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Disclaimer

TRUSTUS Capital Management B.V. (TRUSTUS) voert de directie en het beheer over Intereffekt Investment Funds N.V. (IIF).

De activiteiten van TRUSTUS bestaan voornamelijk uit vermogensbeheer. Een vermogensbeheerder verricht zelfstandig aan- en
verkooptransacties in effecten voor rekening van cliënten, op basis van de met hen contractueel vastgelegde
beleggingsafspraken. TRUSTUS doet dit voor vermogende particulieren, institutionele beleggers, stichtingen, ondernemingen en
beleggingsfondsen.

TRUSTUS is in het bezit van een AIFM vergunning conform artikel 2:65 Wft-nieuw en staat als zodanig onder toezicht van de
Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB).

Het prospectus en de (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar via de website van IIF (www.intereffektfunds.nl).

De met een belegging behaalde resultaten worden altijd beïnvloed door (transactie)kosten. Beleggen bij wie en in welke vorm
dan ook brengt financiële risico's mee. De meeste beleggingsinstellingen zijn bedoeld voor het behalen van rendement op
middellange tot lange termijn. Door te beleggen in een beleggingsinstelling kunt u vermogenswinst behalen, maar het is ook
mogelijk dat u verlies lijdt. Deze publicatie geeft informatie over de resultaten van de afgelopen verslagperiode, maar biedt
onvoldoende basis voor een eventuele beleggingsbeslissing. Potentiële beleggers wordt geadviseerd om het prospectus en de
essentiële beleggersinformatie te lezen en een beleggingsadviseur te raadplegen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de
toekomst.

De waarde van de belegging kan zowel stijgen als dalen, beleggers krijgen mogelijk minder terug dan dat zij
hebben ingelegd.
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Profiel
IIF is een open-end beleggingsmaatschappij, opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur. De aandelenseries met de
letters A t/m J (fondsen) worden aangeduid met hun fondsnaam zoals hieronder aangegeven. De fondsen zijn genoteerd op
Euronext, hetgeen betekent dat deze aandelen op beursdagen kunnen worden verhandeld volgens de systematiek die geldt
voor het desbetreffende fonds. IIF is - wettelijke bepalingen en bijzondere omstandigheden (in het belang van de
aandeelhouders) voorbehouden - bereid de aandelen in te kopen dan wel te verkopen. IIF is een beleggingsinstelling in de zin
van artikel 28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969. Dit betekent dat de winst is onderworpen aan
vennootschapsbelasting naar een tarief van 0%.

De aandelenfondsen:
Intereffekt Global Frontier High Dividend Equity
De doelstelling van Intereffekt Global Frontier High Dividend Equity is het realiseren van een hoge dividend inkomstenstroom in
combinatie met het behalen van koersrendement, door te investeren in een gespreide portefeuille van aandelen uit het Frontier
Markets Universum.

Intereffekt Frontier Vietnam
De doelstelling van Intereffekt Frontier Vietnam is het realiseren van een hoge dividend inkomstenstroom in combinatie met het
behalen van koersrendement. Het fonds belegt voornamelijk in aandelen. Het aandachtsgebied is Vietnam.

Intereffekt Emerging Africa
De doelstelling van Intereffekt Emerging Africa is het realiseren van een hoge dividend inkomstenstroom in combinatie met het
behalen van koersrendement. Intereffekt Emerging Africa belegt in beursgenoteerde aandelen in de regio’s Noord-Afrika en
Sub-Sahara Afrika. De nadruk ligt op Egypte, Marokko en Nigeria. Daarnaast wordt o.a. belegd in Kenia, Ghana, Botswana en
Mauritius. Zuid-Afrika zal in beginsel geen onderdeel van de portefeuille uitmaken.

De hefboomfondsen:
Intereffekt Brazil Warrants
Intereffekt Brazil Warrants belegt voornamelijk in (offshore) hefboomproducten op Braziliaanse indices. Het fonds richt zich

voornamelijk op Brazilië, maar houdt tevens de mogelijkheid open om tot maximaal 50% van haar fondsvermogen in overige

Latijns-Amerikaanse landen te beleggen. Gestreefd wordt naar een hefboom van circa twee tot driemaal het rendement op de

onderliggende waarden in portefeuille. De hefboomproducten kennen over het algemeen een hoge beweeglijkheid en

risicograad. Het beleggingsbeleid is primair gericht op vermogensgroei.

Intereffekt India Warrants

Intereffekt India Warrants belegt voornamelijk in hefboomproducten op Indiase indices. Gestreefd wordt naar een hefboom van

circa twee tot driemaal het rendement op de onderliggende waarden in portefeuille. De hefboomproducten kennen over het

algemeen een hoge beweeglijkheid en risicograad. Het beleggingsbeleid is primair gericht op vermogensgroei.
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circa twee tot driemaal het rendement op de onderliggende waarden in portefeuille. De hefboomproducten kennen over het

algemeen een hoge beweeglijkheid en risicograad. Het beleggingsbeleid is primair gericht op vermogensgroei.

Intereffekt China Warrants

Intereffekt China Warrants belegt voornamelijk in hefboomproducten op indices genoteerd op de markten van China, Hongkong

en Taiwan. Gestreefd wordt naar een hefboom van circa twee tot driemaal het rendement op de onderliggende waarden in

portefeuille. De hefboomproducten kennen over het algemeen een hoge beweeglijkheid en risicograad. Het beleggingsbeleid is

primair gericht op vermogensgroei.

Intereffekt Japanse Warrants

Intereffekt Japanse Warrants belegt voornamelijk in hefboomproducten op Japanse indices. Gestreefd wordt naar een hefboom

van circa twee tot driemaal het rendement op de onderliggende waarden in portefeuille. De hefboomproducten kennen over

het algemeen een hoge beweeglijkheid en risicograad. Het beleggingsbeleid is primair gericht op vermogensgroei.

Hefboom
Voor de hefboomfondsen wordt in een neergaande markt gestreefd naar een lagere hefboom dan twee tot driemaal het
rendement op de onderliggende waarden. Op basis van een handelsmodel wordt de korte termijn trend van de onderliggende
waarde(n) bepaald. Bij een positief trendsignaal bedraagt de hefboom twee tot drie en bij een negatief signaal wordt de
hefboom teruggebracht naar één.

Risicoprofiel
Voor een beschrijving van de algemene en specifieke risico’s die van toepassing zijn op de aandelen- en hefboomfondsen wordt
verwezen naar het meest recente prospectus. Hier wordt uitgebreid beschreven welke risico’s van toepassing zijn (landenrisico,
derivatenrisico, concentratierisico, tegenpartijrisico, valutarisico etc.).

4



Preadvies en verslag van de Raad van Commissarissen

Wij bieden u hierbij aan de door de Directie opgemaakte jaarrekening 2014 welke is gecontroleerd door Deloitte Accountants B.V. en door hen van

een goedkeurende verklaring is voorzien. Wij stellen u voor:

 de jaarrekening 2014 dienovereenkomstig vast te stellen en het daarin opgenomen voorstel tot bestemming van het resultaat over te nemen;

 de Directie te dechargeren voor het gevoerde bestuur;

 de Raad van Commissarissen te dechargeren voor het gehouden toezicht over 2014.

