggingsjaar 2017 werd gekenmerkt door positieve rendementen over vrijwel de gehele 
lijn. Hierbij gold algemeen dat hoe risicovoller werd belegd, hoe hoger het uiteindelijk behaalde 
rendement. Wereldwijde aandelenmarkten noteerden rendementen van 13% (Europa) tot aan 
55% (China). Risicovolle obligaties van opkomende landen profiteerden ook van hoge niveaus 
van sentiment- en vertrouwensindicatoren met een rendement van ca. 10%. Tenslotte 
behaalden kwalitatief hoogwaardige bedrijfsobligaties ca. 2% rendement.  Alleen Europese 
staatsobligaties lieten een neutraal rendement zien van ca. 0%. Het jaar 2017 was opmerkelijk 
goed voor beleggers.   
Forse koersbewegingen komen altijd tot stand als niet wordt voldaan aan verwachtingen welke 
de financiële markt heeft of als deze worden overtroffen. Wat is er dan gebeurd het afgelopen 
jaar en welke verwachtingen waren er? Een en ander gaan we hieronder toelichten.  

Verwachtingen 2017 
Aan het begin van het jaar werd algemeen verwacht dat de economische groei  zou doorzetten. 
In de VS ondersteund door een aantrekkende arbeidsmarkt en de plannen van de overheid. In 
Europa zou een bescheiden groei doorzetten door het ondersteunende beleid van de Europese 
Centrale Bank. Wel werd er rekening mee gehouden dat de dominante rol van de centrale 
banken langzaam zou wegvallen en zou worden vervangen door fiscale stimulering, te weten 
het verlagen van de belastingdruk waardoor consumenten meer gaan uitgeven. Ook zouden 
lonen stijgen waardoor de gemaakte producten duurder zouden worden. Hogere consumptie en 
hogere lonen zouden hiermee zorgen voor een inflatoire druk. Dat zou dan weer leiden dat 
centrale banken hun ondersteunende beleid kunnen afbouwen (“normaliseren”). Zeker in de VS 
was dat een geuite wens omdat de Federal Reserve (FED) instrumenten wilde hebben om een 
eventuele volgende economische crisis het hoofd te bieden. De markt zag een aantal risico’s op 
dit centrale scenario, te weten onzekerheid over de agenda en implementatie van het beleid van 
Trump, de schuld gedreven groei in China en politieke ontwikkelingen in Europa.     

Wat is er  daadwerkelijk gebeurd in 2017?  
De wereldeconomie is veel sterker gegroeid dan verwacht en was er sprake van aanhoudende 
boven trendmatige groei. Maar wat nog veel belangrijker is, de groei was breed gedragen. De 
groei manifesteerde in alle grote regio’s. De Amerikaanse economie bleef ook vorig jaar 
doorgroeien en beleefde hiermee een van de langste aaneengesloten groeiperiodes zonder 
recessie sinds de Tweede Wereldoorlog.  De Eurozone beleefde de sterkste economische 
expansie sinds de financiële crisis. En ook de opkomende markten profiteerden van de 
gunstige, wereldwijde economische omgeving. Landen als Brazilië en Rusland kwamen uit een 
recessie en noteerden groei. Hiernaast vond de gevreesde afkoeling van de Chinese economie 
niet plaats. Deze economische groei had een positieve impact op de winstgroei van bedrijven en 
hiermee de behaalde rendementen op de aandelenmarkten.  
Een tweede positieve ontwikkeling was de (politieke) ontwikkeling in Europa, zijnde de 
overwinning van Emmanuel Macron bij de Franse presidentsverkiezingen en de breed 
doorgevoerde hervormingscyclus  in vrijwel alle Zuid Europese landen (met uitzondering van 
Italië). Hierdoor noteerden ook Europese beurzen positieve rendementen ondanks de 
onzekerheden rond de Brexit onderhandelingen en het onafhankelijkheidsreferendum in 
Catalonië.  
Dit alles zorgde ervoor dat 2017 een uitermate goed jaar was voor aandelen. De opkomende 
markten profiteerden het meest met een behaald rendement van ca. 31%. In de ontwikkelde 
wereld noteerden Amerikaanse aandelen de grootste winsten met een stijging van 21,9%,  
hiermee al inspelend op de veranderingen in de belastingwet.  
Het belangrijkste discussiepunt van afgelopen jaar betrof de inflatie. Waar de markt een 
inflatoire kracht had verwacht, is de lage inflatie een globaal fenomeen geworden. De wereldwijd 
gematigde inflatie is opmerkelijk gegeven de krapte van de arbeidsmarkt (in de VS). Deze zou 
moeten leiden tot loongroei en hiermee tot een hogere inflatie. Dit is echter nog niet het geval. 
Over de oorzaak lopen de meningen nogal uiteen. Mogelijk komt dit door veranderingen op de 
arbeidsmarkt, globalisering of technologische vooruitgaan.  Hoe het ook zij, gedreven door 
bezorgdheid over de lage inflatie is de lange termijn rente maar beperkt gestegen.  Dit 
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betekende wel een rem op het totaal behaalde rendement van obligaties. Zowel staatsobligaties 
(0%) en bedrijfsobligaties (2%) behaalden een laag totaal rendement.    
Een laatste punt van aandacht betrof de valuta ontwikkelingen. Onder invloed van een 
aantrekkende Europese economie, de geplande belastingverlagingen in de VS en minder dan 
verwachte inflatie daalde de waarde van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro met 
maar liefst 13,8%. Dit is van belang voor het totaal behaalde rendement op aandelen. Dit is 
namelijk opgebouwd uit een koersresultaat en een valutaeffect  aangezien alles wordt 
teruggerekend naar euro.  De depreciatie van de dollar drukte dan ook het totaal behaalde 
rendement. Dit betekende dat de behaalde winsten van 21,9% op Amerikaanse aandelen zijn 
verminderd met het valuta effect (-/- 13,8%) en een rendement, uitgedrukt in euro , resteerde 
van ca. 8%.  

Wat betekent dat voor uw beleggingsmix? 
Bovenstaande algemene ontwikkelingen waren natuurlijk van belang in het uiteindelijk behaalde 
rendement van uw beleggingsmix. In de beleggingsmix wordt gebruik gemaakt van alle 
bovenvermelde belegging categorieën, van aandelen tot aan Europese staatsobligaties. Tot 
oktober werd hierbij belegd in aandelen wereldwijd met een standaard benchmark. In oktober is 
overgestapt naar een wereldwijd breed gespreide aandelenportefeuille met een focus op 
maatschappelijk verantwoord beleggen. Deze stap is met name ingegeven vanuit de overtuiging 
van Loyalis.  Dit doen we vanuit een morele overtuiging, ons bewust van de toonaangevende 
positie die wij als verzekeraar en belegger hebben en de overtuiging dat deze bedrijven op 
termijn beter zullen presteren.  De bedrijven in onze portefeuille zijn qua duurzaamheid “best in 
class”. Onze aandelen beleggingen behaalden in 2017 een totaal rendement van 9,7%. Dit is 
inclusief het valuta effect, zijnde de depreciatie van de belangrijke valuta’s versus de euro.     
Risicovolle obligaties profiteerden ook van de beter dan verwachte groei en de ondersteuning 
van de centrale banken. Ondanks de beperkte rentestijging heeft deze categorie toch een 
positief rendement behaald van 3,4%. Tenslotte heeft de rentestijging bij de staatsobligaties 
gezorgd voor een licht negatief rendement van -/- 0,5%.   

Beleggingsbeleid Loyalis Global Funds  

Loyalis Global Funds bestaat uit een drietal Deelfondsen met elk een eigen beleggingsbeleid en 
een (variërend) risicoprofiel. De insteek hierbij is de aanwezigheid van een primaire risicofactor 
bij elk Deelfonds welke bijdraagt aan de beoogde doelstelling. Voor elk Deelfonds geldt dat deze 
een onbepaalde looptijd heeft. 

