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Verslag van de beheerder
Inleiding
In het verslagjaar heeft de wereld zich behoorlijk hersteld van de grootste
gezondheidscrisis sinds WOII. Aan het begin van het jaar was er sprake van het nodige
optimisme ten aanzien van de corona epidemie. Dat had alles te maken met het feit dat
in recordtempo meerdere vaccins tegen het virus werden ontwikkeld. De verwachting was
dat met behulp van massale vaccinatie de pandemie in de loop van 2021 onder controle
zou worden gekregen. Dat bleek gedurende de loop van het jaar weliswaar geen goede
inschatting, maar had toch geen negatief effect op de economische ontwikkeling en de
beurskoersen. Integendeel, de economie groeide wereldwijd flink en de beurskoersen
liepen tot recordhoogte op, in ieder geval in de VS.
Diverse risico’s die tijdens het jaar opdoemden werden door beleggers genegeerd. Zo
liepen de spanningen tussen grootmachten China en de VS weer flink op. In de laatste
maand van het jaar kwam daarbij nog het dreigende wapengekletter van Rusland met
Oekraïne als “lijdend voorwerp”. Ook de oplopende rente kon beleggers niet van slag
brengen en had vooralsnog alleen het effect dat de obligatiekoersen flink daalden.
BUFFERfund kon onder deze omstandigheden een positief resultaat bereiken. De
gebeurtenissen in 2020 hebben geleid tot enkele aanpassingen in het beleid die
halverwege 2021 geheel zijn doorgevoerd. In dit verslag geven we aan wat de prestatie
van BUFFERfund is geweest en welke beleidsaanpassingen precies zijn doorgevoerd.

Beleggingsdoelstellingen BUFFERfund
BUFFERfund heeft als belangrijkste doelstelling om - met een verlaagd risico ten opzichte
van een doorsnee gespreide aandelenbelegging - een gezond rendement te behalen. Dat
komt in concreto hier op neer: op langere termijn streven we een positief rendement na,
met een (veel) lager risico dan gepaard gaat met een reguliere aandelenbelegging.
Het risico wordt gedefinieerd in termen van volatiliteit. We streven er naar de 12-maands
gerealiseerde volatiliteit flink te beperken ten opzichte van die van een gemiddelde
aandelenbelegging. Het fonds wil zijn doelstellingen bereiken door de inzet van
gestructureerde beleggingsproducten, met name verschillende soorten Bonus en
Discount Certificaten op zowel aandelenindices als op individuele aandelen. Daarnaast
worden putopties aangekocht teneinde de risico’s van een wereldwijde (scherpe)
koersdaling (deels) af te dekken.
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Gestructureerde beleggingsproducten en opties
Gestructureerde beleggingsproducten zijn er in alle soorten en maten. Kenmerkend voor
deze producten is dat ze de verhouding wijzigen tussen risico en rendementsperspectief
van de onderliggende waarde waaraan ze gekoppeld zijn.
BUFFERfund belegt in verschillende soorten certificaten, waarbij de Bonus Certificaten
en Discount Certificaten, met als onderliggende waarde een aandelenindex of individuele
aandelen, de belangrijkste zijn. Daarnaast richten we ons op Reverse Bonus Certificaten,
uitsluitend met een aandelenindex als onderliggende waarde.
Bonus Certificaten geven een (al dan niet gemaximeerd) rendement zolang de
onderliggende waarde niet op of onder een vooraf vastgesteld koersniveau daalt. Er is
ook een type Bonus Certificaat dat een (vast) rendement geeft zolang de onderliggende
waarde niet op of boven een vooraf vastgesteld koersniveau stijgt. Dat zijn de Reverse
Bonus Certificaten.
BUFFERfund kan in beide soorten certificaten beleggen.
Naast de Bonus Certificaten worden Discount Certificaten ingezet om de prestatie van
BUFFERfund te optimaliseren. Via deze certificaten wordt de onderliggende
aandelenindex of het onderliggende aandeel met een korting aangeschaft. Meestal kiezen
we voor certificaten met een maximale aflossing die ver onder de actuele koers van de
onderliggende waarde ligt. Het risico van deze certificaten is beperkt, maar dat geldt
daardoor ook voor het rendementsperspectief. Deze certificaten worden met name
ingezet als alternatief voor liquiditeiten, waarover in de huidige markt geen tot zelfs een
negatief rendement wordt verkregen.
Naast de inzet van certificaten maakt BUFFERfund gebruik van (put)opties. Met opties
wordt getracht het marktrisico van het fonds te matigen. De opties geven het fonds, bij
aanschaf, een dekking vanaf circa 15%-20% van de actuele stand van de aandelenindex.
Er is dus sprake van een vorm van “eigen risico” bij het afdekken van het fonds. Daarnaast
wordt ook niet de gehele fondspositie afgedekt, omdat we (uiteraard) ook bescherming
verwachten van de hoge BUFFERS in de certificaten zelf.
Voor een uitgebreide uitleg van het beleid en de werking van alle soorten certificaten
verwijzen wij naar het Fondsprofiel op onze website.

