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Kerncijfers 
 

 30-06-2018 2017 2016 2015 2014 

 

Fondsvermogen (x € 1.000) 36.737 44.619 41.999 23.355 26.587  

 

Aantal uitstaande participaties 490.000 492.785 456.123 431.440 405.768  

 

Fondsvermogen per participatie1 € 74,97 € 90,54 € 92,08 € 54,13 € 65,52  

 

Beleggingsresultaat per participatie (17,20)% (1,67)% 70,11% (17,38)% (3,88)% 

Benchmark2 (11,14)% (8,54)% 54,50% (28,32)% (21,20)% 

 

  

                                                      
1 Het fondsvermogen per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in het jaarverslag 
van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande participaties. 
2 Vanaf 2014 is de benchmark: 50%TSX V Index & 50% HUI-Index. Tot en met 2013 was dit 100% TSX V Index 
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Halfjaarcijfers 

Balans 
(Voor resultaatbestemming) 
 
  30-06-2018 31-12-2017 

(bedragen x € 1)  Referentie     
 
Ac t iv a  
 
Beleggingen 1 
Aandelen  34.708.655 42.424.513 

Opties  39.250 82.211 
Warrants  756.527 1.660.498 
     

 

Totaal beleggingen  35.504.432 44.167.222 
     

Vorderingen 2 

Vorderingen uit hoofde van effectentransacties  312.127 53.921 
Overige vorderingen  14.389 22.967 
     

 

Totaal vorderingen  326.516 76.888 
     

Overige activa 3 
Liquide middelen  6.800.395 2.521.903 
     

 

Totaal overige activa  6.800.395 2.521.903 
     
 

Totaal activa  42.631.343 46.766.013 
     

 
 
P ass iv a  

 
Fondsvermogen 4 

Geplaatst participatiekapitaal  74.307.253 74.480.275 
Algemene reserve  (29.861.651) (28.839.508)  
Onverdeeld resultaat  (7.708.626) (1.022.143)  
     

 

Totaal Fondsvermogen  36.736.976 44.618.624 
     

Beleggingen 1 
Aandelen  - 19.770 
Opties  104.198 132.119 
     
 

Totaal beleggingen  104.198 151.889 
     

Kortlopende schulden 5 
Schulden aan kredietinstellingen  4.939.930 1.273.926 
Schulden uit hoofde van effectentransacties  330.440 259.921 

Schulden aan participanten uit hoofde van 
 vooruitbetaalde toetredingen  250.125 169.000 

Overige schulden en overlopende passiva  269.674 292.653 
     

 

Totaal kortlopende schulden  5.790.169 1.995.500 
     

 

Totaal passiva  42.631.343 46.766.013 
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Winst- en- verliesrekening 
(Over de periode 1 januari tot en met 30 juni) 

 
  2018 2017 
(bedragen x € 1) Referentie     
 
Opbrengsten uit beleggingen 
Dividend  18.197 102.448 
     
 

Totaal opbrengsten uit beleggingen  18.197 102.448  
     

 
Waardeveranderingen van beleggingen 6 
Gerealiseerde resultaten  (2.663.597) 3.958.501 

Ongerealiseerde resultaten  (5.222.632) (3.352.443) 
     

 

Totaal waardeveranderingen van beleggingen  (7.886.229) 606.058 
     

 

Overige resultaten 
Toe- en uittredingsvergoeding 7 9.273 - 
Valutaresultaten  867.583 278.871 
Interestbaten  2.804 - 
Overige baten  207 - 
     
 

Totaal overige resultaten  879.867 278.871 
     
 

Som der bedrijfsopbrengsten  (6.988.165) 987.377 
     

 
 
Kosten 8 

Beheerkosten  (378.552) (477.854) 
Interestlasten  (105.780) (82.265) 

Kosten van bewaarder  (11.289) (4.538) 
Bankkosten en commissies  (138.371) (345.524) 
Administratiekosten  (38.429) (41.333) 
Accountantskosten  (17.484) (20.638) 
Toezichthouders kosten  (14.637) (25.790) 

Juridische kosten  (5.777) - 
Overige kosten  (5.824) (7.886) 
     

 

Som der bedrijfslasten  (716.143) (1.005.828) 
     

 
Totaal bedrijfsresultaat  (7.704.308) (18.451) 
 
Bronbelasting  (4.318) (8.833) 
     
 

Netto resultaat over de verslagperiode  (7.708.626) (27.284) 
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Kasstroomoverzicht 
(Over de periode 1 januari tot en met 30 juni) 