Het Loyalis Global Equity SRI Fund maakt gebruik van de risicopremie op aandelen om zo de 
noodzakelijke vermogensgroei op de langere termijn te realiseren. Dit Deelfonds is het meest 
risicovol met als doel hoge rendementen te realiseren. Kenmerken voor dit Deelfonds zijn een 
hoge mate van koersbewegingen en hiermee een grote beweeglijkheid (volatiliteit). Dit betekent 
een veronderstelde hoge mate van risicotolerantie van de deelnemer.  De Beheerder heeft in 
beginsel invulling gegeven aan het beleggingsbeleid van het Deelfonds door te beleggen in 
beleggingsfondsen. Er wordt gestreefd voor 85% wereldwijd te beleggen in aandelen van 
ontwikkelde markten. Dit gebeurt door te beleggen in het iShares MSCI World Socially 
Responsible Investing Fund. Dit fonds hanteert een passieve beleggingsstijl waarbij zoveel 
mogelijk het rendement van de MSCI World SRI Select Index wordt nagebootst. Het fonds 
streeft ernaar de prestatie van een aandelenindex te volgen die is samengesteld uit bedrijven in 
ontwikkelde markten die voldoen aan bepaalde Environmental, Sociale en Governance (ESG) 
criteria. Dit fonds selecteert wereldwijd ondernemingen met de hoogste ESG ratings per sector 
en sluit ondernemingen uit die betrokken zijn bij zeer controversiële zaken of actief zijn op het 
gebied van militaire wapens, vuurwapens voor niet-militair gebruik, tabak, alcohol, kernenergie, 
gokken, pornografie en genetische modificatie. Het fonds streeft naar vermogensgroei op 
langere termijn door te beleggen in wereldwijde en maatschappelijk verantwoorde aandelen. De 
voornaamste risicofactor in dit fonds is de variabiliteit van aandelenkoersen. Er wordt daarbij 
wereldwijd belegd in de lokale valuta in ontwikkelde markten. Dit waarborgt een goede spreiding 
over zowel regio’s als sectoren. Het geselecteerde fonds belegt passief in de geselecteerde 
aandelenindex, zijnde: MSCI World SRI Select Index. De valutarisico´s binnen het fonds worden 
niet afgedekt. De gedachte hierachter is dat economische groei en valutakoersen hand in hand 
lopen. Hoe hoger de groei des te sterker de valuta van het land.  
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Hiernaast wordt gestreefd voor 15% te beleggen in aandelen van opkomende markten om 
zodoende te profiteren van de groeiverschillen tussen opkomende en ontwikkelde landen. Ook 
dit tweede fonds hanteert een passieve beleggingsstrategie waarbij zoveel mogelijk het 
rendement van de MSCI Emerging Markets SRI Select Index wordt nagebootst. Het fonds 
streeft ernaar de prestatie van een index te volgen die is samengesteld uit bedrijven in 
opkomende landen die voldoen aan bepaalde ESG criteria. Dit fonds selecteert ondernemingen 
in opkomende markten met de hoogste ESG ratings per sector en sluit ondernemingen uit die 
betrokken zijn bij zeer controversiële zaken of actief zijn op het gebied van militaire wapens, 
vuurwapens voor niet-militair gebruik, tabak, alcohol, kernenergie, gokken, pornografie en 
genetische modificatie. Het fonds streeft naar vermogensgroei op langere termijn door te 
beleggen in maatschappelijk verantwoorde aandelen in opkomende markten. De voornaamste 
risicofactor in dit fonds is de variabiliteit van aandelenkoersen. Er wordt daarbij belegd in de 
lokale valuta in opkomende markten. Het geselecteerde fonds belegt passief in de 
geselecteerde aandelenindex, zijnde: MSCI Emerging Markets SRI Select Index.De valuta 
risico’s binnen dit fonds worden conform de gedachte dat groei en valuta hand in hand lopen 
ook niet afgedekt.  

De gelden binnen het Deelfonds worden belegd conform de vermelde verdeling zijnde 85% in 
aandelen ontwikkelde landen en 15% in aandelen van opkomende landen. De Beheerder draagt 
er zorg voor dat zodra het percentage dat in een van de twee fondsen belegd wordt met meer 
dan 5%-punt afwijkt van de beoogde strategische weging, de verhouding bij de eerst volgende 
allocatie moment wordt rechtgetrokken. 

Het Loyalis Global Interest Plus Fund is gericht op de risicopremie van risicovolle obligaties. Dit 
betekent dat wereldwijd wordt belegd in obligaties van bedrijven en (quasi)overheden van 
opkomende landen. Vanwege het hoger risicoprofiel van deze tegenpartijen ontvangt de 
belegger een compensatie in de vorm van een risicopremie bovenop de risicovrije rente, 
genaamd spread. De belangrijkste risicofactor in dit Deelfonds is de beweeglijkheid van deze 
spread oftewel spread risico en hiermee samenhangend het risico dat de onderliggende 
debiteur failliet gaat, het faillissementsrisico. Het neerwaartse risico van dit deelfonds is echter 
beperkter dan bij aandelen. Dit komt doordat er sprake is van couponbetalingen en 
terugbetaling van de hoofdsom op een vastgestelde einddatum. De Beheerder heeft in beginsel 
invulling gegeven aan het beleggingsbeleid van het Deelfonds door te beleggen in een drietal 
beleggingsfondsen.  

De Beheerder streeft ernaar 40% van de aanwezige middelen in het Deelfonds te beleggen in 
het Blackrock Euro Credit Bond Index Fund. Dit beleggingsfonds belegt in euro 
gedenomineerde bedrijfsobligaties en in mindere mate in overheid gerelateerde obligaties met 
een minimale kredietkwaliteit van Baa3 / BBB-. Dit betekent dat het beleggingsfonds alleen 
belegt in debiteuren met een investment grade status. Investment grade verwijst naar de 
kwaliteit van de onderliggende debiteur. Hierbij hanteert het fonds een passieve 
beleggingsstrategie waarbij zoveel mogelijk het rendement en beleggingsstijl van de Citigroup 
Euro Big ex Domestic Treasury Index wordt nagebootst. Deze markt gewogen index biedt een 
brede maatstaf voor euro gedenomineerde liquide bedrijfsobligaties. Naast liquiditeitsvereisten 
moeten de bedrijf- overheid gerelateerde obligaties een resterende looptijd hebben van meer 
dan 1 jaar en een minimale rating van Baa3 / BBB-.  

Vanuit de gedachte de risico’s regionaal te spreiden streeft de Beheerder ernaar 30% van de 
aanwezige middelen in het Deelfonds te beleggen in het Blackrock US Corporate Bond Index 
Fund. Dit beleggingsfonds belegt in US dollar gedenomineerde bedrijfsobligaties met een 
minimale kredietkwaliteit van Baa3 / BBB-. Dit betekent dat het beleggingsfonds alleen belegt in 
debiteuren met een investment grade status. Investment grade verwijst naar de kwaliteit van de 
onderliggende debiteur. Hierbij hanteert het fonds een passieve beleggingsstrategie waarbij 
zoveel mogelijk het rendement en beleggingsstijl van de Citigroup Euro Dollar Bond Index wordt 
nagebootst. Deze markt gewogen index biedt een brede maatstaf voor in US dollar 
gedenomineerde liquide bedrijfsobligaties. Naast liquiditeitsvereisten moeten de 
bedrijfsobligaties een resterende looptijd hebben van meer dan 1 jaar en een minimale rating 
van Baa3 / BBB-. De beleggingen in dit fonds vinden plaats in US dollar obligaties. Aangezien 
de beweeglijkheid van koersschommelingen van valuta’s groter is dan de beweeglijkheid van de 
risicopremie op de bedrijfsobligaties (spread) is dit een ongewenst risico. De focus en gewenste 
risicofactor is de spread. Daarom wordt het gehele valutarisico buiten het fonds om afgedekt.   
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Tenslotte streeft het Deelfonds ernaar 30% van het fondsbermogen belegd in US dollar luidende 
obligaties van overheids- en quasi overheidsinstellingen van opkomende landen door te 
beleggen in het Blackrock Emerging Markets Government bond Index Fund. Dit 
beleggingsfonds belegt in US dollar luidende obligaties die zijn uitgegeven door overheden en 
overheidsinstanties die 100% zijn gegarandeerd door overheden van opkomende landen. Er is 
geen minimale kredietkwaliteit vereist. Hierbij hanteert het fonds een passieve 
beleggingsstrategie waarbij zoveel mogelijk het rendement en beleggingsstijl van de JP Morgan 
Emerging Markets Bond Index wordt nagebootst. Deze markt gewogen index biedt een brede 
maatstaf voor in US dollar gedenomineerde liquide staatsobligaties van opkomende markten. 
Naast liquiditeitsvereisten moeten de overheidsobligaties een resterende looptijd hebben van 
meer dan 1 jaar. De beleggingen in dit fonds vinden plaats in US dollar obligaties. Aangezien de 
beweeglijkheid van koersschommelingen van valuta’s groter is dan de beweeglijkheid van de 
risicopremie op de bedrijfsobligaties (spread) is dit een ongewenst risico. De focus en gewenste 
risicofactor is de spread. Daarom wordt het gehele valutarisico buiten het fonds om afgedekt.  

De Beheerder draagt er zorg voor dat zodra het percentage dat in een van de drie fondsen 
belegd wordt met meer dan 5%-punt afwijkt van de beoogde strategische weging, de 
verhouding bij de eerst volgende allocatie moment wordt rechtgetrokken. 

Het Loyalis Global Interest Fund is gericht op renteontwikkelingen. Het Deelfonds belegt 
wereldwijd in obligaties van overheden, bedrijven en gesecuritiseerde schuldtitels met minimaal 
een investment grade rating. Investment grade verwijst naar de kwaliteit van de onderliggende 
debiteur. Aangezien hier wordt belegd in kredietwaardige staatsobligaties van ontwikkelde 
landen is er een grote mate van zekerheid omtrent de (terug)betaling van coupon en hoofdsom. 
Dit bekent een laag krediet- c.q. faillissementsrisico. De voornaamste risicofactor is renterisico. 
Het Deelfonds belegt vooral in langlopende staatsobligaties met als doel het beperken van het 
risico voor de deelnemer in de transitie naar de uitkeringsfase1. De Beheerder heeft in beginsel 
invulling gegeven aan het beleggingsbeleid van het Deelfonds door te beleggen in twee 
beleggingsfondsen. 