Marktomstandigheden in 2021
De marktomstandigheden werden, zeker in het begin van het jaar, als een goldilock
omschreven. Alle seinen stonden op groen om stijgende beurskoersen te verwachten. De
wereld was herstellende van de schok van de coronaepidemie. Er waren vaccins
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ontwikkeld die het virus onder controle zouden krijgen. De wereldeconomie herstelde snel
van de forse terugval in 2020 en de rente zou nog lange tijd laag blijven. Onder deze
omstandigheden “moesten” aandelen het wel goed doen. De winsten van het bedrijfsleven
overtroffen de toch al hoge verwachtingen. Alternatieven voor een aandelenbelegging
waren er nauwelijks.
De aandelenkoersen liepen daarom ook flink op. De Eurostoxx50 index steeg de eerste
zes maanden van het jaar met bijna +19%. Het tekende het bijna grenzeloze optimisme
bij beleggers. Dat optimisme verloor wat van zijn glans in de tweede helft van het jaar,
waarin de aandelenindex nog “maar” een paar procent rendement aan het halverwege
2021 bereikte totaal kon toevoegen. Voor die stagnatie in het positieve sentiment zijn een
aantal oorzaken te noemen.
Belangrijk waren de toenemende zorgen over een oververhitting van de economie. De
economische groei kon ongebreideld toenemen zonder dat de centrale banken met het
rentewapen deze groei afremden. In een dergelijke situatie gaan andere economische
variabelen op een “natuurlijke” wijze roet in het economische eten gooien. Met name de
grondstoffenprijzen stegen explosief. Er ontstonden tekorten in de economie, waarbij de
stagnatie in de levering van chips het meest tot de verbeelding sprak. De prijsexplosie
van grondstoffen leidde uiteindelijk tot een opwaartse druk op het algemene prijsniveau.
De inflatie kwam eind 2021 op een niveau (meer dan 5% op jaarbasis) terecht dat in 30
jaar niet meer was gezien. Dat hoge niveau werd nog eens geaccentueerd door tekorten
op de arbeidsmarkt die de lonen, en daarmee de prijzen, verder deden stijgen.
Obligatiebeleggers voelen zich bij dergelijke economische oververhitte omstandigheden
niet prettig, zeker niet bij de renteniveaus van 1,5% in de VS en zelfs negatief in de EU.
Langzamerhand werden obligaties verkocht, met aan beide zijden van de oceaan een
stijging van de rente als gevolg.
Die rentestijging gaf met name problemen voor de groeiaandelen, die hun groei tegen
hogere rentetarieven moeten financieren. Zeker als de rente nog verder zou oplopen, kan
dat een serieus effect op de groei en de winstgevendheid van deze bedrijven hebben.
Beleggers wachtten niet tot een dergelijke situatie zou materialiseren en verkochten
massaal groeiaandelen, waaronder veel aandelen van technologiebedrijven. Daarbij
speelde ook een rol dat een gecontroleerd eind van de coronaepidemie zou leiden tot een
groeivertraging bij aandelen die juist hadden geprofiteerd van de online-economie.
Toch leidde die verkoopgolf niet tot een teruggang van de breed samengestelde
aandelenindices, omdat de relatief laag geprijsde waarde-aandelen (hoog dividend, lage
koerswinstverhouding) nog wel goed presteerden.
Per saldo hebben de meeste aandelenmarkten een goed jaar achter de rug, maar de
onderstroom in de markt duidde wel op een toenemende onzekerheid bij beleggers.
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Prestaties BUFFERfund in 2021
BUFFERfund heeft in 2021 een positief resultaat behaald van +6,42%. Daarmee heeft het
herstel, dat halverwege 2020 inzette, zich verder verdiept. Het rendement 2021 kwam tot
stand met BUFFERS in de certificaten die opliepen tot 40% en meer. De
koersbeweeglijkheid van ons fonds kwam ook weer op normale niveaus uit, ten opzichte
van het exceptionele jaar 2020.
De bewegelijkheid van BUFFERfund was in 2021 gelijk aan 5,9% (Eurostoxx50 index:
15,0%). Vorige jaar lagen deze cijfers veel hoger, namelijk op respectievelijk 23,6% en
32,2%. Hoe lager het percentage, hoe minder risicovol de belegging zich feitelijk heeft
gedragen.
De lagere volatiliteit kwam mede door de hoge BUFFERS die we voor onze certificaten
aanhielden. Daarnaast speelde het bezit van putopties een rol. De waarde van deze
opties stijgt als de beurskoersen zakken, wat een goed tegenwicht vormt tegen de long
posities in certificaten. Met name de certificaten op aandelen zijn koersgevoelig. In de
tweede helft van het jaar hebben we de posities in certificaten op individuele aandelen
flink uitgebreid als gevolg van een beleidsaanpassing. Daarover meer in de volgende
paragraaf.