De Raad van Commissarissen kwam gedurende het verslagjaar vier maal bijeen. Belangrijke agendapunten waren:

• algemene gang van zaken;

• koersontwikkeling;

• evaluatie beleggingsbeleid;

• (half)jaarcijfers;

• kostenbegroting;

• corporate governance/nieuwe regelgeving;

• risico management;

• organisatie-ontwikkeling (van de beheerder).

Risico management

Gedurende de verslagperiode is tijdens alle vergaderingen door de Raad van Commissarissen, aan de hand van een door de Directie opgestelde

risico-analyse, stilgestaan bij de risico's van de beleggingen van de subfondsen. Hierbij is aandacht besteed aan de volgende risico’s: custodian-,

transactie-, cash- en debiteuren- risico. Bij dit laatste wordt met name gekeken naar de credit-ratings van tegenpartijen, in het bijzonder betreffende

de uitgevende instellingen van derivaten.

Code Tabaksblat

De Raad van Commissarissen heeft zich al eerder verdiept in de code Tabaksblat en is tot de conclusie gekomen dat deze code niet van toepassing is

op Intereffekt Investment Funds N.V., als beursgenoteerde open-end beleggingsinstelling die als financieel product kan worden aangemerkt. Hoewel

de code niet van toepassing is handelen wij wel in de geest van de code voor wat betreft integriteit en transparantie.

Aftreden en herbenoeming commissaris

De heer J.W. van de Water is door de Algemene Vergadering op 23 april 2014, conform de voordracht van de Raad van Commissarissen, voor een

periode van drie jaar herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

Invoering AIFMD/aantal commissarissen

De heer G.H. Koolman zal conform het interne rooster van aftreden per 28 april 2015 terugtreden als lid van de raad van commissarissen. In overleg

met alle commissarissen is besloten de vacature die ontstaat door het aftreden van de heer Koolman niet opnieuw in te vullen. Voornaamste reden

hiervoor is de effectuering per juli 2014 van nieuwe regelgeving: de Europese richtlijn AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive). De

belangrijkste verandering voor de onder toezicht staande beleggingsinstellingen is de introductie van een "bewaarder nieuwe stijl/depositary". De

bewaarder nieuwe stijl heeft als functie het houden van de beleggingen van de beleggingsinstelling en het op onderdelen ondersteunen en
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hiervoor is de effectuering per juli 2014 van nieuwe regelgeving: de Europese richtlijn AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive). De

belangrijkste verandering voor de onder toezicht staande beleggingsinstellingen is de introductie van een "bewaarder nieuwe stijl/depositary". De

bewaarder nieuwe stijl heeft als functie het houden van de beleggingen van de beleggingsinstelling en het op onderdelen ondersteunen en

controleren van de beheerder. De bewaarder is voor zijn toebedeelde taken ook juridisch aansprakelijk te stellen. Inmiddels is Caceis Luxemburg

Amsterdam Branch aangesteld als depositary van de Intereffekt beleggingsfondsen. In de praktijk betekent dit dat een deel van de toezichttaken van

de RvC bij de depositary is komen te liggen. Reden waarom is besloten dat voortaan volstaan kan worden met twee commissarissen in plaats van

drie.

Joure, 10 maart 2015

De Raad van Commissarissen:

L. Deuzeman, voorzitter

G.H. Koolman

J.W. van de Water
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Verslag van de directie/vermogensbeheerder

Inleiding
Hierbij bieden wij u het verslag aan van Intereffekt Investment Funds N.V. (IIF) over het boekjaar eindigend op 31 december
2014.

Aftreden en herbenoeming commissaris
De heer J.W. van de Water is door de Algemene Vergadering op 23 april 2014, conform de voordracht van de Raad van
Commissarissen, voor een periode van drie jaar herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

Statutenwijziging
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 23 april 2014 ingestemd met een statutenwijziging, inhoudende een
toevoeging van een artikel dat bij de berekening van de winstverdeling de door de vennootschap gehouden aandelen en/of
certificaten van aandelen in haar kapitaal niet meetellen. Deze statutenwijziging is geëffectueerd per 28 april 2014.

Uitkering (interim) dividend mei 2014
In mei 2014 hebben de aandelenfondsen een (interim) dividend uitgekeerd. Voor Intereffekt Global Frontier High Dividend
Equity bedroeg het dividend € 0,30 bruto per aandeel. Voor Intereffekt Frontier Vietnam en Intereffekt Emerging Africa was dit
€ 0,60 bruto per aandeel.

Uitkering (interim) dividend november 2014
In november 2014 heeft het Intereffekt Global Frontier High Dividend Equity fonds een interim dividend uitgekeerd van
€ 0,33 bruto per aandeel.

Voorgenomen percentages uitkering (interim) dividend mei 2015
Voor mei 2015 zijn de volgende (interim) dividend uitkeringen over 2014 gepland (op basis van het huidige aantal uitstaande
aandelen):
Intereffekt Frontier Vietnam: 4 %
Intereffekt Emerging Africa: 4 %
Intereffekt Global Frontier High Dividend Equity: 2,5% (op jaarbasis zal de uitkering op ca. 5% uitkomen)
In mei 2015 zal het uit te keren bedrag per aandeel bekend worden gemaakt.

AIFMD
Per 22 juli 2013 is de nieuwe Europese richtlijn AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) in de Nederlandse
wetgeving opgenomen. Voor de implementatie was een overgangsperiode van 1 jaar van toepassing, tot 22 juli 2014. Deze
nieuwe richtlijn is geïmplementeerd door een wijziging van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De belangrijkste
verandering voor de onder toezicht staande beleggingsinstellingen is de introductie van een "bewaarder nieuwe
stijl/depositary". De bewaarder nieuwe stijl heeft als functie het houden van de beleggingen van de beleggingsinstelling en het
op onderdelen ondersteunen en controleren van de beheerder. De bewaarder is voor zijn toebedeelde taken ook juridisch
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verandering voor de onder toezicht staande beleggingsinstellingen is de introductie van een "bewaarder nieuwe
stijl/depositary". De bewaarder nieuwe stijl heeft als functie het houden van de beleggingen van de beleggingsinstelling en het
op onderdelen ondersteunen en controleren van de beheerder. De bewaarder is voor zijn toebedeelde taken ook juridisch
aansprakelijk te stellen.
Inmiddels is het overleg met de custodians over de nieuwe dienstverlening en de bijbehorende kosten afgerond en is Caceis
Bank Luxembourg, Amsterdam Branch aangesteld als "bewaarder nieuwe stijl/depositary". Conform de AIFM regelgeving is de
depositary aansprakelijk voor het verlies van activa die door de depositary in bewaring zijn genomen.

Vergunning AFM
In verband met de invoering van AIFMD is de bestaande vergunning van Trustus Capital Management B.V. als beheerder van
IIF per 22 juli 2014 van rechtswege overgegaan in een AIFM-vergunning (artikel 2:65 Wft nieuw).
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Resultaat en voorstel winstbestemming
De performance over het boekjaar bedroeg € 22,8 miljoen positief. Dit resultaat bestaat voornamelijk uit gerealiseerde en niet-
gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen, onder aftrek van ten laste van het fonds komende kosten. Wij stellen
voor het resultaat geheel ten gunste te brengen van de reserves van de diverse subfondsen.

Beleid bezoldiging Raad van Commissarissen en Directie
Het beleid van de bezoldiging van de Raad van Commissarissen en de Directie is uitgevoerd in overeenstemming met de
contractuele bepalingen en/of het prospectus.