De Beheerder streeft ernaar 70% van de aanwezige middelen in het Deelfonds te beleggen in 
het Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund. De beoogde doelstelling van dit 
beleggingsfonds is te werken als een rentestabilisator. Bij het bereiken van de pensioenleeftijd 
wordt het opgebouwde kapitaal omgezet naar een (levenslange) uitkering. Op dit moment wordt 
de deelnemer blootgesteld aan renterisico. Doordat dit beleggingsfonds in waarde toeneemt 
naarmate de rente daalt is er sprake van een natuurlijke hedge voor de deelnemer en wordt dit 
ongewenste risico afgedekt. Het Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund belegt in 
Europese staatsobligaties met een minimale kredietkwaliteit van AA. Hierbij hanteert het fonds 
een passieve beleggingsstrategie waarbij zoveel mogelijk het rendement en beleggingsstijl van 
de Barclays Euro Aggregate Treasury 20+ Index (AA- and above) wordt nagebootst. Deze markt 
gewogen index geeft het gehele universum weer van euro gedenomineerde staatsobligaties met 
een minimale rating van AA en een minimale resterende looptijd van tenminste twintig jaar. 

Vanuit de gedachte de risico’s te spreiden streeft de Beheerder ernaar 30% van de aanwezige 
middelen in het Deelfonds te beleggen in het Vanguard Global Bond Index Fund. Hiermee is dit 
beleggingsfonds erop gericht wereldwijde renteontwikkelingen te volgen. Het beleggingsfonds 
belegt wereldwijd in obligaties met een minimale kredietkwaliteit van Baa3 / BBB-. Hierbij 
hanteert het fonds een passieve beleggingsstrategie waarbij zoveel mogelijk het rendement en 
beleggingsstijl van de Barclays Global Aggregate Float Adjusted Bond Index wordt nagebootst. 
Deze markt gewogen index biedt een brede maatstaf voor een wereldwijd gespreide 
vastrentende waarden portefeuille. De index wordt samengesteld met wereldwijde staats- en 
bedrijfsobligaties in vier onderliggende valuta’s: US dollar, euro, japanse yen en britse pound 
sterling. Naast liquiditeitsvereisten moeten obligaties een resterende looptijd hebben van meer 
dan 1 jaar en een minimale rating kredietkwaliteit van Baa3 / BBB-. Aangezien de 
beweeglijkheid van koersschommelingen van valuta’s groter kan zijn dan de beweeglijkheid van 
de rente is dit een ongewenst risico. Het beleggingsfonds beschermt zich tegen wisselkoers 
risico door de beleggingen in andere valuta dan de euro af te dekken.  

1 Zie hiervoor https://www.zzppensioen.nl/news/item/het-zzp-beheerst-het-
renterisico/?intcmp=Nieuws%20-%20Alle%20artikelen 
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Risico’s bij het deelnemen in Loyalis Global Funds 

Het beleggen in effecten en andere financiële instrumenten brengt risico met zich mee. De aard 
van de effecten en andere financiële instrumenten die worden gekocht en verhandeld door 
Loyalis Global Funds en de beleggingstechnieken en beleggingsstrategieën die door de 
Beheerder van die onderliggende investeringen worden gebruikt bepalen de mate van risico 
binnen Loyalis Global Funds. Bovendien is het identificeren van beleggingsmogelijkheden een 
moeilijke taak en kan er geen zekerheid worden gegeven dat deze kansen succesvol zullen 
worden herkend. Hoewel de Beheerder zich naar beste vermogen zal inspannen, bestaat er 
onzekerheid over de te behalen beleggingsrendementen.   

Rendementen die door de beleggingen worden gegenereerd hoeven niet altijd voldoende te zijn 
om de participanten te compenseren voor de zakelijke en financiële risico's die zij hebben 
genomen. Een participant dient zich ervan bewust te zijn dat zijn inleg verloren kan gaan. 
Onvoorziene gebeurtenissen, waaronder acties door verscheidene overheidsinstellingen en 
binnenlandse en internationale economische en politieke ontwikkelingen kunnen zorgen voor 
scherpe marktschommelingen die een nadelige invloed hebben op de portefeuille en het 
rendement van het Fonds. 

Risicobeheer 
Risicobeheer is een integraal onderdeel van het beleggingsproces. Maandelijks worden de 
belangrijkste risico’s gemonitord door de Beheerder. Met name wordt daarbij gekeken of de 
beleggingen zich nog binnen de vastgestelde kaders begeven.  

De waardeontwikkeling van de rechten van deelneming in de beleggingsinstelling is afhankelijk 
van de ontwikkelingen op de kapitaal -, effecten-, valuta- en goederenmarkten. De mogelijkheid 
bestaat dat de belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat de belegging weinig tot 
geen inkomsten zal genereren en dat de inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele 
verloren gaat. De waarde van de beleggingen van de Deelfondsen kan zowel stijgen als dalen. 
De deelnemers kunnen dien ten gevolge uiteindelijk minder terugkrijgen dan zij hebben 
ingelegd. De inleg kan zelfs volledig verloren gaan. Het rendementsrisico kan variëren op grond 
van de keuzes die mogelijk zijn op grond van het beleggingsbeleid. 

Operationele risico’s van de Beheerder 
Operationele risico's zijn de risico's op onjuistheden door inadequate of falende interne 
processen, personeel of systemen of door externe gebeurtenissen. Indien operationele risico's 
leiden tot onregelmatigheden in aan de Beheerder uitbestede processen heeft dit mogelijk ook 
ongewenste gevolgen voor haar deelnemers. 

Uitbesteding van taken 
De Beheerder besteedt bepaalde portefeuille- en risicobeheertaken uit. Dit gebeurt onder 
andere aan externe managers. Deze uitbesteding zal er echter nooit toe leiden dat de 
Beheerder in relatie tot het Fonds niet (langer) als Beheerder / ‘alternative investment fund 
manager’ in de zin van de AIFMD zal worden aangemerkt. Voor wat betreft het selectieproces 
van externe managers geldt dat deze worden onderworpen aan een uitgebreid due diligence 
onderzoek. 

Financiële verslaggevingsrisico 
Het financiële verslaggevingsrisico betreft de kans dat de jaarrekening onjuistheden van 
materieel belang bevat waardoor stakeholders foutief zouden worden geïnformeerd over de 
operationele en financiële resultaten van Loyalis Global Funds, alsook het risico dat de door de 
regelgeving opgelegde timing inzake financiële verslaggeving niet wordt gerespecteerd.  
In de interne organisatie vinden diverse controles plaats om deze risico’s te mitigeren. 

Financiële risico’s 
Hierna worden de risicofactoren vermeld die voor beleggers in de Deelfondsen relevant zijn in 
het licht van de gevolgen en de waarschijnlijkheid ervan. Dit houdt tevens in dat niet alle 
mogelijke risicofactoren zijn vermeld. Loyalis dekt van de onderstaande risico’s alleen het 
valutarisico af. 
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Marktrisico: de waarde van de beleggingen van de Deelfondsen kan zowel stijgen als dalen. De 
Unithouders kunnen dien ten gevolge uiteindelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. 
De inleg kan zelfs volledig verloren gaan.  

Derivatenrisico: de risico’s van het gebruik van derivaten hangen nauw samen met en zijn 
afgeleid van de risico’s van de financiële instrumenten waar de derivaten betrekking op hebben.  

Valutarisico: een deel van de portefeuille van een Deelfonds kan worden belegd in vreemde 
valuta, waarvan fluctuaties ten opzichte van de euro het resultaat van het betreffende Fonds in 
euro’s gemeten zullen beïnvloeden. Dit kan resulteren in een aanzienlijke daling van de 
intrinsieke waarde per Unit van het betreffende Deelfonds.  
Het valutarisico wordt voor het Loyalis Global Equity SRI Fund niet afgedekt, Voor het Loyalis 
Global Interest Fund wordt het non-euro risico afgedekt en voor het Loyalis Global Interest Plus 
Fund worden US dollars afgedekt met valuta termijn contracten. 

Tegenpartijrisico: het betreft het risico dat een tegenpartij niet langer aan haar verplichtingen 
kan voldoen. De waarde van beleggingen wordt beïnvloed door een positieve of negatieve 
ontwikkeling van de kredietwaardigheid van uitgevende instellingen en debiteuren.  

Naast voornoemde algemene risico’s kunnen de volgende risico’s ook van toepassing zijn. 

Risico erosie fondsvermogen: het vermogen van een Deelfonds kan aan erosie onderhevig zijn 
als gevolg van uitkeringen en de inkoop van eigen Units die de behaalde beleg-
gingsrendementen overtreffen. Dit kan resulteren in een aanzienlijke daling van de intrinsieke 
waarde per Unit van het betreffende Deelfonds.  

Wijzigen wet- en regelgeving: de financiële en fiscale wet- en regelgeving is aan verandering 
onderhevig. Deze kan in ongunstige zin voor het Fonds of de Deelfondsen of de Unithouders 
wijzigen, waardoor de waarde van de beleggingen negatief wordt beïnvloed. 

Verhandelbaarheidsrisico: Aangezien de rechten van deelneming in de beleggingsfondsen in 
principe dagelijks verhandelbaar zijn en de Deelfondsen beschikken over een kredietfaciliteit, 
die de nodige flexibiliteit biedt bij uittreding van Unithouders, is het verhandelbaarheidsrisico 
gering. 