  
  2018 2017 
(bedragen x € 1) Referentie     
 
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten 
Aankopen van beleggingen  (70.218.167) (65.550.663) 
Verkopen van beleggingen  70.759.350 62.139.691 

Ontvangen interest  2.804 1.216 
Ontvangen dividend  18.756 105.329 
Ontvangen overige opbrengsten  207 - 
Betaalde beheerkosten en prestatievergoeding  (417.053) (461.139) 
Betaalde interest  (84.996) (78.016) 
Betaalde overige kosten  (233.372) (450.240) 
     
 

Netto kasstroom uit beleggingsactiviteiten  (172.471) (4.293.822) 
     

 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 
Ontvangen toe- en uittredingsvergoeding  9.273 - 

Uitgifte van participaties  3.473.801 3.574.377 
Inkoop van participaties  (3.565.698)  (1.647.374) 
     

 

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten  (82.624) 1.927.003 
     
 

Netto kasstroom  (255.095) (2.366.819) 
 
Liquiditeiten beginstand boekjaar  1.247.977 2.753.280 

Valutaomrekening liquiditeiten  867.583 247.136 
     

 

Liquiditeiten eindstand boekjaar 3 1.860.465 633.597 
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Toelichting 

Algemeen 
 
Inleiding 
Commodity Discovery Fund (“het Fonds”) is een fiscaal transparant fonds voor gemene rekening 

krachtens Nederlands recht. Het Fonds kwalificeert als een ICBE. Als gevolg hiervan is het 
beleggingsbeleid van het Fonds aan bepaalde restricties gebonden. De belangrijkste restricties houden, 
kort weergegeven, in dat het doel van het Fonds uitsluitend is het beleggen in financiële instrumenten 
of andere liquide financiële activa met toepassing van het beginsel van risicospreiding. De Participaties 
kunnen op grond van de zogenaamde ICBE-richtlijn relatief eenvoudig worden aangeboden in een 
andere lidstaat van de Europese Unie alsmede een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese 

Unie, die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Op dit moment 
worden de Participaties uitsluitend in Nederland aangeboden. Het is de intentie van de Beheerder om 
op termijn tevens Participaties aan te bieden in België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Portugal. 

 
Het Fonds is opgericht op 1 juli 2008. De participaties van het Fonds worden niet verhandeld op een 
voor het publiek toegankelijke markt. Ook heeft de Beheerder op 29 maart 2012 een vergunning 
verkregen van de AFM krachtens artikel 2:65 Wft om in zijn hoedanigheid als beheerder van een 

beleggingsinstelling rechten van deelneming in het Fonds aan te bieden in Nederland. Sedert 21 juli 
2014 beschikt de Beheerder over een vergunning als bedoeld in artikel 2:69b Wft en kwalificeert het 
Fonds als een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten ("ICBE"). 
 
Het Fonds is een contractueel vehikel dat is onderworpen aan Algemene Voorwaarden, welke deel 
uitmaken van de contractuele relatie die bestaat tussen het Fonds en Commodity Discovery 
Management B.V. (“de Beheerder”), KAS Trust & Depositary Services B.V. (“de Bewaarder”) en de 

afzonderlijke participanten. 
 
De beleggingsdoelstelling van het Fonds is om vermogensgroei te bereiken door middel van 
beleggingen in een grote verscheidenheid aan financiële instrumenten en door het gebruik van 
verschillende soorten beleggingstechnieken. De beleggingen bestaan in de eerste plaats uit “long” 

posities in Genoteerde Bedrijven, voornamelijk genoteerd aan de belangrijkste (grondstof 

gerelateerde) beurzen. Daarnaast kunnen ook omvangrijke posities in de grondstoffensector worden 
ingenomen, door middel van ETF’s (of ETC’s), die gerelateerd zijn aan de waarde van onderliggende 
grondstoffen of andere op de beurs verhandelde instrumenten. Voor wat betreft de spreiding van 
beleggingen bestaat de beleggingsportefeuille uit beleggingen in een brede selectie van tientallen 
bedrijven die actief zijn in verschillende fases van ontdekkingen en exploitatie, binnen zeer 
verschillende (harde) grondstoffen. Binnen enkele jaren nadat een nieuw grondstofveld is ontdekt 
toont het verantwoordelijke bedrijf meestal een sterke toename in waarde, binnen een relatief korte 

periode. Door te investeren in deze bedrijven kan een verstandige spreiding van de algehele 
aandelenportefeuilles van beleggers worden bereikt. Doordat een relatief groot deel van de portfolio in 
edelmetaal gerelateerde bedrijven is geïnvesteerd heeft een dergelijke investering vaak een anti-
cyclisch karakter. 
 