Risico management
De directie heeft de nodige aandacht besteed aan de doelstellingen en het beleid op het gebied van het beheer van financiële
risico’s betreffende financiële instrumenten. Conform art. 2:391 lid 1 BW betreft het de doelstellingen van de rechtspersoon
waarvan de financiële gegevens in deze jaarrekening zijn opgenomen. Deze doelstellingen zijn gericht op het beheersen van de
risico’s verbonden aan alle belangrijke soorten voorgenomen transacties. Binnen de hefboomfondsen wordt een kredietrisico
gelopen op de uitgevende instelling van de opgenomen derivaten. Om dit risico beheersbaar te houden worden slechts zaken
gedaan met instellingen die beschikken over een voldoende sterke creditrating. Gedurende 2014 hebben zich geen
bijzonderheden op het gebied van het gelopen kredietrisico voorgedaan.

Financiering
De schuld aan kredietinstellingen bij Intereffekt Frontier Vietnam betreft een inkoop van aandelen per 31 december 2014. De
ontstane schuld van € 74.479 is per 8 januari 2015 opgeheven.

In control statement directie/beheerder
De directie verklaart hierbij te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die voldoet aan de eisen van de Wet op
het financieel toezicht en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). Gedurende het afgelopen boekjaar zijn
verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij die werkzaamheden zijn geen constateringen gedaan op grond
waarvan geconcludeerd zou moeten worden dat de beschrijvingen van de opzet van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel
121 van het Bgfo niet voldoen aan de vereisten zoals opgenomen in de Wet op het financieel toezicht en daaraan gerelateerde
regelgeving. Op grond hiervan verklaart de directie/beheerder voor de door haar beheerde beleggingsinstellingen te beschikken
over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 Bgfo, die voldoet aan de eisen van het Bgfo. Ook heeft
de directie geconstateerd dat de bedrijfsvoering effectief en in overeenstemming met de beschrijving functioneert. Daarom
verklaart de directie met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar 2014 effectief en in
overeenstemming met de beschrijving heeft gefunctioneerd.
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verklaart de directie met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar 2014 effectief en in
overeenstemming met de beschrijving heeft gefunctioneerd.

Mededeling directie
De directie is verantwoordelijk voor de inhoud van dit jaarverslag en verklaart dat, voor zover haar redelijkerwijs bekend had
kunnen zijn, dit document geen gegevens bevat die niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens
zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van dit document zou wijzigen.

Verslag per fonds
Voor de verslagen per fonds verwijzen wij u naar de pagina’s 8 t/m 21.

7



Intereffekt Global Frontier High Dividend Equity

Kengetallen
In het verslagjaar is de beurskoers van Intereffekt Global Frontier High Dividend Equity (IFHD), op basis van total return, met
30,13% gestegen. Ter vergelijking: de benchmark van het fonds, de MSCI FM Daily NET TR Index, steeg in dezelfde periode
met 21,75% (in euro's). Het aantal uitstaande aandelen is in 2014 toegenomen met 150.732 tot 1.386.755. Door de
koersstijging en de toename van het aantal uitstaande aandelen is het fondsvermogen toegenomen met € 5,5 miljoen tot € 19,3
miljoen. Het fonds behaalde het hoogste rendement in het Nederlandse Morningstar Universum.

Gevoerd beleid/strategie
Het beleggingsbeleid van IFHD is gericht op het selecteren van aandelen in Frontier Markets met een hoog dividendrendement.
Het hoog dividend beleggen is een beproefde manier om (op lange termijn) een bovengemiddeld rendement te genereren. Het
universum waaruit we de aandelen selecteren bestaat uit landen die door de bekende index providers als Frontier Markets
worden aangemerkt. Daarbij gaat onze voorkeur uit naar landen met een grote en jonge bevolking.
Voor opname in portefeuille moeten de aandelen aan een reeks van eisen voldoen. Zo dient bijvoorbeeld het dividendrendement
minimaal 4% te bedragen en stellen we eisen aan zowel het huidige als historische rendement op het eigen vermogen. Verder
geven we een score aan de financiële gezondheid van de onderneming en wordt onder meer naar de waardering gekeken. Op
deze manier vallen duizenden aandelen af, waardoor een lijst met kwalitatief goede kandidaten overblijft. Tevens stellen we
voorwaarden ten aanzien van de verhandelbaarheid (liquiditeit) van de aandelen en stellen we maxima aan de landen- en
sectorwegingen, om concentratierisico’s te verminderen. Deze maximale wegingen zijn 20% per land, 30% per sector en 35%
voor de regio Midden-Oosten.

Voor de aandelen die bovenstaande kwantitatieve selectie hebben doorstaan wacht een kwalitatieve toets. Daarbij wordt door de
fondsmanagers bijvoorbeeld gekeken of de verwachte winst per aandeel en de kasstroom voldoende zal zijn om het dividend te
handhaven of te laten groeien. Tevens worden analistenrapporten geraadpleegd en actuele ontwikkelingen bekeken of er
bijzondere situaties zijn, zoals bijvoorbeeld fusies, overnames, rights issues, etc. Uit deze methodiek volgt een landen- en
sectorweging die significant kan afwijken van de benchmark.
Ultimo 2014 heeft het fonds (gelijk gewogen) posities in 71 aandelen, verdeeld over 12 verschillende landen. De landen met de
grootste weging zijn Pakistan (22,06%), Saoedi-Arabië (16,21%), Egypte (14,91%) en Vietnam (12,61%). In deze markten
bevinden zich op dit moment de meest interessante hoog dividendaandelen die aan de kwaliteitseisen voldoen.

Ontwikkelingen 2014
De outperformance ten opzichte van de benchmark is toe te schrijven aan het selectie- en allocatie-effect. Zowel de individuele
fondskeuzes als de onderweging in Nigeria en de Midden-Oosten regio en de overweging in Pakistan en Egypte droegen bij aan
het resultaat.

Gedurende het jaar lag het zwaartepunt van de landenweging in Pakistan, Saoedi-Arabië, Egypte en Vietnam. Al deze beurzen
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Gedurende het jaar lag het zwaartepunt van de landenweging in Pakistan, Saoedi-Arabië, Egypte en Vietnam. Al deze beurzen
lieten respectabele stijgingen zien. Pakistan was in dit rijtje de sterkste stijger. De Karachi All share Index steeg met 49,44%
gemeten in euro’s. Ondanks deze stijging is de markt nog steeds niet duur met een koers/winstverhouding van 13 en een
dividendrendement van 3,7%. De Pakistaanse aandelen in portefeuille hebben ultimo 2014 een gemiddelde k/w van 12,6 bij een
dividendrendement van 7,25%.