Bewaarnemingsrisico: in beginsel bestaat het risico van verlies van in bewaring gegeven activa 
als gevolg van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de bewaarnemer of 
van een onderbewaarnemer. 

Afwikkelingsrisico: de afwikkeling van ten behoeve van de Deelfondsen aangegane transacties 
via een betalingssysteem kan door omstandigheden niet plaatsvinden zoals verwacht, omdat de 
betaling of levering van de financiële instrumenten door een tegenpartij niet of niet op tijd of 
zoals verwacht plaatsvindt. Dit kan resulteren in afwikkelrisico voor een Deelfonds wat kan 
resulteren in een aanzienlijke daling van de intrinsieke waarde per Unit van het betreffende 
Deelfonds. 

Beleggen met geleend geld: de Deelfondsen hebben ieder een kredietfaciliteit van 10% van hun 
netto vermogen. Deze faciliteit is in principe alleen bedoeld om inkoop te faciliteren, waardoor er 
op dat moment als het ware ook mee wordt belegd. Op deze extra beleggingen zijn dan de 
reguliere marktrisico’s van toepassing. 

Structuurrisico: er bestaat een risico dat een negatief vermogen in een Deelfonds wordt 
omgeslagen over andere Deelfondsen. De Voorwaarden bepalen dat indien bij opheffing en 
vereffening van een Deelfonds het vermogen van het betreffende Deelfonds negatief is, het 
tekort ten laste wordt gebracht van de overige Deelfondsen naar rato van het vermogen van elk 
van die Deelfondsen per de dag van opheffing van het eerstbedoelde Deelfonds. Gelet echter 
op het feit dat financiering van de beleggingen van ieder Deelfonds in beginsel enkel geschiedt 
met eigen vermogen, is een dergelijke gebeurtenis in theorie wellicht mogelijk doch in de praktijk 
vrijwel uitgesloten. Er is derhalve geen sprake van een reëel risico in de zin van artikel 4:37j(2) 
van de Wft. 
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Masterfondsen 

De Deelfondsen beleggen indirect door deelname in Masterfondsen. Op dit moment heeft de 
Beheerder het beheer van de Masterfondsen uitbesteed aan BlackRock en Vanguard. 
Navolgend wordt ingegaan op de ontwikkeling binnen de verschillende Masterfondsen. 

BlackRock iShares MSCI World Socially Responsible Investing Fund is een passief 
aandelenmandaat dat belegt in aandelen, gespreid over ontwikkelde landen, sectoren en 
bedrijven die voldoen aan bepaalde Environmental, Social en Governance (ESG) criteria. Het 
risico op vreemde valuta’s wordt niet afgedekt, waarmee dit fonds naast aandelenrisico ook 
valutarisico kent.  
Wereldwijde brede economische groei, samen met ruim monetair beleid maakten dat de 
vooruitzichten voor aandelen van ontwikkelde en opkomende markten in 2017 gunstig waren. 
Uiteindelijk kwam het bruto samengestelde rendement (tot 12 oktober is het rendement van het 
BlackRock ISF Developed World Index Fund genomen) in euro’s over de verslagperiode uit op 
7,9%. 

BlackRock iShares MSCI World Socially Responsible Investing Fund tracht het rendement van 
de MSCI World SRI Select Index te volgen. Over de periode vanaf oktober werd een 
outperformance behaald van 0,9%-punt. Vanwege de zeer korte periode dat het fonds bestaat, 
zijn er nog geen risicocijfers beschikbaar.  

Het aandeel van Loyalis Global Funds in dit BlackRock fonds bedraagt 10,9%. Het jaarverslag 
van BlackRock iShares MSCI World Socially Responsible Investing Fund is te vinden op de 
website van BlackRock. 

BlackRock ishares MSCI EM Socially Responsible Investing Fund is een passief 
aandelenmandaat dat belegt in aandelen, gespreid over opkomende landen, sectoren en 
bedrijven. Het risico op vreemde valuta’s wordt niet afgedekt, waarmee dit fonds naast 
aandelenrisico ook valutarisico kent.  
Brede economische groei wereldwijd maakten dat de vooruitzichten voor aandelen van 
opkomende markten gunstig waren. Uiteindelijk kwam het bruto samengestelde rendement (tot 
12 oktober is het BlackRock ISF Emerging Market Index Fund genomen) in euro’s over de 
verslagperiode uit op 22,6%. 

Het BlackRock ishares MSCI EM Socially Responsible Investing Fund tracht het rendement van 
de MSCI Emerging Markets SRI Select Index te volgen. Over de periode vanaf oktober werd 
een underperformance behaald van -/- 0,1%-punt. Vanwege de zeer korte periode dat het fonds 
bestaat, zijn er nog geen risicocijfers beschikbaar. 

Het aandeel van Loyalis Global Funds in dit BlackRock fonds bedraagt 3,5%. Het jaarverslag 
van BlackRock ishares MSCI EM Socially Responsible Investing Fund is te vinden op de 
website van BlackRock. 

BlackRock ISF Euro Credit Bond Index Fund is een passief mandaat dat belegt in euro 
gedenomineerde bedrijfsobligaties. Het rendement op bedrijfsobligaties is met name afhankelijk 
van de hoogte en beweging van de Europese swaprente (renterisico) en de hoogte en beweging 
van de risico-opslagen (spreadrisico). De bedrijfsobligaties luiden in euro’s dus er is geen 
sprake van valutarisico. De Europese swaprente is over de gehele lijn opgelopen in 2017. Op 
het moment dat de rente oploopt, dalen de obligatiekoersen. De risico-opslagen daarentegen 
zijn in 2017 gedaald waardoor het bruto rendement in euro’s over de verslagperiode 1,1% 
bedroeg. 

Het BlackRock ISF Euro Credit Bond Index Fund tracht het rendement van de Citigroup 
EuroBIG ex Domestic Treasury Index te volgen. Over het hele jaar werd geen out- of 
underperformance behaald. Het absolute risico bedroeg 2,3% en de tracking error 
(standaarddeviatie van het rendementsverschil) over een 3-jaars periode 0,1%.  
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Het aandeel van Loyalis Global Funds in dit BlackRock fonds bedraagt ca. 0,1%. Het 
jaarverslag van BlackRock ISF Euro Credit Bond Index Fund is te vinden op de website van 
BlackRock. 

BlackRock ISF US Corporate Bond Index Fund is een passief mandaat dat belegt in USD 
gedenomineerde bedrijfsobligaties. Het rendement op bedrijfsobligaties is met name afhankelijk 
van de hoogte en beweging van de Amerikaanse rente en de hoogte en beweging van de risico-
opslagen (spreadrisico). De bedrijfsobligaties luiden in Amerikaanse dollars dus er is sprake van 
valutarisico. Dit valutarisico wordt buiten het fonds apart afgedekt met valutatermijncontracten. 
Het afdekkings-percentage bedroeg ultimo 2017 100,3%. Dit percentage lag gedurende 2017 
altijd tussen de 99,9% en de 100,8%. De Amerikaanse rente is als gevolg van tegenvallende 
inflatieverwachtingen niet opgelopen, de risico-opslagen van de bedrijven zijn in 2017 gedaald 
waardoor per saldo het bruto rendement in USD over de verslagperiode uit kwam op 5,8%.  

Het BlackRock ISF US Corporate Bond Index Fund tracht het rendement van de Citigroup 
Eurodollar Bond Index Index te volgen. Over het hele jaar werd een underperformance behaald 
van -/- 0,1%-punt. Het absolute risico bedroeg 3,4% en de tracking error (standaarddeviatie van 
het rendementsverschil) over een 3-jaars periode 0,2%.  

Het aandeel van Loyalis Global Funds in dit BlackRock fonds bedraagt 0,2%. Het jaarverslag 
van BlackRock ISF US Corporate Bond Index Fund is te vinden op de website van BlackRock. 

BlackRock BGIF Emerging Markets Government Bond Index Fund is een passief mandaat 
dat belegt in USD gedenomineerde staatsleningen van opkomende landen. Het rendement op 
USD staatsleningen van opkomende landen is met name afhankelijk van de hoogte en 
beweging van de Amerikaanse rente en de hoogte en beweging van de risico-opslagen 
(spreadrisico). De staatsobligaties luiden in Amerikaanse dollars dus er is sprake van 
valutarisico. Dit valutarisico wordt buiten het fonds apart afgedekt met valutatermijncontracten. 
Het afdekkingspercentage bedroeg ultimo 2017 100,3%, terwijl deze gedurende 2017 altijd 
tussen de 99,9% en de 100,5% lag. In 2017 is de Amerikaanse rente als gevolg van 
tegenvallende inflatieverwachtingen niet opgelopen. De risico-opslagen voor opkomende 
overheden daalden fors hetgeen positief bijdroeg aan het rendement. Per saldo kwam het bruto 
rendement over de verslagperiode uit op 10,2%. 

Het BlackRock BGIF Emerging Markets Government Bond Index Fund tracht het rendement van 
de JPM EMBI Global Diversified Index te volgen. Over het hele jaar werd een outperformance 
behaald van 0,3%-punt. Het absolute risico bedroeg 5,0% en de tracking error 
(standaarddeviatie van het rendementsverschil) over een 3-jaars periode 0,9%.  