Het gevoerde beleid voor BUFFERfund
Naar aanleiding van de gebeurtenissen in 2020 hebben wij het beleid van ons fonds op
verschillende punten aangepast. Zo werd vorig jaar al besloten niet meer automatisch
certificaten te vervangen waarvoor, door koersdalingen van de onderliggende index,
minder dan 10% BUFFER resteert. Twee belangrijke aanpassingen hebben (halverwege)
dit jaar plaatsgevonden. Ten eerste hebben we een flinke hoeveelheid certificaten op
individuele aandelen aangeschaft. Deze certificaten hebben een (veel) hoger potentieel
rendement dan met een index als onderliggende waarde. Daarnaast is de BUFFER bij dat
mooie rendementsperspectief vaak nog groter. Soms kan het certificaat ook met een flinke
korting ten opzichte van de prijs van het aandeel worden aangeschaft.
De certificaten op individuele aandelen hebben wel een hogere koersbeweeglijkheid ten
opzichte van een breed samengestelde index. De certificaten hebben dan ook een hoger
risicoprofiel. Dat proberen we enerzijds op te vangen door alleen certificaten te kopen met
een flink hoge BUFFER, in ieder geval groter dan bij vergelijkbare certificaten op een
aandelenindex. Daarnaast hebben we voor ons fonds een flinke hoeveelheid putopties in
positie genomen. Met deze opties dekken we het fonds deels af tegen scherpe
onverwachte koersdalingen op de beurs. De uitoefenprijs van deze opties liggen in het
algemeen 15%-20% onder de bij aanschaf actuele stand van de index. Dat betekent dat
de eerste 15%-20% daling van de index niet is afgedekt, maar we gaan er vanuit dat de
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BUFFERS in de certificaten voor een belangrijk deel deze eerste 15%-20% daling kunnen
opvangen. Bij een verdere koersdaling doen de putopties dan hun werk.
Omdat we niet de gehele long positie van ons fonds afdekken en de afdekking op
maximaal 20% onder het actuele indexniveau ligt, is het beleid niet gericht om elke
koersdaling van het fonds te vermijden. Dat zou een te grote investering in de putopties
vereisen, waardoor het perspectief van een gezond rendement bijna geheel zou
verdwijnen.

Risico’s
BUFFERfund heeft als doelstelling op lange termijn een gezond rendement te realiseren
bij een verlaagd risico ten opzichte van een reguliere aandelenbelegging. Dat doen wij
door certificaten te kopen die ook rendement kunnen genereren, of in ieder geval geen
verlies zullen opleveren, ook als de koersen (gelimiteerd) dalen. Daarnaast houden wij
putopties op de brede aandelenindices aan, teneinde (gedeeltelijk) ingedekt te zijn tegen
algemene marktdalingen.
Deze verliesbeperkende strategie betekent niet dat een belegging in BUFFERfund zonder
risico is. Als in de certificaten de BUFFER doorbroken wordt, vervalt het recht op een
bonusrendement, en is het verlies van het certificaat (bijna) net zo groot als dat van het
onderliggende aandeel of de onderliggende index.
Een risico voor de performance van BUFFERfund is dat de individuele aandelen waarop
certificaten zijn aangeschaft significant anders (slechter) kunnen presteren dan de brede
index. In dat geval zal de dekking van de aangeschafte opties minder of geen
beschermend effect hebben.
De certificaten zijn uitgegeven door grote, veelal internationaal opererende banken. Met
de aanschaf van een certificaat is er een debiteurenrisico op de betreffende financiële
instelling.
De totale posities van certificaten en opties in ons fonds vertaalt zich in de deltatabel.
Deze tabel laat indicatief zien hoeveel de waarde van ons fonds verandert onder
verschillende scenario’s. Onderstaand is de tabel weergegeven per ultimo 2021.
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Mutaties Markt*)
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Mutatie BUFFERfund
Maand
Halfjaar
Jaar
-20%
-18%
-14%
-16%
-12%
-8%
-13%
-11%
-8%
-5%
-2%
0%
3%
5%
7%
9%
11%
14%
18%