Van de bovengenoemde beurzen ging de meeste aandacht uit naar Egypte, vanwege de politieke ontwikkelingen en de invloed
daarvan op de markt. In de aanloop naar de verkiezingen, waar generaal El-Sisi een monsterzege haalde van ruim 93% van de
stemmen, liet de beurs al een herstel zien. Uiteindelijk sloot de EGX30 index het jaar af met een winst van 45,68%, gemeten in
euro’s. Het Egyptische pond steeg met ruim 14% ten opzichte van de euro. Het positieve sentiment werd mede aangewakkerd
door de financiële steun vanuit het Midden-Oosten. Sinds de militaire coup is er vanuit de regio al voor $15 miljard dollar aan
hulp geboden. Nu de Muslim Brotherhood niet langer aan de macht is neemt ook de kans op een deal met het IMF weer toe. De
huidige weging van 14,91% in Egypte staat in contrast met de benchmark, die geen weging in het land heeft. Verder zijn er
maatregelen aangekondigd om het begrotingstekort terug te dringen, zoals een belasting op koerswinst. Hierdoor liet de beurs
begin juni een korte maar felle correctie zien.

De Vietnamese beurzen kenden een sterk jaar. De FTSE Vietnam Index steeg 25,54%, de Ho Chi Minh Stock Index (VN Index)
26,37% en de Hanoi Exchange Stock Equity Index wist 43,43% hoger te eindigen (allen in euro’s en op basis van total return).
De Vietnamese Dong (VND) eindigde 10,94% hoger in waarde ten opzichte van de euro. Alhoewel de voorstellen van de
overheid om buitenlandse beleggers grotere belangen te kunnen laten nemen in Vietnamese bedrijven voorlopig zijn uitgesteld,
biedt deze verruiming op termijn perspectief. Ook zou met het verruimen van de Foreign Ownership Limits (huidig: 30% banken,
49% overige bedrijven) de stap van Frontier naar Emerging Market kunnen worden gemaakt. Dit zou een forse positieve impact
hebben op de instroom van gelden voor de Vietnamese beurs. Voorlopig zijn deze plannen doorgeschoven naar 2016. Vanuit
een macro economisch perspectief staat Vietnam er ook goed voor. De BBP groei bedroeg 6% in 2014, de inflatie ligt op een 13-
jarig dieptepunt en de handelsbalans en de betalingsbalans vertonen een overschot.

In Saoedi-Arabië steeg de Tadawul All Share Index met 11,14%, gemeten in euro’s. Een positief vooruitzicht voor deze markt is
het plan van de overheid om buitenlandse beleggers vanaf de eerste helft van 2015 directe toegang te geven om aandelen in
het land te kopen. Nu kan dat alleen nog indirect via notes/certificaten.
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Binnen de portefeuille hebben we halverwege het jaar onze posities in de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar verkocht.
Beide landen zijn door de upgrade naar de Emerging Market Status per 1 juni uit ons Frontier Markets universum gevallen. Het
omgekeerde geldt voor Marokko. Het land degradeerde, door het gebrek aan liquiditeit, binnen de MSCI landenclassificatie van
Emerging Market naar Frontier Market en is als zodanig aan het beleggingsuniversum toegevoegd. Dit resulteerde in 2014 dan
ook in Sharpe en Sortino scores die positief afstaken ten opzichte van de benchmark en de peers van het fonds (sinds de start).

Vooruitzichten 2015
Behalve de voordelen van de hoog-dividend beleggingsstrategie zijn wij positief ten aanzien van Frontier Markets, vanwege een
aantal opvallende ontwikkelingen:

- De langjarige verwachte economische groei ligt hoger dan die van de Emerging Markets en ontwikkelde markten;
- Een relatief jonge bevolking, waardoor de verhouding tussen het aantal werkenden en niet-werkenden de komende
decennia steeds beter wordt. In de ontwikkelde markten maar ook in de Emerging Markets slaat de vergrijzing juist
meer en meer toe;

- De beurzen kennen een lage correlatie met de rest van de wereld;
- Een groot deel van de nieuwe “middle class” consumenten woont in de Frontier Markets.

Een aantal van deze ontwikkelingen is duidelijk gerelateerd aan demografische trends. Deze trends zijn interessant voor
beleggers, omdat ze relatief voorspelbaar zijn en over een langere periode plaatsvinden. In de ontwikkelde landen zal de
vergrijzing steeds meer gevoeld gaan worden, omdat het aantal niet-werkenden als percentage van de beroepsbevolking
toeneemt. Het omgekeerde is het geval in de opkomende frontier landen, alwaar het “demografische dividend” de komende
jaren juist gaat bijdragen aan de economische groei. Dat biedt investeringsmogelijkheden. Door de veranderende populatie stijgt
de vraag naar grondstoffen, veranderen consumptiegewoonten en verandert de gezondheidszorg.

Een voorbeeld van een dergelijke markt is Pakistan. De veelal hoge dividend rendementen en de sterk groeiende
consumentenbestedingen maken de Pakistaanse markt tot een interessante investering. Van de 190 mln. inwoners in Pakistan
zijn 100 mln. inwoners jonger dan 19 jaar. In heel West Europa wonen momenteel 85 mln. mensen onder de 19 jaar, op een
bevolking van 400 mln. inwoners. Andere landen waar we deze gunstige ontwikkelingen zien zijn bijvoorbeeld Nigeria, Kenia,
Bangladesh en Vietnam.

Een belangrijk kenmerk voor investeerders in deze markten is het politieke- of ontwikkelingsrisico. Dit doet zich veelal
onverwacht voor en is op beurzen snel in de prijzen verwerkt. De beste bescherming is dan ook een goede spreiding. Vandaar
dat het fonds wereldwijd opereert en momenteel 42 frontier landen in het selectiemodel opgenomen heeft. De ervaring en
research leert dat dit een effectieve manier is om dit risico bij investeringen in Frontier Markets beheersbaar te houden. Behalve
de spreiding wordt een deel van de risico’s ook opgevangen door het bovengemiddeld hoge dividend rendement in een groot
aantal van deze markten.
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Intereffekt Frontier Vietnam

Kengetallen
De beurskoers van Intereffekt Frontier Vietnam (IFV) steeg gedurende de verslagperiode, op basis van total return, met
27,39%. Ter vergelijking: de FTSE Vietnam Index TR steeg in dezelfde periode met 25,54% (in euro's). De Vietnamese Dong
(VND) eindigde 10,94% hoger in waarde ten opzichte van de euro. Het aantal uitstaande aandelen van het fonds daalde van
780.003 stuks naar 622.937 stuks. Het fondsvermogen daalde van € 10,0 miljoen naar € 9,8 miljoen ultimo 2014. Het fonds
behaalde in 2014 een 5-sterren Morningstar 'overall' rating alsmede 4-sterren over de afgelopen 3 jaar.

Gevoerd beleid/strategie
Intereffekt Frontier Vietnam is een landenfonds. Het fonds richt zich hoofdzakelijk op beursgenoteerde beleggingen in Vietnam.
Tenminste 50% van het vermogen is belegd in aandelen genoteerd aan de beurzen van Ho Chi Minh City en Hanoi. Het fonds
richt zich op beleggingen die een hoog dividend genereren en daarnaast beschikken over een gezonde balans en een goed
rendement op eigen vermogen.

Zowel in absolute als relatieve zin kende het fonds een sterke performance. Met een outperformance van 1,85% ten opzichte
van de FTSE Vietnam TR index heeft het fonds voor het zesde jaar op rij deze index achter zich gelaten. Sinds de start van het
fonds in 2009 bedraagt de outperformance ten opzichte van de FTSE Vietnam Index TR 92,50%. Ten opzichte van de DB-X
FTSE Vietnam ETF bedraagt de outperformance sinds de start 106,58%.