Het aandeel van Loyalis Global Funds in dit BlackRock fonds bedraagt minder dan 0,1%. Het 
jaarverslag van BlackRock BGIF Emerging Markets Government Bond Index Fund is te vinden 
op de website van BlackRock. 

Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund is een passief mandaat dat belegt in euro 
gedenomineerde staatsobligaties van EMU overheden met een minimale AA- rating. Het 
rendement op staatsobligaties is met name afhankelijk van de hoogte en beweging van rentes. 
De staatsobligaties luiden in euro’s dus er is geen sprake van valuta risico. In 2017 zijn rentes 
op staatsobligaties in de Eurozone opgelopen (bijv. DE 10yr 0,22%), waardoor het netto 
rendement in euro’s over de verslagperiode -/-1,3% bedroeg. 

Het Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund tracht het rendement van de Barclays Euro 
Aggregate Treasury 20+ Year Index (AA- and Above) te volgen. Over het hele jaar werd een 
underperformance behaald van -/- 0,5%-punt. Het absolute risico bedroeg 15,0% en de tracking 
error (standaarddeviatie van het rendementsverschil) over een 3-jaars periode 0,27%.  

Het aandeel van Loyalis Global Funds in dit fonds bedraagt 0,8%. Het jaarverslag van dit fonds 
is te vinden op de website van Vanguard (www.vanguard.nl). 

Vanguard Global Bond Index Fund is een passief mandaat dat wereldwijd belegt in 
staatsobligaties en bedrijfsobligaties. Het rendement op staatsobligaties is met name afhankelijk 
van de hoogte en beweging van rentes. Het rendement op bedrijfsobligaties is naast rente ook 
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afhankelijk van de hoogte en beweging van risico-opslagen (spreadrisico). Van obligaties die in 
een andere valuta dan euro noteren wordt het valutarisico afgedekt binnen het fonds, dus er is 
geen sprake van valutarisico. Het merendeel van dit fonds is belegd in Amerikaanse 
staatsleningen en staatsobligaties van EMU landen. Rentes in de VS waren neutraal tegenover 
oplopende renteniveaus in Europa. Risico-opslagen zijn over de hele lijn ingekomen. Hierdoor 
bedroeg het netto rendement in euro’s over de verslagperiode 1,2%. 

Het Vanguard Global Bond Index Fund tracht het rendement van de Barclays Global Aggregate 
Float Adjusted Bond Index Hedged te volgen. Over het hele jaar werd geen out- of 
underperformance  behaald. Het absolute risico bedroeg 2,9% en de tracking error 
(standaarddeviatie van het rendementsverschil) over een 3-jaars periode 0,17%.  

Voor dit fonds geldt dat het aandeel van Loyalis Global Funds minder dan 0,1% bedraagt. Het 
jaarverslag van Vanguard Global Bond Index Fund is eveneens te vinden op de website van 
Vanguard (www.vanguard.nl). 

Inrichting van de bedrijfsvoering 

Algemeen 
Hieronder gaan wij in op de inrichting van de bedrijfsvoering van de Beheerder voor zover 
gericht op de activiteiten van de beleggingsinstelling. De inrichting van de bedrijfsvoering is 
afgestemd op de omvang van de organisatie en in lijn met de vereisten van het Besluit 
gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). Een dergelijke structuur kan nooit absolute 
zekerheid bieden, maar is ontworpen om redelijke zekerheid te verkrijgen over de effectiviteit 
van de controles over de risico's gerelateerd aan de activiteiten van de beleggingsinstelling. De 
beoordeling van de effectiviteit en het functioneren van de bedrijfsvoering behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de Beheerder. 

Uitgevoerde activiteiten 
Relevante risico's zijn in kaart gebracht en bijbehorende interne controles zijn gedefinieerd. 
Hierbij heeft de Beheerder het COSO Integrated Framework als uitgangspunt gekozen. Aan de 
beoordeling van de effectiviteit en het functioneren van de bedrijfsvoering wordt in de praktijk op 
een aantal manieren invulling gegeven. Door middel van rapportages, die zijn gebaseerd op de 
procesbeschrijvingen en de daarin opgenomen beheersmaatregelen wordt de directie van de 
Beheerder periodiek geïnformeerd. Daarnaast is er een incidenten- en klachtenprocedure. 

Over 2017 is het effectieve functioneren van de beheersmaatregelen getest door middel van 
detailtesten van opzet, bestaan en werking van deze maatregelen van interne controle. Het 
betreft generieke testwerkzaamheden die procesmatig zijn uitgevoerd. Hieruit zijn in het kader 
van de rapportage in dit jaarverslag geen relevante bevindingen naar voren gekomen. 

Rapportage over de bedrijfsvoering 
Over 2017 hebben wij de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij onze 
werkzaamheden hebben wij geen constateringen gedaan op grond waarvan zou moeten 
worden geconcludeerd dat de beschrijving van de bedrijfsvoering van Bgfo niet voldoet aan de 
vereisten zoals opgenomen in het Bgfo en daaraan gerelateerde regelgeving. Ook is niet 
geconstateerd dat de maatregelen van interne controle niet effectief en overeenkomstig de 
beschrijving functioneren. 

Gedragscode 
Op medewerkers werkzaam voor of ten behoeve van de Beheerder is de Code of Conduct (de 
“gedragscode”) van toepassing. In de gedragscode is onder andere geregeld welke 
voorwaarden gelden ten aanzien van nevenfuncties, geschenken en uitnodigingen en privé 
beleggingstransacties. De werking van de gedragscode wordt gemonitord door Compliance, 
waarbij op kwartaalbasis gerapporteerd wordt aan de directie van Loyalis.  

Onderzoek en ontwikkeling 
Loyalis Global Funds kent geen activiteiten waar onderzoek en ontwikkeling op van toepassing 
is. 
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Vooruitblik 2018 

De gunstige omstandigheden van 2017 zijn ook aanwezig voor 2018. De stabiele economische 
achtergrond en de gezonde groei- en winstomgeving ondersteunen het nemen van risico’s. De 
diverse centrale banken zullen hierbij wel een dominerende rol van betekenis gaan spelen. De 
Amerikaanse centrale bank (FED)  zal haar beleid van normalisering willen doorzetten en naar 
verwachting zal ook de Europese Centrale Bank (ECB) haar ondersteunende beleid aan het 
einde van het jaar gaan afbouwen. Centrale vragen hierbij zijn met welke snelheid en op welke 
manier dit zal worden geeffectueerd.  
Het grootste risico op het basisscenario van stabiele groei manifesteert zich momenteel in de 
China-VS handelsrelatie. Sinds jaar en dag heeft China een handelsoverschot met de 
Verenigde Staten. Dit betekent dat China veel meer goederen exporteert naar de VS dan 
importeert. Dat is een van de belangrijke drijvers van de Chinese economische groei. Op haar 
beurt koopt China van de opbrengsten van het handelsoverschot dan weer Amerikaanse 
staatsobligaties waarmee de rente in de VS laag blijft. President Trump wil meer industriële 
productie in de VS en heft daarom importheffingen op bepaalde producten (zoals 
zonnepanelen). Als tegenmaatregel kan China stoppen met het kopen van staatsobligaties en 
hiermee het niveau (en de status) van de US dollar onder druk zetten. 

Heerlen, 27 juni 2018 

Loyalis Sparen & Beleggen NV 

Drs. P.N. van Wageningen 

W.R.H. Vliex RA RO 

C.C. Weisscher 
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Jaarrekening Loyalis Global Funds 2017
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SAMENGESTELDE BALANS (voor resultaatbestemming)

31-12-2017 31-12-2016

ACTIVA

Beleggingen (1)
Aandelen 21.780.075 12.076.758
Obligaties 10.539.270 5.788.577
Derivaten 74.889 -

32.319.345 17.865.335

Overige activa

Vorderingen (2) 1.271 -

Liquide middelen (3) 20.045 51.013

21.316 51.013

TOTAAL ACTIVA 32.340.661 17.916.348

PASSIVA

Eigen vermogen (4)
Participatiekapitaal 29.204.091 16.485.838
Algemene reserve 1.281.795 -184.955
Onverdeeld resultaat 1.846.610 1.466.749

32.332.496 17.767.632

Kortlopende schulden (5)
Negatieve derivaten - 61.995
Overige schulden 8.165 86.721

148.716
8.165

TOTAAL PASSIVA 32.340.661 17.916.348
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SAMENGESTELDE WINST- EN VERLIESREKENING 

2017 31-12-2016

OPBRENGSTEN

Beleggingsopbrengsten (6) 1.866.043 1.504.388

Overige opbrengsten (7) 46.196 -

SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN 1.912.239 1.504.388

LASTEN

BEDRIJFSLASTEN
Beheerkosten (8) 65.629 37.639

SOM DER BEDRIJFSLASTEN 65.629 37.639

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 1.846.610 1.466.749

RESULTAAT (9) 1.846.610 1.466.749
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SAMENGESTELD KASSTROOMOVERZICHT  

(volgens de indirecte methode) 2017 2016

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat verslagperiode (9) 1.846.610 1.466.749

Gerealiseerde waardeveranderingen - -
Ongerealiseerde waardeveranderingen (1) -1.866.043 -1.504.388
Aankoop van beleggingen (1) -32.325.056 -10.456.761
Verkoop van beleggingen (1) 19.675.094 94.764
Mutatie overige vorderingen (2) -1.271 -
Mutatie overige schulden (5) -78.556 78.383

Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten -12.749.222 -10.321.253

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Betaald bij inkoop participaties - -
Ontvangen bij plaatsing participaties 12.718.254 10.371.738

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 12.718.254 10.371.738

Mutatie liquide middelen -30.968 50.485

Beginstand liquide middelen 51.013 528

Eindstand liquide middelen 20.045 51.013
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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 jaarverslag heeft betrekking op de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. 
Aan de jaarcijfers 2017 van Loyalis Global Funds zijn toegevoegd de jaarcijfers 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 jaarverslag 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 jaarverslag 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 NV. 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 2017 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. 