De Benchmark voor het totale rendement van het Fonds is een weging van 50% HUI-index en 50% 
TSXV Index (inclusief dividend, in euro’s). Het Fonds belegt in beursgenoteerde ondernemingen die 

actief zijn in de exploratie en het winnen van grondstoffen. 

 
De beleggingsactiviteiten van het Fonds worden beheerd door de Beheerder, waarbij zij de 
administratie heeft ondergebracht bij administratiekantoor Circle Investment Support Services B.V. 
 
Fiscale Status 
In de Voorwaarden van Beheer en Bewaring is bepaald dat een Participant zijn bewijzen van 

deelgerechtigdheid slechts kan vervreemden aan het Fonds zelf. Hierdoor wordt het Fonds vanuit de 
Wet vennootschapsbelasting beschouwd als een besloten fonds voor gemene rekening. Dit betekent 
dat het Fonds fiscaal transparant is en dat het Fonds zelf niet is onderworpen aan 
vennootschapsbelasting. De bezittingen en schulden van het Fonds worden toegerekend aan de 
individuele Participanten naar rato van hun deelname in het Fonds. 
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Dividendbelasting 
Dividenden of daarmee gelijk te stellen opbrengsten van Participaties in de zin van de Wet op de 
dividendbelasting uitgekeerd door het Fonds, zijn niet onderworpen aan de heffing van 
dividendbelasting.  

 
De halfjaarcijfers zijn niet gecontroleerd door een onafhankelijke accountant. 
 

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 
De halfjaarcijfers zijn opgesteld in overeenstemming met Titel 9 boek 2 BW en de Wet op het 
financieel Toezicht (Wft). Tenzij anders vermeld worden de in de balans opgenomen posten 
gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
Voor het halfjaarbericht 2018 zijn dezelfde grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

gehanteerd als in de jaarrekening 2017. 

 
Verslagperiode 
De verslagperiode heeft betrekking op de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018. 
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Toelichting op de balans 
 

1. Beleggingen 
 
Mutatieoverzicht beleggingen  
(Over de periode 1 januari tot en met 30 juni) 
 
 
(bedragen x € 1)  2018 2017 
      

Aandelen (Longposities) 
Beginstand verslagperiode 42.424.513 39.313.141 
Aankopen 67.688.027 63.242.325 
Verkopen (68.330.302) (58.358.593) 
Gerealiseerde waardeveranderingen (2.781.682) 3.101.225 
Ongerealiseerde waardeveranderingen (4.291.901) (3.778.931) 
      

 

Eindstand verslagperiode 34.708.655 43.519.167 
      

 
Derivaten (Longposities) 
Beginstand verslagperiode 1.742.709 345.957 
Aankopen 1.332.748 1.900.616 
Verkopen (1.341.364) (1.230.550) 
Gerealiseerde waardeveranderingen (19.678) 174.981 

Ongerealiseerde waardeveranderingen (918.638) 18.219 
      

 

Eindstand verslagperiode 795.777 1.209.223 
      

 

Aandelen (Shortposities) 
Beginstand verslagperiode 19.770 - 
Aankopen  (226.382) 356.353 
Verkopen  211.746 (361.066) 

Gerealiseerde waardeveranderingen  (7.219) 4.713 
Ongerealiseerde waardeveranderingen  2.085 - 
      
 

Eindstand verslagperiode - - 
      

 
Derivaten (Shortposities) 
Beginstand verslagperiode 132.119 442.885 

Aankopen (1.073.202) (521.993) 
Verkopen 1.165.817 1.551.078 
Gerealiseerde waardeveranderingen  (130.544) (687.008) 
Ongerealiseerde waardeveranderingen  10.008 (408.269) 
      
 

Eindstand verslagperiode 104.198 376.693 
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2. Vorderingen 

 
Hieronder zijn opgenomen de vorderingen in verband met de per balansdatum nog niet afgerekende 
effectentransacties. De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld: 
 

(bedragen x € 1)  30-06-2018 31-12-2017 
      

 
Vorderingen uit hoofde van effectentransacties  312.127 53.921 
 

Overige vorderingen 
Vooruitbetaalde vergunningskosten 8.233 12.724 
Te ontvangen dividenden 2.240 7.117 
Vooruitbetaalde administratiekosten 3.222 2.087 
Overige vorderingen en vooruitbetalingen  694 1.039 
      
 

Totaal 14.389 22.967 
      

 
De vooruitbetaalde vergunningskosten worden over een periode van 5 jaar ten laste van het resultaat 
van het Fonds gebracht. 
 