De hoog dividend strategie leverde ook in 2014 zijn bijdrage aan de outperformance. Tot het derde kwartaal van het jaar was
het de olie- en gas-sector die sterk presteerde. In het vierde kwartaal moest een deel van de winst hier weer worden ingeleverd.
Sterke stijgers in de portefeuille waren daarnaast de vis- en garnalen verwerkers (voedingssector). Met name de sancties vanuit
Europa en Verenigde Staten speelden de Vietnamese visverwerkende industrie in de kaart. Naast hogere afzetprijzen valt ook
een omzetgroei richting de Russische markt waar te nemen.

Binnen de portefeuille hebben wij sinds het begin van het jaar de posities in Foreign Ownership Limit (FOL) bedrijven verder
uitgebreid. Deze posities bouwen we op via closed-end beleggingsfondsen. Rechtstreeks opnemen van deze bedrijven is
namelijk niet meer mogelijk voor buitenlandse investeerders, omdat de 30% of 49% limiet aan buitenlandse aandeelhouders is
bereikt. Deze posities hebben wij later in het jaar weer afgebouwd, toen bleek dat de overheid niet van plan was de limieten
voor buitenlandse beleggers op korte termijn op te rekken. Dit in tegenstelling tot eerdere berichten. Waarschijnlijk wordt nu pas
in 2016 opnieuw de discussie aangezwengeld over een verruiming van de FOL criteria.

Eind 2014 had het fonds tevens geïnvesteerd in een tweetal discounted closed-end funds. De grootste positie betreft het DWS
Vietnam Fund (17,7%). Het fonds zal naar verwachting eind 2016 worden omgezet naar een open-end fonds of worden
geliquideerd. Om de belangen van de aandeelhouders te waarborgen hebben een tweetal institutionele beleggers eind december
de niet-onafhankelijke leden van Board of Directors naar huis gestuurd. Dit is wat ons betreft de opmaat voor een aantal
stappen die moeten leiden naar een nieuwe open-end structuur. De ca. 30% discount kan dan worden ingelopen.
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geliquideerd. Om de belangen van de aandeelhouders te waarborgen hebben een tweetal institutionele beleggers eind december
de niet-onafhankelijke leden van Board of Directors naar huis gestuurd. Dit is wat ons betreft de opmaat voor een aantal
stappen die moeten leiden naar een nieuwe open-end structuur. De ca. 30% discount kan dan worden ingelopen.
Daarnaast heeft het fonds een positie opgebouwd in Vietnam Equity Holding (12,6%). In dit fonds melden wij ons op
kwartaalbasis voor de gelimiteerde inkoop tegen intrinsieke waarde van de uitstaande aandelen. Alhoewel de inkoop beperkt is
tot 10-15% van de uitstaande aandelen ieder kwartaal, realiseren wij hier ieder kwartaal voor een deel van de in bezit zijnde
aandelen het verschil tussen de huidige waarde en de intrinsieke waarde. Het discount van het fonds bedraagt momenteel 25%.

Ontwikkelingen 2014
Het BBP groeide in 2014 met 5,98% versus 5,4% in 2013. Waarbij het vierde kwartaal een groeicijfer liet zien van 6,9%. De
doelstelling van de Vietnamese overheid van 5,8% groei werd hiermee overtroffen. De sterke groei van de export en
binnenlandse productie waren de belangrijke motoren achter de economische groei.
In 2014 lieten zowel de import als de exportcijfers forse stijgingen zien. De import groeide met 12,1% tot US$ 148 miljard,
terwijl de export groeide met 13,6% tot US$ 150 miljard. Het handelsoverschot groeide van de US$ 0,9 miljard naar US$ 2
miljard.
Samen met de buitenlandse investeringen van US$ 12,5 miljard, de toenemende geldstroom van buitenlandse Vietnamezen naar
Vietnam en een betalingsbalans overschot (naar schatting US$ 10 miljard) moet dit voldoende zijn om druk op de Vietnamese
Dong tegen te gaan.
De VAMC (het overheidsvehikel dat slechte leningen van banken opkoopt) is zich na een aarzelende start in 2014 steeds
duidelijker gaan roeren in het Vietnamese bankenlandschap. Er is meer duidelijkheid gekomen inzake de voorwaarden van
opkoop en de minimale regels waaraan de bankensector moet voldoen. Wij verwachten dat in 2015 de bankensector voor het
eerst sinds jaren weer een positieve bijdrage kan leveren aan de performance van de financiële markten.
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Inflatie, Rente en Valuta
De Vietnamese Dong kende wederom een rustig jaar, met als enige kleine dissonant de 1% devaluatie in december. Over het
gehele jaar daalde de Dong met 1,6% ten opzichte van de (gekoppelde) US$. De huidige wisselkoers komt hiermee uit op VND
21.450 per US$. De doelstelling van de overheid om niet meer te devalueren dan 2% per jaar is daarmee gehaald. Gegeven het
overschot op de handels- en betalingsbalans had de devaluatie slechts tot doel om de export een extra impuls te geven. Op de
financiële markten werd de devaluatie dan ook voor kennisgeving aangenomen.
De inflatie liet een forse daling zien tot 1,8% (6%, 2013) op jaarbasis. De inflatie bereikte hiermee een 13-jarig dieptepunt. De
daling van de olieprijs was de grote verklarende factor van de snel dalende inflatiecijfers; transportkosten en brandstofkosten
daalden in lijn. Daarnaast hadden de groeiende voedselreserves een drukkend effect. Als gevolg van de dalende inflatie
verlaagde de Centrale Bank de deposito rente met 150 basispunten tot 6%. Gegeven de huidige inflatiecijfers verwachten wij in
2015 een verdere verlaging van de rentetarieven door de Centrale Bank.

Vooruitzichten 2015
Wij verwachten dat de Vietnamese aandelenmarkt voor 2015 nog voldoende potentieel bevat voor beleggers. De belangrijkste
redenen hiervoor zijn:

1. Stabiele macro cijfers
De macro economische cijfers vertonen een positief beeld. BBP groei, inflatie, handelsbalans en betalingsbalans zullen in 2015
een steun in de rug zijn voor de aandelenbelegger.

2. Aantrekkende economische groei
De economische groei versnelde het afgelopen jaar tot bijna 6%. Bij deze groeicijfers is de kans op ongebreidelde kredietgroei
en een snelle stijging van de inflatie minder groot. Kortom: groei maar geen te snelle groei.

3. Aantrekkelijke vooruitzichten voor beleggers
Na jaren van achterblijvende performance verwachten wij dat de bankensector in 2015 een inhaalslag zal gaan maken. Gegeven
de forse weging van de financials in de index zal een herstel van de sector veel impact hebben op de performance van de beurs.
In het algemeen blijven wij ons focussen op gezonde bedrijven met een goed rendement op eigen vermogen en een
aantrekkelijk dividend rendement met een spreiding over sectoren.

4. Mogelijke positieve verrassingen
Een upgrade van Vietnam van Frontier naar Emerging Market. Dit is alleen mogelijk indien de investeringenmogelijkheden voor
buitenlandse beleggers eerst worden verruimd. Een verdere verlaging van de rentevoet door de Centrale Bank. Dit zal met name
een extra impuls geven aan hoog dividend aandelen.

Naast de positieve verrassingen zullen beleggers ook in 2015 ongetwijfeld te maken krijgen met negatief nieuws, zoals dat in
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een extra impuls geven aan hoog dividend aandelen.