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 
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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 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. 
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. 
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Liquide middelen (3) 
De liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde. 

Kortlopende schulden (5) 
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 (6) 
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 (8) 
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. 

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 
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kasstroomoverzicht 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 2017 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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Jaarrekening 2017 Deelfondsen
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Jaarrekening 2017 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)

31-12-2017 31-12-2016

ACTIVA

Beleggingen (1)
Obligaties 5.635.437 3.057.072

5.635.437 3.057.072

Overige activa

Liquide middelen (3) 2.919 51.013

2.919 51.013

TOTAAL ACTIVA 5.638.356 3.108.085

PASSIVA

Eigen vermogen (4)
Participatiekapitaal 5.557.143 2.983.244
Algemene reserve 70.957 -48.626
Onverdeeld resultaat 6.141 119.583

5.634.241 3.054.201

Kortlopende schulden (5)
Overige schulden 4.115 53.884

4.115 53.884

TOTAAL PASSIVA 5.638.356 3.108.085
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WINST- EN VERLIESREKENING  

2017 2016

OPBRENGSTEN

Beleggingsopbrengsten (6) 11.982 122.630

SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN 11.982 122.630

LASTEN

BEDRIJFSLASTEN
Beheerkosten (8) 5.841 3.047

SOM DER BEDRIJFSLASTEN 5.841 3.047

RESULTAAT UIT GEWONE 
BEDRIJFSUITOEFENING 

6.141 119.583

RESULTAAT (9) 6.141 119.583
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Kasstroomoverzicht  
(volgens de indirecte methode)

2017 2016

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat verslagperiode (9) 6.141 119.583

Gerealiseerde waardeveranderingen - -
Ongerealiseerde waardeveranderingen (1) -11.982 -122.630
Aankoop van beleggingen (1) -2.569.251 -1.925.553
Verkoop van beleggingen(1) 2.868 42.069
Mutatie overige schulden (4) -49.769 52.673

Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten -2.621.993 -1.833.858

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Betaald bij inkoop participaties - -
Ontvangen bij plaatsing participaties 2.573.899 1.884.343

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 2.573.899 1.884.343

Mutatie liquide middelen -48.094 50.485

Beginstand liquide middelen 51.013 528

Eindstand liquide middelen 2.919 51.013
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Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening 

Beleggingen (1) 

2017 2016
Stand begin verslagperiode 3.057.072 1.050.958
Aankopen 2.569.251 1.925.553
Verkopen -2.868 -42.069
Waardemutaties 11.982 122.630

Stand ultimo verslagperiode 5.635.437 3.057.072

Het Loyalis Global Interest Fund belegt in de onderstaande twee fondsen: 

Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund is een passief mandaat dat belegt in euro 
gedenomineerde staatsobligaties van EMU overheden met een minimale AA- rating. Het 
rendement op staatsobligaties is met name afhankelijk van de hoogte en beweging van rentes. 
De staatsobligaties luiden in euro’s dus er is geen sprake van valuta risico. In 2017 zijn rentes 
op staatsobligaties in de Eurozone opgelopen (bijv. DE 10yr 0,22%), waardoor het netto 
rendement in euro’s over de verslagperiode -/-1,3% bedroeg. 

Het Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund tracht het rendement van de Barclays Euro 
Aggregate Treasury 20+ Year Index (AA- and Above) te volgen. Over het hele jaar werd een 
underperformance behaald van -/- 0,5%-punt. Het absolute risico bedroeg 15,0% en de tracking 
error (standaarddeviatie van het rendementsverschil) over een 3-jaars periode 0,27%.  

Het aandeel van Loyalis Global Funds in dit fonds bedraagt 0,8%. Het jaarverslag van dit fonds 
is te vinden op de website van Vanguard (www.vanguard.nl). 

Vanguard Global Bond Index Fund is een passief mandaat dat wereldwijd belegt in 
staatsobligaties en bedrijfsobligaties. Het rendement op staatsobligaties is met name afhankelijk 
van de hoogte en beweging van rentes. Het rendement op bedrijfsobligaties is naast rente ook 
afhankelijk van de hoogte en beweging van risico-opslagen (spreadrisico). Van obligaties die in 
een andere valuta dan euro noteren wordt het valutarisico afgedekt binnen het fonds, dus er is 
geen sprake van valutarisico. Het merendeel van dit fonds is belegd in Amerikaanse 
staatsleningen en staatsobligaties van EMU landen. Rentes in de VS waren neutraal tegenover 
oplopende renteniveaus in Europa. Risico-opslagen zijn over de hele lijn ingekomen. Hierdoor 
bedroeg het netto rendement in euro’s over de verslagperiode 1,2%. 

Het Vanguard Global Bond Index Fund tracht het rendement van de Barclays Global Aggregate 
Float Adjusted Bond Index Hedged te volgen. Over het hele jaar werd geen out- of 
underperformance  behaald. Het absolute risico bedroeg 2,9% en de tracking error 
(standaarddeviatie van het rendementsverschil) over een 3-jaars periode 0,17%.  

Voor dit fonds geldt dat het aandeel van Loyalis Global Funds minder dan 0,1% bedraagt. Het 
jaarverslag van Vanguard Global Bond Index Fund is eveneens te vinden op de website van 
Vanguard (www.vanguard.nl). 

Liquide middelen (3) 

2017 2016
Banktegoeden op bankrekeningen bij KAS BANK 2.919 51.013

Stand ultimo verslagperiode 2.919 51.013

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. 
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Eigen vermogen (4) 

2017 2016

Aantal 
units

Fondsvermogen Aantal units Fondsvermogen

 Stand begin verslagperiode 30.377,98 3.054.201 11.367,47 1.050.275
 Ingekochte units 25.935,13 2.573.899 19.265,92 1.912.045
 Uitgegeven units - - -255,41 -27.702
 Toevoeging / onttrekking resultaat 
voorgaande periode 

- 6.141 - 119.583

Stand ultimo verslagperiode 56.313,11 5.634.241 30.377,98 3.054.201

Onverdeeld resultaat (9) 

2017 2016

 Stand begin verslagperiode 119.583 -48.626
 Toevoeging participatiekapitaal -119.583 48.626
 Resultaat verslagperiode 6.141 119.583

Stand ultimo verslagperiode 6.141 119.583

Kortlopende schulden (5) 

2017 2016

Overige schulden 4.115 53.884

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

Intrinsieke waarde 

2017 2016

Intrinsieke waarde 
Aantal units 

5.634.241,00
56.313,11

3.054.201,00
30.377,98

Intrinsieke waarde per unit 100,0521 100,5400
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Beleggingsopbrengsten (6) 

2017 2016

Ongerealiseerd(e) winst / verlies vastrentende waarden 11.982 122.630

Bedrijfslasten (8) 

2017 2016

Beheerkosten 5.841 3.047

De kosten bestaan uit beheerskosten, 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. 

2017 2016

Loyalis Global Interest Fund 0,35% 0,35%

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. 

2017 2016

Loyalis Global Interest Fund 0,13% 0,12%
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Deelfonds 2: Loyalis Global Interest Plus Fund
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BALANS (voor resultaatbestemming)

31-12-2017 31-12-2016

ACTIVA

Beleggingen (1)
Obligaties 4.828.944 2.731.506
Derivaten 74.889 -

4.903.833 2.731.506

Overige activa

Liquide middelen (3) - -

- -

TOTAAL ACTIVA 4.903.833 2.731.506

PASSIVA

Eigen vermogen (4)
Participatiekapitaal 4.721.002 2.609.546
Algemene reserve 53.952 -13.261
Onverdeeld resultaat 126.330 67.213

4.901.284 2.663.498

Kortlopende schulden (5)
Negatieve derivaten - 61.995
Overige schulden 2.549 6.013

2.549 68.008

TOTAAL PASSIVA 4.903.833 2.731.506
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WINST- EN VERLIESREKENING  

2017 2016

OPBRENGSTEN

Beleggingsopbrengsten (6) 139.357 73.572

SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN 139.357 73.572

LASTEN

BEDRIJFSLATEN
Beheerkosten (8) 13.027 6.359

SOM DER BEDRIJFSLASTEN 13.027 6.359

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 126.330 67.213

RESULTAAT (9) 126.330 67.213
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Kasstroomoverzicht  
(volgens de indirecte methode)

2017 2016

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat verslagperiode (9) 126.330 67.213

Gerealiseerde waardeveranderingen - -
Ongerealiseerde waardeveranderingen (1) -139.357 -73.572
Aankoop van beleggingen (1) -2.278.585 -1.720.426
Verkoop van beleggingen (1) 183.620 52.695
Mutatie overige schulden (5) -3.464 4.621

Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten -2.111.456 -1.669.469

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Betaald bij inkoop participaties - -
Ontvangen bij plaatsing participaties 2.111.456 1.669.469

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 2.111.456 1.669.469

Mutatie liquide middelen - -

Beginstand liquide middelen - -

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

Beleggingen (1) 

Vastrentende waarden 2017 2016
Stand begin verslagperiode 2.731.506 936.113
Aankopen 2.212.819  1.645.638
Verkopen - -
Waardemutaties -115.380 149.755

Stand ultimo verslagperiode 4.828.944 2.731.506

Derivaten 2017 2016
Stand begin verslagperiode -61.995 -7.905
Aankopen 65.767 74.788
Verkopen -183.620 -52.695
Waardemutaties 254.737 -76.183

Stand ultimo verslagperiode 74.889 -61.995

De notional van deze derivaten bedraagt € 3.730.591 (2016: € 2.020.162). 