 
3. Liquide middelen 

 
Dit betreft het positieve saldo op de rekening courant dat door het Fonds wordt aangehouden bij de 
bank. Deze liquide middelen staan volledig ter beschikking van het Fonds. 
 
 

4. Fondsvermogen 
 
Mutatieoverzicht participatiekapitaal 
(Over de periode 1 januari tot en met 30 juni) 
 

Het verloop van het fondsvermogen over het boekjaar is als volgt: 

 
(bedragen x € 1)  2018 2017 
      

Geplaatst participatiekapitaal 

Beginstand verslagperiode  74.480.275 70.838.730 
Uitgifte van participaties  3.392.676 3.939.242 
Inkoop van participaties  (3.565.698) (1.647.374) 
      

 

Eindstand verslagperiode  74.307.253 73.130.598 
      

 
Algemene reserve 
Beginstand verslagperiode  (28.839.508) (44.533.245) 
Resultaat voorgaande verslagperiode  (1.022.143) 15.693.737 
      
 

Eindstand verslagperiode  (29.861.651) (28.839.508) 
      

 
Onverdeeld resultaat 
Beginstand verslagperiode  (1.022.143) 15.693.737 
Toevoeging aan de algemene reserve  1.022.143 (15.693.737) 

Resultaat lopend boekjaar  (7.708.626) (27.284) 
      

 

Eindstand verslagperiode  (7.708.626) (27.284) 
      

 

Totaal fondsvermogen ultimo verslagperiode  36.736.976 44.263.806 
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Verloopoverzicht participaties 

Aantal participaties per 1 januari  492.784 456.123 
Uitgifte van participaties  41.408 38.603 
Inkoop van participaties  (44.192)  (16.264) 
      
 

Aantal participaties ultimo verslagperiode  490.000 478.462 
      

 
 
Meerjarenoverzicht fondsvermogen 

 30-06-2018 2017 2016 
       

 

Fondsvermogen (in €) 36.736.976 44.618.623 41.999.222 
Aantal uitstaande participaties (stuks) 490.000 492.784 456.123 
Intrinsieke waarde per participatie (in €) 74,97 90,54 92,08 
 

Per februari 2018 is participatieklasse New Asset Class actief. Voor deze klasse zijn 23,088 

participaties uitgegeven. Het verloop van de participatieklasse is als volgt: 

 

(Over de periode 1 januari tot en met 30 juni) 

 
New Asset Class Bedrag Aantal 
     

 

(bedragen x € 1)  2018 2017 2018 2017 
          
 

Begin verslagperiode  - - - - 
 
Uitgifte van participaties  1.904.056 - 23.087,858 - 
         

 
Totaal transacties met  
 Participanten  1.904.056 - 23.087,858 - 

 

Resultaat  (169.642) - 
         

 

Eindstand verslagperiode  1.734.414 - 23.087,858 - 
         

 

 

Reguliere participaties Bedrag Aantal 
     
 

(bedragen x € 1)  2018 2017 2018 2017 
          
 

Begin verslagperiode  44.618.624 41.999.222 492.784,512 456.122,764 

 
Uitgifte van participaties  1.488.620 3.939.242 18.320,483 38.602,915 
Inkoop van participaties  (3.565.698) (1.647.374) (44.193,332) (16.263,668) 
         

 
Totaal transacties met  

 Participanten  (2.077.078) 2.291.868 (25.872,849) 22.339,247 
 
Resultaat  (7.538.984) (27.284)   
         
 

Eindstand verslagperiode  35.002.562 44.263.806 466.911,663 478.462,011 
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5. Kortlopende schulden en overlopende passiva 

 
De kortlopende schulden bestaan per balansdatum uit de volgende posten: 
 
(bedragen x € 1)  30-06-2018 31-12-2017 
      

 

Liquide middelen3  4.939.930 1.273.926 
Schulden uit hoofde van effectentransacties4  330.440 259.921 
Schulden aan participanten uit hoofde van 
 vooruitbetaalde toetredingen5  250.125 169.000 
      
 

 5.520.495 1.702.847 
      

Overige schulden 
Interestkosten  27.419 6.635 
Beheer- en prestatievergoeding  187.995 226.496 
Accountantskosten  20.025 34.969 

Kosten bewaarder  9.396 2.269 

Toezichthouders kosten  17.919 11.436 
Rapportagekosten  2.456 4.840 
Overige schulden  4.464 6.008 
      