Naast de positieve verrassingen zullen beleggers ook in 2015 ongetwijfeld te maken krijgen met negatief nieuws, zoals dat in
2014 het geval was bij het incident in de Zuid-Chinese Zee over boringrechten. Verder zou een sterk herstel van de olieprijs de
inflatie kunnen aanwakkeren.
Gegeven de aantrekkelijke waardering en sterke macro economische cijfers op de achtergrond verwachten wij dat een groot
deel van potentiële tegenvallers goed door de markt kan worden opgevangen.
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Intereffekt Emerging Africa

In het verslagjaar is de beurskoers van Intereffekt Emerging Africa (IEA), op basis van total return, met 15,21% gestegen. Ter
vergelijking: de MSCI EFM AFRICA ex ZA TR Net Index, steeg in dezelfde periode met 7,76% (in euro's). Het aantal uitstaande
aandelen is in 2014 toegenomen met 67.469 tot 559.569. Door de koersstijging en de toename van het aantal uitstaande
aandelen is het fondsvermogen toegenomen van € 6,8 miljoen tot € 8,7 miljoen. Het fonds ontving in 2014 van Morningstar een
5-sterren 'overall' rating en een 4-sterren rating over de laatste 3 jaar.

Gevoerde beleid/strategie
Het beleggingsbeleid van IEA is gericht op het selecteren van aandelen met een hoog dividend rendement in opkomende
markten op het Afrikaanse continent. In Zuid-Afrika wordt niet belegd, omdat het land de fase van Frontier Market al voorbij is
en meer in lijn beweegt met de internationale ontwikkelingen.

Het hoog dividend beleggen is een beproefde manier om (op lange termijn) een bovengemiddeld rendement te genereren. Het
universum waaruit we de aandelen selecteren bestaat uit landen die door de bekende index providers als Frontier Markets
worden aangemerkt. Daarbij gaat onze voorkeur uit naar landen met een grote en jonge bevolking.
Voor opname in portefeuille moeten de aandelen aan een reeks van eisen voldoen. Zo dient bijvoorbeeld het dividendrendement
minimaal 4% te bedragen en stellen we eisen aan zowel het huidige als historische rendement op het eigen vermogen. Verder
geven we een score aan de financiële gezondheid van de onderneming en wordt onder meer naar de waardering gekeken. Op
deze manier vallen heel veel aandelen af, waardoor een lijst met kwalitatief goede kandidaten overblijft. Tevens stellen we
voorwaarden ten aanzien van de verhandelbaarheid (liquiditeit) van de aandelen en stellen we maxima aan de landen- en
sectorwegingen, om concentratierisico’s te verminderen. Deze maximale wegingen zijn 10% per aandeel, 40% per land en 40%
per sector.

Voor de aandelen die bovenstaande kwantitatieve selectie hebben doorstaan wacht een kwalitatieve toets. Daarbij wordt door
de fondsmanagers bijvoorbeeld gekeken of de verwachte winst per aandeel en de kasstroom voldoende zal zijn om het dividend
te handhaven of te laten groeien. Tevens worden analistenrapporten geraadpleegd en actuele ontwikkelingen bekeken of er
bijzondere situaties zijn, zoals bijvoorbeeld fusies, overnames, rights issues, etc. Uit deze methodiek volgt een landen- en sector
weging die significant kan afwijken van de benchmark.

Ultimo 2014 heeft het fonds posities in 37 aandelen, verdeeld over 6 verschillende landen. De landen met de grootste weging
zijn Egypte (43,04%), Nigeria (18,94%) en Marokko (18,18%). In deze markten bevinden zich op dit moment de meest
interessante hoog dividendaandelen die aan de kwaliteitseisen voldoen.

Ontwikkelingen 2014
Van de bovengenoemde beurzen ging de meeste aandacht uit naar Egypte, vanwege de politieke ontwikkelingen en de invloed
daarvan op de markt. In de aanloop naar de verkiezingen, waarmee generaal El-Sisi een monsterzege haalde van ruim 93% van
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Ontwikkelingen 2014
Van de bovengenoemde beurzen ging de meeste aandacht uit naar Egypte, vanwege de politieke ontwikkelingen en de invloed
daarvan op de markt. In de aanloop naar de verkiezingen, waarmee generaal El-Sisi een monsterzege haalde van ruim 93% van
de stemmen, liet de beurs al een verder herstel zien. Uiteindelijk sloot de EGX30 index het jaar af met een winst van 45,68%,
gemeten in euro’s. Het Egyptische pond steeg met ruim 14% ten opzichte van de euro. Het positieve sentiment werd mede
aangewakkerd door de financiële steun vanuit het Midden-Oosten. Sinds de militaire coup is er vanuit de regio al voor $15
miljard dollar aan hulp geboden. Nu de moslimbroeders van het toneel zijn verdwenen neemt ook de kans op een deal met het
IMF weer toe. Gedurende de verslagperiode is de weging van het fonds bijna het dubbele geweest van de benchmark index.
Verder zijn er maatregelen aangekondigd om het begrotingstekort terug te dringen, zoals een belasting op koerswinst. Hierdoor
liet de beurs begin juni een korte maar felle correctie zien.

De Nigeria Stock Exchange All Share Index daalde in de verslagperiode met 16,22%, gemeten in euro’s. Gedurende de
verslagperiode heeft het fonds een forse onderweging gehad in het land.
De meest in het oog springende ontwikkeling was de aanpassing van de berekeningswijze van het bruto binnenlands product.
Doorgaans past een land de manier waarop het bruto binnenlands product wordt berekend elke drie jaar aan, zodat alle
onderdelen van de economie worden meegenomen in het plaatje. Maar in Nigeria gebeurde deze actualisering 24 jaar geleden
voor het laatst. Door deze update bedraagt het BBP ineens 370 miljard euro in plaats van 190 miljard euro, een groei van 95%.
Daarmee is het land Zuid-Afrika voorbijgestreefd als grootste economie van het continent. Met de nieuwe BBP-berekening
ontstaat er uitzicht op aansluiting bij internationale (politieke) organisaties, zoals de G-20, de BRICS-landen en ook de VN-
Veiligheidsraad.

In het laatste kwartaal zorgde de daling van de olieprijs voor verkoopdruk in Nigeriaanse aandelen. De dalende olieprijs drukt
zwaar op de inkomsten van de overheid, waardoor er minder kan worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld de problematische
infrastructuur van het land. Daarnaast staan de buitenlandse deviezenreserves onder druk waardoor de munt, de naira, het
mogelijk zwaar te verduren krijgt. Tot aan de verkiezingen begin volgend jaar wordt er waarschijnlijk minder aan hervorming
gedaan dan nodig is.