Het Loyalis Global Interest Plus Fund belegt in de onderstaande drie fondsen:

BlackRock ISF Euro Credit Bond Index Fund is een passief mandaat dat belegt in euro 
gedenomineerde bedrijfsobligaties. Het rendement op bedrijfsobligaties is met name afhankelijk 
van de hoogte en beweging van de Europese swaprente (renterisico) en de hoogte en beweging 
van de risico-opslagen (spreadrisico). De bedrijfsobligaties luiden in euro’s dus er is geen 
sprake van valutarisico. De Europese swaprente is over de gehele lijn opgelopen in 2017. Op 
het moment dat de rente oploopt, dalen de obligatiekoersen. De risico-opslagen daarentegen 
zijn in 2017 gedaald waardoor het bruto rendement in euro’s over de verslagperiode 1,1% 
bedroeg. 

Het BlackRock ISF Euro Credit Bond Index Fund tracht het rendement van de Citigroup 
EuroBIG ex Domestic Treasury Index te volgen. Over het hele jaar werd geen out- of 
underperformance behaald. Het absolute risico bedroeg 2,3% en de tracking error 
(standaarddeviatie van het rendementsverschil) over een 3-jaars periode 0,1%.  

Het aandeel van Loyalis Global Funds in dit BlackRock fonds bedraagt ca. 0,1%. Het 
jaarverslag van BlackRock ISF Euro Credit Bond Index Fund is te vinden op de website van 
BlackRock. 

BlackRock ISF US Corporate Bond Index Fund is een passief mandaat dat belegt in USD 
gedenomineerde bedrijfsobligaties. Het rendement op bedrijfsobligaties is met name afhankelijk 
van de hoogte en beweging van de Amerikaanse rente en de hoogte en beweging van de risico-
opslagen (spreadrisico). De bedrijfsobligaties luiden in Amerikaanse dollars dus er is sprake van 
valutarisico. Dit valutarisico wordt buiten het fonds apart afgedekt met valutatermijncontracten. 
Het afdekkings-percentage bedroeg ultimo 2017 100,3%, terwijl deze gedurende 2017 altijd 
tussen de 99,9% en de 100,8% lag. De Amerikaanse rente is als gevolg van tegenvallende 
inflatieverwachtingen niet opgelopen, de risico-opslagen van de bedrijven zijn in 2017 gedaald 
waardoor per saldo het bruto rendement in USD over de verslagperiode uit kwam op 5,8%.  

Het BlackRock ISF US Corporate Bond Index Fund tracht het rendement van de Citigroup 
Eurodollar Bond Index Index te volgen. Over het hele jaar werd een underperformance behaald 
van -/- 0,1%-punt. Het absolute risico bedroeg 3,4% en de tracking error (standaarddeviatie van 
het rendementsverschil) over een 3-jaars periode 0,2%.  

Het aandeel van Loyalis Global Funds in dit BlackRock fonds bedraagt 0,2%. Het jaarverslag 
van BlackRock ISF US Corporate Bond Index Fund is te vinden op de website van BlackRock. 
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BlackRock BGIF Emerging Markets Government Bond Index Fund is een passief mandaat 
dat belegt in USD gedenomineerde staatsleningen van opkomende landen. Het rendement op 
USD staatsleningen van opkomende landen is met name afhankelijk van de hoogte en 
beweging van de Amerikaanse rente en de hoogte en beweging van de risico-opslagen 
(spreadrisico). De staatsobligaties luiden in Amerikaanse dollars dus er is sprake van 
valutarisico. Dit valutarisico wordt buiten het fonds apart afgedekt met valutatermijncontracten. 
Het afdekkingspercentage bedroeg ultimo 2017 100,3%, terwijl deze gedurende 2017 altijd 
tussen de 99,9% en de 100,5% lag. In 2017 is de Amerikaanse rente als gevolg van 
tegenvallende inflatieverwachtingen niet opgelopen. De risico-opslagen voor opkomende 
overheden daalden fors hetgeen positief bijdroeg aan het rendement. Per saldo kwam het bruto 
rendement over de verslagperiode uit op 10,2%. 

Het BlackRock BGIF Emerging Markets Government Bond Index Fund tracht het rendement van 
de JPM EMBI Global Diversified Index te volgen. Over het hele jaar werd een outperformance 
behaald van 0,3%-punt. Het absolute risico bedroeg 5,0% en de tracking error 
(standaarddeviatie van het rendementsverschil) over een 3-jaars periode 0,9%.  

Het aandeel van Loyalis Global Funds in dit BlackRock fonds bedraagt minder dan 0,1%. Het 
jaarverslag van BlackRock BGIF Emerging Markets Government Bond Index Fund is te vinden 
op de website van BlackRock. 

Liquide middelen (3) 

2017 2016
Banktegoeden op bankrekeningen bij KAS BANK - -

Stand ultimo verslagperiode - -

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

Eigen vermogen (4) 

2017 2016

Aantal unitsFondsvermogenAantal units Fondsvermogen
 Stand begin verslagperiode 25.849,48 2.663.498 9.442,73 926.816
 Ingekochte units 20.116,19 2.111.456 16.406,75 1.669.469
 Uitgegeven units - - - -
 Toevoeging / onttrekking resultaat 
voorgaande periode 

- 126.330 - 67.213

Stand ultimo verslagperiode 45.965,67 4.901.284 25.849,48 2.663.498

Onverdeeld resultaat (9) 

2017 2016

 Stand begin verslagperiode 67.213 -13.261
 Toevoeging participatiekapitaal -67.213 13.261
 Resultaat verslagperiode 126.330 67.213

Stand ultimo verslagperiode 126.330 67.213
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Kortlopende schulden (5) 

2017 2016

Negatieve derivaten - 61.995
Overige schulden 2.549 6.013
Totaal 2.549 68.008

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

Negatieve Derivaten 2017 2016
Stand begin verslagperiode 61.995 7.905
Aankopen -65.767 -74.788
Verkopen 183.620 52.695
Waardemutaties -254.737 76.183

Stand ultimo verslagperiode -74.889 61.995

De notional van deze derivaten bedraagt € 3.730.591 (2016: € 2.020.162). 

Intrinsieke waarde 

2017 2016

Intrinsieke waarde 
Aantal units 

4.901.284
45.965,67

2.663.498,00
25.849,48

Intrinsieke waarde per unit 106,6292 103,0387

Beleggingsopbrengsten (6) 

2017 2016

Ongerealiseerd(e)verlies / winst vastrentende 
waarden 139.357 73.572

Bedrijfslasten (8) 

2017 2016

Beheerkosten 13.027 6.359

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. 

2017 2016

Loyalis Global Interest Plus Fund 0,35% 0,35%
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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. 

2017 2016

Loyalis Global Interest Plus Fund 0,01% 0,02%
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Deelfonds 3: Loyalis Global Equity SRI Fund 
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BALANS (voor resultaatbestemming)

31-12-2017 31-12-2016

ACTIVA

Beleggingen (1)
Aandelen 21.780.075 12.076.757

21.780.075 12.076.757

Overige activa

Vorderingen (2) 1.271 -

Liquide middelen (3) 17.126 -

18.397 -

TOTAAL ACTIVA 21.798.472 12.076.757

PASSIVA

Eigen vermogen (4)
Participatiekapitaal 18.925.946 10.893.048
Algemene reserves 1.156.886 -123.068
Onverdeeld resultaat 1.714.139 1.279.953

21.796.971 12.049.933

Kortlopende schulden (5)
Overige schulden 1.501 26.824

1.501 26.824

TOTAAL PASSIVA 21.798.472 12.076.757
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WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2017 

2017 2016

OPBRENGTEN

Beleggingsopbrengsten (6) 1.714.704 1.308.186

Overige opbrengsten (7) 46.196 -

SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN 1.760.900 1.308.186

LASTEN

BEDRIJFSLASTEN
Beheerkosten (8) 46.761 28.233

SOM DER BEDRIJFSLASTEN 46.761 28.233

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 1.714.139 1.279.953

RESULTAAT (9) 1.714.139 1.279.953
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Kasstroomoverzicht over 2017 
(volgens de indirecte methode)

2017 2016

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat verslagperiode (9) 1.714.139 1.279.953