-10%
-7%
-4%
-1%
2%
5%
7%
9%
10%
12%
14%
16%
20%

-6%
-3%
1%
4%
6%
8%
10%
12%
12%
14%
15%
17%
21%

* Veronderstelde koersdalingen c.q. -stijgingen zijn steeds maximaal in genoemde periodes. Scenario's zijn gebaseerd op actuele
volatiliteit. Aangenomen wordt dat onderliggende indices en individuele aandelen van certificaten gelijke koersbewegingen laten zien.

Uit de tabel blijkt dat als de aandelen maximaal met 30% zouden dalen, BUFFERfund op
korte termijn met -16% in waarde zou verminderen en na een jaar het verlies zou zijn
teruggelopen tot -8%. Bij elke positie die BUFFERfund inneemt en bij elke
koersverandering op de beurs, wijzigen de cijfers van deze tabel en kunnen we sturen op
de gewenste uitkomsten.
We benadrukken dat deze tabel indicatief is. De uitkomsten kunnen anders uitpakken als
gevolg van verandering van andere marktvariabelen, waaronder de marktvolatiliteit. Ook
geeft de tabel minder goede uitkomsten als de individuele aandelen waarop wij certificaten
hebben aangeschaft, significant slechter presteren dan de brede aandelenindex. De tabel
geeft derhalve geen ‘gegarandeerde’ uitkomsten in de verschillende scenario’s.

Kosten
De lopende kosten van BUFFERfund in 2021 bedroegen 1,21% (2020: 1,13%) op basis
van het gemiddeld fondsvermogen gedurende het jaar. Deze kleine stijging is te wijten
aan het gedaalde fondsvermogen. In absolute termen zijn de kosten gedaald; dit is mede
te danken aan de lagere kosten van de nieuwe broker. De lopende kosten zijn een
optelsom van de beheerfee (0,96%) en de diverse vaste en variabele kosten. Het beleid
van BUFFERfund is erop gericht de kosten zo beperkt mogelijk te houden. Wij verwachten
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dat per saldo de lopende kosten in 2022 bij een gelijkblijvend fondsvermogen zullen
uitkomen op iets minder dan 1,2%.
Fondsomvang
Eind 2020 was de fondsomvang 29,2 mln. Ultimo 2021 was het vermogen afgenomen tot
22,5 mln euro. De daling is voor het belangrijkste deel veroorzaakt door het uitstappen
van één grote belegger. Nieuwe instroom en het behaalde rendement waren niet
voldoende om het effect van de uitstroom te neutraliseren.

Vooruitzichten
BUFFERfund voert zijn beleid, en neemt posities in, los van een visie op mogelijke
toekomstige economische, politieke en monetaire ontwikkelingen. Maar al te vaak blijken
dergelijke verwachtingen geen enkele indicatie te zijn voor de realisaties nadien. Bij het
voeren van beleid op basis van verwachtingen is er een groot risico dat, op grond van de
daadwerkelijke ontwikkelingen, verkeerde beslissingen worden genomen. Wij richten ons
op de feitelijk waarneembare marktsituatie en reageren daarop, uiteraard binnen
duidelijke vooraf gestelde kaders.
Met de aanpassingen van het beleid zijn wij ervan overtuigd dat ons fonds een voor
beleggers mooie verhouding tussen risico en rendement biedt. Door voortdurend een
putoptie positie aan te houden is het fonds deels beschermd tegen grote, onverwachte
koersdalingen. In combinatie met de certificaten op individuele aandelen en de certificaten
op aandelenindices met extra grote BUFFERS, blijft op langere termijn een gezond
rendementsperspectief in tact.
Of dat uiteindelijk ook zal leiden tot een positief rendement in het komend jaar hangt
uiteraard af in hoeverre de verschillende risico’s die in 2021 waarneembaar waren, in
2022 daadwerkelijk zullen optreden. Als goldilock verandert in een wereld met (sterk)
oplopende rentes, gewapende schermutselingen aan de Oekraïense/Russische grens,
een scherpe handelsoorlog tussen de China en de Westerse landen en een weer
oplaaiend coronavirus, dan staat ons een zeer volatiel jaar te wachten. BUFFERfund zal
dan zijn waarde (moeten) bewijzen door (relatieve) rust ten opzichte van de woelige
financiële wereld uit te stralen.
Zandvoort, 18 februari 2022
Marcel Tak
Jan van Rossum
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Gewaarmerkt door R.J. Detert Oude Weme AA
d.d. 18-02-2022
DDJ de cijfers voorbij B.V.