 

Totaal overige schulden 269.674 292.653 
      
 

Totaal kortlopende schulden 5.790.169 1.995.500 
      

 

  

                                                      
3 De kortlopende schuld uit hoofde van liquide middelen betreft de negatieve stand van enkele bankrekeningen in vreemde valuta. 
4 Schulden uit hoofde van effectentransacties betreffen bedragen voor aan- en verkopen welke in juli 2018 zijn afgewikkeld. 
5 Schulden aan participanten uit hoofde van vooruitbetaalde toetredingen zijn bedragen die in december 2017 ontvangen zijn van 
participanten voor participatie in het Fonds per 1 juli 2018. 
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening 
 

6. Waardeverandering van beleggingen 
 
De gerealiseerde waardeveranderingen zijn de resultaten uit hoofde van verkopen (inclusief 
verkoopkosten). De ongerealiseerde waardeveranderingen zijn de veranderingen in de aangehouden 
beleggingen (inclusief aankoopkosten). 
 
 

7. Toe- en uittredingsvergoeding 
 
De toe- en uittredingsvergoeding bedragen 0,5%. Per februari 2018 komen de toe- en 
uittredingsvergoeding ten gunste van het Fonds en worden deze niet langer uitbetaald aan de 
Beheerder. 
 

8. Kosten 

 
Beheerkosten 
Het Fonds heeft Commodity Discovery Management B.V. als vermogensbeheerder aangewezen. De 
Beheerder ontvangt van het Fonds een vergoeding voor het vermogensbeheer van 2% van de 
nettovermogenswaarde van het Fonds per jaar (0,5% per kwartaal) vóór aftrek van de 
beheervergoeding en de prestatievergoeding. 

 
In afwijking van het voorgaande geldt dat telkens wanneer een bestaande danwel nieuwe Participant 
inschrijft met een Inschrijfbedrag van EUR 1.000.000 of meer, deze Participant met betrekking tot de 
Participatie welke betrekking heeft op die Inschrijving, een beheervergoeding verschuldigd is van 1,5% 
per jaar van de nettovermogenswaarde van het Fonds, vóór aftrek van de beheervergoeding en de 
prestatievergoeding. 
 

De vergoeding voor het vermogensbeheer bouwt maandelijks op en wordt eenmaal per kwartaal 
achteraf voldaan. 
 

Alle kosten zijn in overeenstemming met het prospectus in rekening gebracht en zijn marktconform. 
De werkelijke kosten zijn conform de in het prospectus beschreven systematiek berekend. Derhalve 
wijken deze niet significant af. 
 

Prestatievergoeding 
De prestatievergoeding die verschuldigd is aan de Beheerder is gelijk aan 20% van iedere toename 
van de nettovermogenswaarde van het Fonds boven de Hurdle Rate. De prestatievergoeding wordt per 
kwartaal berekend. Als de NAV bijvoorbeeld 2% zou toenemen in een bepaald kwartaal zou de 
prestatievergoeding worden berekend op basis van 20% van 0,5% (zijnde het verschil tussen de 
toename van de NAV van 2% en de Hurdle Rate van 1,5%). Het Fonds maakt gebruik van een 

egalisatiebenadering waardoor participatiehouders alleen een prestatievergoeding aan de Beheerder 
betalen voor de toename van de waarde van de participatie. 
 
Over de periode tot 30 juni 2018 is geen prestatievergoeding toegekend (2017: geen). 
 

Accountantskosten 
De accountantskosten betreffen uitsluitend vergoedingen die betrekking hebben op de controle van de 

jaarrekening. 
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9. Personeel 

 
Het Fonds had gedurende de periode van verslaggeving geen personeel in dienst. 
 

10. Winstbestemming 

 
Het resultaat van het Fonds voor de periode over de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018 
wordt toegevoegd aan de reserves van het Fonds, in overeenstemming met artikel 4.12 van het 
prospectus. 
 

11. Gebeurtenissen na balansdatum 
 

Na balansdatum hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan. 
 
 
 

 
 

Aerdenhout, 31 augustus 2018 
 

Commodity Discovery Management B.V. 
Terence van der Hout 
Willem Middelkoop 
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Overige gegevens 
 
Persoonlijke belangen directie van de Beheerder 
De directieleden van de Beheerder hadden per 30 juni 2018 geen persoonlijk belang in (de 
beleggingen van) het Fonds als bedoeld in artikel 122 lid 2 Bgfo Wft (31 december 2017: geen). 
 