Tot slot steeg de MSCI Marokko Index in de verslagperiode met 9,13%, gemeten in euro’s. Het negatieve effect van degradatie
van het land uit de MSCI Emerging Markets Index naar de Frontier Markets Index is uitgewerkt. In ons selectiemodel zijn
Marokkaanse aandelen aantrekkelijker geworden, waardoor het land nu de derde plaats inneemt qua weging in het fonds.
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Vooruitzichten 2015

Afrika zou wel eens het continent met het meeste economisch groeipotentieel kunnen zijn. Het Internationale Monetair

Fonds (IMF) voorspelt in haar World Economic Outlook van januari 2015, dat de sub-sahara economieën met 4,9%

groeien dit jaar en 5,2% in 2016, in vergelijking met 2,4% voor de ontwikkelde landen over dezelfde jaren. De economie

van Nigeria, nu de grootste van het continent, heeft een groeipotentie van 7,1% per jaar tot en met 2030, volgens een

rapport van McKinsey & Co gepubliceerd in juli 2014. Daardoor zou Nigeria kunnen uitgroeien tot een van ’s werelds 20

grootste economieën met een consumentenaantal dat de populaties van Frankrijk en Duitsland overstijgt.

De groei in mobiele telefonie is exemplarisch voor het opkomende Afrika. In 2000 waren er nauwelijks nog mobiele bellers,

nu zijn het er naar schatting 700 miljoen. Afrika heeft wat de rest van de wereld wil. Het continent is bijzonder rijk aan

mineralen en energiebronnen en nog onbewerkte landbouwgrond. Volgens de Verenigde Naties bezit Afrika 60% van ‘s

werelds onbewerkte landbouwgrond, slechts 10% is beplant. Hoewel minder dan de helft van het continent is onderzocht,

wordt aangenomen dat Afrika in de wereld meer dan de helft van het goud heeft, 40% van het platina en verder grote

voorraden aan koper, diamanten en ijzererts. Daarnaast worden er regelmatig nog grote nieuwe olie- en gasvelden

ontdekt op verschillende locaties. Met ongeveer 40% van de bevolking jonger dan 18 jaar, is Afrika het jongste continent

ter wereld. In de komende decades komen deze jonge Afrikanen in de meest productieve jaren van hun leven, waarin er

naar verwachting ook meer geconsumeerd zal worden. Dit zal de vraag naar goederen en diensten over een breed vlak

doen toenemen. Demografische trends zijn interessant voor beleggers omdat ze relatief voorspelbaar zijn en over een

langere periode plaatsvinden. Kansen en investeringen in Afrika zijn nog grotendeels onderbelicht en daardoor

ondergewaardeerd.
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Intereffekt Brazil Warrants

Kengetallen

De intrinsieke waarde van de aandelen Intereffekt Brazil Warrants (IBW), zijnde het gemiddelde van de bied- en de laatprijs,

daalde in de verslagperiode van € 0,45 naar € 0,41, ofwel een afname met 8,89%. De beurskoers nam in 2014 af met 11,11%,

van € 0,45 tot € 0,40. Ter vergelijking: de Bovespa Index en de iShares MSCI Brazil Index lieten dalingen zien van respectievelijk

1,75% en 6,73% (allen in euro’s). Het aantal uitstaande aandelen steeg in 2014 met 1.279.137 tot 3.943.200 stuks. Het

fondsvermogen nam toe van € 1,2 miljoen tot € 1,6 miljoen per 31 december 2014.

Gevoerd(e) beleid/strategie

IBW investeert in hefboomproducten met als onderliggende waarden aandelen en indices, die genoteerd staan aan de beurzen

van Brazilië. In de praktijk wordt de portefeuille belegd in posities op de Bovespa Index. De prijsvorming van hefboomproducten

is ondermeer afhankelijk van de ontwikkeling van de onderliggende waarden, de rentevoet en eventueel dividend. Bewegingen

in deze parameters beïnvloeden de performance van het fonds.

Gestreefd wordt naar een hefboom van circa twee tot driemaal het rendement op de onderliggende waarden in portefeuille. In

een neergaande markt wordt gestreefd naar een lagere hefboom. Op basis van een handelsmodel wordt de korte termijn trend

van de onderliggende waarde(n) bepaald. Bij een positief trendsignaal bedraagt de hefboom twee tot drie en bij een negatief

signaal wordt de hefboom teruggebracht naar één.

Ontwikkelingen in 2014

Het afgelopen beursjaar kan getypeerd worden als grillig. De neerwaartse beweging die de Bovespa Index vanaf oktober 2013

inzette, werd begin 2014 voortgezet. De oorzaken van deze dalingen hadden hun oorsprong in 2013. De Braziliaanse Centrale

Bank (BCB) limiteerde de mogelijkheid van swaps tussen de Real en de US Dollar, waardoor de Braziliaanse munt haar

depreciatie voortzette. Daarnaast zorgden dalende grondstofprijzen ervoor dat de vooruitzichten voor de export naar beneden

werden bijgesteld. Tot slot waren beleggers ongerust over de economische groei, die op kwartaalbasis krimp liet zien. Het beeld

in 2014 was wederom niet rooskleurig, al was de daling op jaarbasis minder groot dan het voorgaande jaar. De Bovespa Index

daalde zowel in Real als in Euro’s respectievelijk met 2,91% en 1,75%. Ter vergelijking: de iShares MSCI Brazil daalde in 2014

met 6,73% in Euro’s.

Tijdens de eerste termijn van president Rousseff heeft haar regering, in samenwerking met de BCB, getracht de economische

neergang (en in samenhang hiermee de concurrentiepositie) te keren. Door meerdere malen de rente te verlagen, tot een
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Tijdens de eerste termijn van president Rousseff heeft haar regering, in samenwerking met de BCB, getracht de economische

neergang (en in samenhang hiermee de concurrentiepositie) te keren. Door meerdere malen de rente te verlagen, tot een

historisch lage stand van 7,25%, had de economische groei moeten herstellen tot niveaus die gebruikelijk zijn in opkomende

landen. Als gevolg van renteverlagingen moet het bestedingspatroon van consumenten en investeringen van bedrijven een

impuls krijgen, aangezien lenen goedkoper wordt. Een logisch gevolg hiervan is dat de inflatie gaat stijgen. In 2012 werd de

opwaartse beweging in de inflatie ingezet van gemiddeld 5,4% naar 6,2% in 2013 en 6,3% in 2014. Per ultimo 2014 was de

inflatie iets gedaald vanaf de top van 6,75% in september tot 6,4%. Dit niveau ligt vlak onder het plafond van 6,5% die de BCB

heeft vastgesteld. Om de inflatie af te remmen was de BCB in 2013 al begonnen met het verhogen van de rente tot 10%. In

2014 is het verkrappende monetaire beleid voortgezet, waardoor de rente in vier stappen verhoogd is van 10% naar 11,75%.

De ontwikkelingen in de economische groei, inflatie, rente, verslechtering van de overheidsfinanciën en een vergroting van de

staatsschuld heeft de S&P ertoe gebracht de kredietwaardigheid van Brazilië voor het eerst in tien jaar te verlagen van BBB naar

BBB-.