Balans per 31 december 2021

Activa
Alle bedragen in EUR (€)

Vaste activa
Financiële vaste activa

Vlottende activa
Geldmarktfondsen
Liquide middelen

Totaal activa

31-12-2021

31-12-2020

19.832.690
19.832.690

20.899.982
20.899.982

-2.711.191
2.711.191

1.928.649
6.431.130
8.359.779

22.543.881

29.259.761
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Gewaarmerkt door R.J. Detert Oude Weme AA
d.d. 18-02-2022
DDJ de cijfers voorbij B.V.

Passiva
Alle bedragen in EUR (€)

31-12-2021

31-12-2020

Fondsvermogen

22.515.349
22.515.349

29.217.471
29.217.471

28.532
28.532

42.290
42.290

22.543.881

29.259.761

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal passiva
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Gewaarmerkt door R.J. Detert Oude Weme AA
d.d. 18-02-2022
DDJ de cijfers voorbij B.V.

Staat van baten en lasten over 2021

Alle bedragen in EUR (€)

2021

2020

2.150.534

-8.784.039

253.853
24.675
35.728
314.256

320.693
30.217
61.055
411.965

Resultaat

1.836.278

-9.196.004

Bestemming van het resultaat
Fondsvermogen

1.836.278

-9.196.004

Resultaat beleggingen
Kosten
Beheervergoeding
Bewaar- en administratievergoeding
Overige kosten
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Gewaarmerkt door R.J. Detert Oude Weme AA
d.d. 18-02-2022
DDJ de cijfers voorbij B.V.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemene toelichting
BUFFERfund is een ‘open-end beleggingsfonds’ voor gemene rekening, opgericht op 18
augustus 2016.
Het fonds belegt in gestructureerde beleggingsproducten, waarvan hoofdzakelijk diverse soorten
Bonus en Discount Certificaten, zoals die verhandeld worden op de Duitse effectenbeurzen in
Frankfurt en Stuttgart.
De belasting over de waarde van het fonds wordt geheven bij de participanten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
voor micro- en kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de
Jaarverslaggeving.
De rapportage van het fonds is opgesteld in euro’s. De waardering van de activa en passiva en
de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van de verkrijgingsprijs of de actuele waarde.
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Financiële vaste activa
De onder de financiële vaste activa opgenomen beleggingen worden gewaardeerd tegen de
beurswaarde per balansdatum.
Geldmarktfondsen
De posities in geldmarktfondsen worden gewaardeerd tegen de beurswaarde per balansdatum.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs,
zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van
transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
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Gewaarmerkt door R.J. Detert Oude Weme AA
d.d. 18-02-2022
DDJ de cijfers voorbij B.V.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
De beleggingsresultaten worden verantwoord in het jaar waarin deze ontstaan.
De gerealiseerde koersresultaten betreffen het verschil tussen de verkoopwaarde van de
beleggingen gedurende het verslagjaar en de balanswaarde van deze beleggingen per ultimo
voorgaand verslagjaar, of de kostprijs van de aankoop gedurende het verslagjaar.
De ongerealiseerde koersresultaten betreffen het verschil tussen de balanswaarde van de
beleggingen in portefeuille per jaareinde en de kostprijs van de aankoop van deze beleggingen
gedurende het verslagjaar, of de balanswaarde van de beleggingen per ultimo voorgaand
verslagjaar.
De kosten worden bepaald op historische basis en worden toegerekend aan het verslagjaar
waarop ze betrekking hebben.