Gerealiseerde waardeveranderingen - -
Ongerealiseerde waardeveranderingen (1) -1.714.704 -1.308.186
Aankoop van beleggingen (1) -27.477.219 -6.810.782
Verkoop van beleggingen (1) 19.488.605 -
Mutatie vorderingen (2) -1.271 -
Mutatie overige schulden (5) -25.323 21.089

Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten -8.015.773 -6.817.926

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Betaald bij inkoop participaties - -
Ontvangen bij plaatsing participaties 8.032.899 6.817.926

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 8.032.899 6.817.926

Mutatie liquide middelen 17.126 -

Beginstand liquide middelen - -

Eindstand liquide middelen 17.126 -
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Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening 

Beleggingen (1) 

2017 2016
Stand begin verslagperiode 12.076.757 3.957.789
Aankopen 27.477.219 6.810.782
Verkopen -19.488.605 -
Waardemutaties 1.714.704 1.308.186

Stand ultimo verslagperiode 21.780.075 12.076.757

Het Loyalis Global Equity SRI Fund belegt in de onderstaande twee fondsen:

BlackRock iShares MSCI World Socially Responsible Investing Fund is een passief 
aandelenmandaat dat belegt in aandelen, gespreid over ontwikkelde landen, sectoren en 
bedrijven die voldoen aan bepaalde Environmental, Social en Governance (ESG) criteria. Het 
risico op vreemde valuta’s wordt niet afgedekt, waarmee dit fonds naast aandelenrisico ook 
valutarisico kent.  
Wereldwijde brede economische groei, samen met ruim monetair beleid maakten dat de 
vooruitzichten voor aandelen van ontwikkelde en opkomende markten in 2017 gunstig waren. 
Uiteindelijk kwam het bruto samengestelde rendement (tot 12 oktober is het rendement van het 
BlackRock ISF Developed World Index Fund genomen) in euro’s over de verslagperiode uit op 
7,9%. 

BlackRock iShares MSCI World Socially Responsible Investing Fund tracht het rendement van 
de MSCI World SRI Select Index te volgen. Over de periode vanaf oktober werd een 
outperformance behaald van 0,9%-punt. Vanwege de zeer korte periode dat het fonds bestaat, 
zijn er nog geen risicocijfers beschikbaar.  

Het aandeel van Loyalis Global Funds in dit BlackRock fonds bedraagt 10,9%. Het jaarverslag 
van BlackRock iShares MSCI World Socially Responsible Investing Fund is te vinden op de 
website van BlackRock. 

BlackRock ishares MSCI EM Socially Responsible Investing Fund is een passief 
aandelenmandaat dat belegt in aandelen, gespreid over opkomende landen, sectoren en 
bedrijven. Het risico op vreemde valuta’s wordt niet afgedekt, waarmee dit fonds naast 
aandelenrisico ook valutarisico kent.  
Brede economische groei wereldwijd maakten dat de vooruitzichten voor aandelen van 
opkomende markten gunstig waren. Uiteindelijk kwam het bruto samengestelde rendement (tot 
12 oktober is het BlackRock ISF Emerging Market Index Fund genomen) in euro’s over de 
verslagperiode uit op 22,6%. 

Het BlackRock ishares MSCI EM Socially Responsible Investing Fund tracht het rendement van 
de MSCI Emerging Markets SRI Select Index te volgen. Over de periode vanaf oktober werd 
een underperformance behaald van -/- 0,1%-punt. Vanwege de zeer korte periode dat het fonds 
bestaat, zijn er nog geen risicocijfers beschikbaar. 

Het aandeel van Loyalis Global Funds in dit BlackRock fonds bedraagt 3,5%. Het jaarverslag 
van BlackRock ishares MSCI EM Socially Responsible Investing Fund is te vinden op de 
website van BlackRock. 
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Vorderingen (2) 

2017 2016

Overige vorderingen 1.271 -

Liquide middelen (3) 

2017 2016
Banktegoeden op bankrekeningen bij KAS BANK 17.126 -

Stand ultimo verslagperiode 17.126 -

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

Eigen vermogen (4) 

2017 2016

Aantal 
units

Fondsvermogen Aantal units Fondsvermogen

 Stand begin verslagperiode 105.316,55 12.049.933 38.585,04 3.952.054
 Ingekochte units 68.290,88 8.032.899 66.731,51 6.817.926
 Uitgegeven units - - - -
 Toevoeging / onttrekking resultaat 
voorgaande periode 

- 1.714.139 - 1.279.953

Stand ultimo verslagperiode 173.607,43 21.796.971 105.316,55 12.049.933

Onverdeeld resultaat (9) 

2017 2016

 Stand begin verslagperiode 1.279.953 -123.068
 Toevoeging participatiekapitaal -1.279.953 123.068
 Resultaat verslagperiode 1.714.139 1.279.953

Stand ultimo verslagperiode 1.714.139 1.279.953

Kortlopende schulden (5) 

2017 2016

Overige schulden 1.501 26.825

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

Intrinsieke waarde 

2017 2016

Intrinsieke waarde 
Aantal units 

21.796.971
173.607,43

12.049.934,00
105.316,55

Intrinsieke waarde per unit 125,5532 114,4163
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Beleggingsopbrengsten (6) 

2017 2016

Ongerealiseerd(e) winst / verlies zakelijke waarden 1.760.900 1.308.186

Overige opbrengsten (7) 

2017 2016

Overige opbrengsten 46.196 -

Betreffen transactiekosten voor de overstap naar nieuwe fondsen welke zijn terug te vorderen bij de 
beheerder.

Bedrijfslasten (8) 

2017 2016

Beheerkosten 46.761 28.233

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. 

2017 2016

Loyalis Global Equity SRI Fund 0,35% 0,35%

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. 

2017 2016

Loyalis Global Equity SRI Fund 0,06% 0,09%
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Dit verslag van Loyalis Global Funds is opgemaakt op 27 juni 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 

Personeel 
De beheerder heeft geen personeel in dienst. Gedurende 2017 zijn 6 FTE doorbelast vanuit 
Loyalis NV. De totale personeelskosten van de beheerder bedragen € 630.356 in het jaar 2017 
(2016: € 696.080). De doorbelaste personeelskosten bestaan volledig uit vaste beloningen 
(AIFMD artikel 22, lid 2 e). De beheerder deelt niet in het beleggingsresultaat als vergoeding 
voor het beheer van de beleggingsfondsen waarover verslag wordt gedaan. Er is derhalve geen 
sprake van carried interest (het deel van de winst van het fonds bestemd voor de beheerder van 
het fonds als vergoeding voor het beheer). Geen enkele medewerker heeft een beloning 
ontvangen die groter is dan € 1 miljoen. 

De totale beloning voor de bestuurders ziet er als volgt uit: 

(x € 1.000) Basis-
salarissen 

Variabele 
beloningen 

Sociale Lasten Pensioenen Totaal 
2017 

Directie: 
P.N. van Wageningen  322 - 10 16 348
W.R.H. Vliex  235 - 10 20 265
C.C. Weisscher 195 - 10 15 220

Totaal 2017 752 - 30 51 833

(x € 1.000) Basis-
salarissen 

Variabele 
beloningen 

Sociale Lasten Pensioenen Totaal 
2016 

Directie: 
P.N. van Wageningen  313 - 9 13 335
W.R.H. Vliex  232 - 9 17 258
C.C. Weisscher 85 - 4 5 94

Totaal 2016 630 - 22 35 687

Met ingang van 1 januari 2015 wordt geen variabele beloning meer toegekend aan de 
bestuurders noch aan de sleutelfunctionarissen. 

Nadere informatie over het beloningsbeleid is opgenomen op de website: www.loyalis.nl .

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. 
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Belangen van bestuurders 
Op 31 december 2017 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. 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  

Aan: De Beheerder Loyalis Global Funds 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Loyalis Global Funds (hierna ‘de fondsen’) te Heerlen 
(hierna ‘de jaarrekening') gecontroleerd. 
Naar ons oordeel geeft de betreffende jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
samenstelling van het vermogen van Loyalis Global Funds per 31 december 2017 en van het 
resultaat over 2017, in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende 
Burgerlijk Wetboek (BW). 
De jaarrekening bestaat uit: 

1 de balans per 31 december 2017; 

2 de winst-en-verliesrekening over 2017; en 

3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en overige toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

Wij zijn onafhankelijk van Loyalis Global Funds zoals vereist in de Wet toezicht 
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 
accountants (VGBA).  

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit: 
— het verslag van de beheerder; 
— de overige gegevens. 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
— met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
— alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist. 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de controle van de jaarrekening of anderszins, overwogen of de andere 
informatie materiële afwijkingen bevat. 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de 
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
Verantwoordelijkheden van de directie voor de jaarrekening 
De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is de directie 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de directie noodzakelijk acht om het 
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fouten of fraude. 
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de onderneming in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet de directie de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft om de fonds te liquideren of 
de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De 
directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel. 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken. 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen 
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van de jaarrekening nemen. De 
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de 
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 
bestond onder andere uit: 

— het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en 
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking 
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

— het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van 
de interne beheersing van de fondsen; 

— het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en de 
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

— het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 

— het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties 
en gebeurtenissen. 

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande 
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle 
naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne 
beheersing. 

Utrecht, 27 juni 2018 
KPMG Accountants N.V. 

S. van Oostenbrugge RA 