Toelichting op de jaarrekening
Financiële vaste activa (effecten)
Het verloop in de post is als volgt:
Alle bedragen in EUR (€)

31-12-2021

31-12-2020

Stand begin jaar
Aankopen gedurende de periode
Verkopen gedurende de periode
Ongerealiseerd koersresultaat

20.899.982
42.587.361
-43.776.159
121.506
19.832.690

40.902.735
66.982.216
-88.627.329
1.642.360
20.899.982

De effecten bestaan hoofdzakelijk uit diverse soorten Bonus en Discount Certificaten, genoteerd
aan de beurzen in Frankfurt en Stuttgart. De Certificaten zijn gewaardeerd tegen de slotkoers per
31 december 2021.

Geldmarktfondsen
Alle bedragen in EUR (€)
Geldmarktfondsen

31-12-2021

31-12-2020

---

1.928.649
1.928.649

De liquiditeiten bij DeGiro werden door DeGiro belegd in het Morgan Stanley Europe Liquidity
Fund. Bij de overgang naar Lynx is deze post geliquideerd.

12

Gewaarmerkt door R.J. Detert Oude Weme AA
d.d. 18-02-2022
DDJ de cijfers voorbij B.V.

Liquide middelen
Alle bedragen in EUR (€)
ABN Amro rekening courant
Interactive Brokers

31-12-2021

31-12-2020

1.863.113
848.078
2.711.191

6.429.572
1.558
6.431.130

Alle middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.

Fondsvermogen
Alle bedragen in EUR (€)

31-12-2021

31-12-2020

Stand begin jaar
Uitgegeven participaties
Ingekochte participaties
Saldo baten en lasten

29.217.471
1.890.000
-10.428.400
1.836.278
22.515.349

43.700.813
2.000.000
-7.287.338
-9.196.004
29.217.471

Aantallen participaties

Stand begin jaar
Toetredingen
Uittredingen

31-12-2021

31-12-2020

310.279,1835
18.958,3370
- 104.575,5625
224.661,9580

369.250,3685
18.639,1550
-77.610,3400
310.279,1835

31-12-2021

31-12-2020

€ 22.515.349
224.661,9580
€ 100,2188

€ 29.217.471
310.279,1835
€ 94,1651

Participatiewaarde per deelnemingsrecht

Netto vermogenswaarde volgens balans
Aantal uitstaande participaties
Netto vermogenswaarde per participatie
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Kortlopende schulden
Alle bedragen in EUR (€)
Te betalen beheervergoeding
Te betalen bewaar- en administratievergoeding
Te betalen bankkosten
Accountant
Rente

31-12-2021

31-12-2020

17.413
2.252
-6.776
2.091
28.532

22.257
2.632
690
6.655
10.055
42.290

Resultaat beleggingen
Het resultaat beleggingen bestaat uit het koersresultaat op de beleggingen in hoofdzakelijk
Bonus en Discount Certificaten onder aftrek van de rentelasten en is als volgt te specificeren:

Alle bedragen in EUR (€)

2021

2020

2.063.800
121.506
-34.772
2.150.534

-10.363.968
1.642.360
-62.431
-8.784.039

Alle bedragen in EUR (€)

2021

2020

Bank- en transactiekosten
Accountant

28.952
6.776
35.728

54.400
6.655
61.055

Gerealiseerd koersresultaat
Ongerealiseerd koersresultaat
Rentelasten

Overige kosten
Deze kosten zijn als volgt te specificeren:

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
Het fonds betaalt een beheervergoeding van 0,96% op jaarbasis over het fondsvermogen.
Deze wordt maandelijks bij het Fonds in rekening gebracht. De beheervergoeding wordt dagelijks
berekend op basis van de Net Asset Value aan het eind van de dag.
Tevens betaalt het Fonds een bewaar- en administratievergoeding aan IQ EQ, deels een vaste
vergoeding, deels gebaseerd op de omvang van het fondsvermogen.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: de beheerder van BUFFERfund

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van BUFFERfund gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag op bladzijde 8 tot en met bladzijde 14
opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen
van BUFFERfund per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de
richtlijnen voor jaarverslaggeving.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere 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 BUFFERfund zoals vereist in 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.
B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de beheerder voor de jaarrekening
De beheerder is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de richtlijnen voor jaarverslaggeving. In dit kader is de
beheerder verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de beheerder noodzakelijk acht
om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fouten of fraude.

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 deze 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 entiteit;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de beheerder 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.

Arnhem, 18 februari 2022
DDJ Accountants B.V.

Was getekend

R.J. Detert Oude Weme AA
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