Net als de voorgaande jaren bleven de Braziliaanse financiële markten in de ban van monetaire en stimuleringsmaatregelen om

de economie weer op de rit te krijgen, de neerwaartse trend in grondstofprijzen, de groeivertraging in de Chinese economie en

het terugdraaien van de Amerikaanse stimuleringsmaatregelen door de Fed. Daar kwamen de presidentsverkiezingen in eigen

land nog bij. Het verder doorzetten van het herstel van de Amerikaanse economie in de vorm van een toename van de

economische groei en lagere werkloosheid, bewoog de Fed ertoe om de kwantitatieve verruiming te stoppen en volledig af te

bouwen. Reageerden beleggers bij de eerste aankondiging van afbouwen in eerste instantie nog geschokt, daarna was dit een

gegeven en bleven de verwachte dalingen van de financiële markten en valutacrashes in opkomende landen uit.
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Belangrijk in 2014 waren zondermeer de presidentsverkiezingen in oktober. Vanaf februari tot aan de eerste ronde van de

verkiezingen in oktober zijn er 33 opiniepeilingen geweest. In eerste instantie reageerde de Bovespa Index lauw. Dit kwam

doordat de voorsprong van Rousseff dusdanig was dat er geen reden was om te twijfelen aan herverkiezing voor een tweede

termijn van vier jaar. De invloed van de aanstaande verkiezingen op de financiële markten werd steeds meer zichtbaar naarmate

de datum van 6 oktober dichterbij kwam. Daar kwam nog bij dat in augustus een van belangrijkste tegenkandidaten bij een

vliegtuigcrash om het leven kwam. Zijn kandidatuur werd overgenomen door partijgenoot Silva, die geliefd is bij de lagere

bevolkingsklasse. Dit leidde ertoe dat de populariteit van Rousseff snel minder werd, waardoor een duidelijk signaal werd

afgegeven door de bevolking dat het tijd was voor verandering. Begin september noteerde de Bovespa Index als gevolg hiervan

62.300 punten: de hoogste stand van het jaar. In september trad er een kentering op in de opiniepeilingen. De steun voor

tegenkandidaat Silva viel terug van 34% naar 25% en de populariteit van Rousseff nam toe van 35% naar 40%. Dit was een

hard gelag voor beleggers, waardoor de index met 11,7% terugviel. De eerste ronde van de verkiezingen werd gewonnen door

Rousseff. Aangezien er geen absolute meerderheid werd behaald moest er een tweede ronde gehouden worden. Ook deze

tweede ronde werd gewonnen door Rousseff, die hierdoor een tweede ambtstermijn van vier jaar mag beginnen. De reactie van

beleggers was zoals verwacht negatief. De Bovespa Index daalde tot de niveaus van maart, maar wist daarna een korte rally te

maken toen in november een nieuwe minister van financiën werd aangekondigd. Na deze korte opleving beïnvloedde

binnenlands en buitenlands nieuws de financiële markten. De daling van de industriële productie, lagere Chinese importen en de

aanhoudende daling van de olieprijs resulteerde er in dat beleggers posities in Brazilië verder gingen afbouwen. Dit zorgde

ervoor dat de Bovespa Index terugzakte en uiteindelijk ultimo 2014 op 50.007 punten sloot.

Vooruitzichten 2015

Het beleid van monetaire verkrapping, dat in 2013 en 2014 door de BCB is ingezet, zal ook in 2015 van kracht blijven. Ondanks

meerdere renteverhogingen heeft het beleid geen effect gehad in 2014. De gemiddelde inflatie steeg van 6,18% naar 6,27% en

de munt verzwakte met 12,1% ten opzichte van de US Dollar. De focus ligt daarom op het terugdringen van de inflatie en het

versterken van de munt. De hoge inflatie zorgt voor minder besteedbaar inkomen, waardoor consumptie niet meer kan

bijdragen aan groei.

Het besef dat er een economische verandering moet komen is zeker geland bij de beleidsbepalers. Het installeren van een

geheel nieuw economisch team in de regering Rousseff is een duidelijk signaal dat het roer om moet. Voor 2015 zijn de

groeivooruitzichten teruggebracht tot 1,2% en de jaren daarna tot 2%. Het doel van de regering is om het vertrouwen terug te

winnen bij beleggers door realistische doelstellingen te formuleren. Belangrijke hervormingen moeten worden doorgevoerd. Niet

alleen in meerdere sectoren, maar vooral ook ten aanzien van het protectionistische klimaat waarin Brazilië verkeert. De hoge

mate van protectionisme belemmert de groei en beïnvloedt de industriële concurrentie en productie van Braziliaanse bedrijven
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alleen in meerdere sectoren, maar vooral ook ten aanzien van het protectionistische klimaat waarin Brazilië verkeert. De hoge

mate van protectionisme belemmert de groei en beïnvloedt de industriële concurrentie en productie van Braziliaanse bedrijven

wereldwijd. Om de neerwaartse beweging in groei teniet te doen zal Brazilië haar economische beleid moeten wijzigen van een

consumptief groeimodel naar een investeringsmodel.

Naast de economische ontwikkelingen zal de performance van het fonds in 2015 sterk afhankelijk zijn van de trendmatigheid

van de aandelenmarkt. Bij zijwaarts bewegende beurzen zal het handelsmodel beduidend minder waarde kunnen toevoegen.
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Intereffekt India Warrants

Kengetallen
De intrinsieke waarde van de aandelen Intereffekt India Warrants (IIW), zijnde het gemiddelde van de bied- en de laatprijs,
steeg in de verslagperiode van € 0,50 naar € 0,78, ofwel een toename van 56,00%. De beurskoers nam in 2014 toe van € 0,49
tot € 0,79, hetgeen neerkomt op een stijging van 61,22%.
Ter vergelijking: de NSE Nifty 50 index steeg in roepies met 31,39%. In euro’s gemeten steeg deze index met 46,48%. Aan het
begin van 2014 stonden 50,6 miljoen aandelen uit. Dit aantal was per 31 december 2014 gedaald naar 37,4 miljoen. Het
fondsvermogen nam toe van € 25,4 miljoen naar € 29,3 miljoen, een toename van 15,35%.

Gevoerde beleid/strategie
IIW investeert in hefboomproducten met als onderliggende waarden aandelen en indices, die genoteerd staan aan de beurzen
van India. In de praktijk wordt de portefeuille belegd in posities op de Nifty Index.
De prijsvorming van hefboomproducten is ondermeer afhankelijk van de ontwikkeling van de onderliggende waarden, de
rentevoet en eventueel dividend. Bewegingen in deze parameters beïnvloeden de performance van het fonds.
Gestreefd wordt naar een hefboom van circa twee tot driemaal het rendement op de onderliggende waarden in portefeuille. In
een neergaande markt wordt gestreefd naar een lagere hefboom. Op basis van een handelsmodel wordt de korte termijn trend
van de onderliggende waarde(n) bepaald. Bij een positief trendsignaal bedraagt de hefboom twee tot drie en bij een negatief
signaal wordt de hefboom teruggebracht naar één.

Ontwikkelingen in 2014
Voor het derde jaar op rij wist de Indiase aandelenmarkt het jaar positief af te sluiten. Ultimo 2014 sloot de Nifty Index op
8.282,70 punten. Dit betekende een stijging in roepies van 31,39%. Ten gevolge van de appreciatie van de roepie ten opzichte
van de euro met 10,43% in 2014 was de stijging van de Nifty Index omgerekend naar euro’s zelfs 46,48%. In het afgelopen jaar
is de Nifty Index niet in een rechte lijn gestegen. De totale beweging gedurende 2014 lag tussen de 5.933 punten (laagste
niveau op 4 april) en de 8.627 punten (hoogste niveau van 4 december). Dit was een bandbreedte van bijna 2.700 punten, meer
dan twee keer zo groot als het voorgaande jaar, toen het verschil tussen de hoogste en laagste stand ruim 1.200 punten
bedroeg. Meerdere ontwikkelingen hebben aanleiding gegeven tot deze grote beweging. Het afgelopen jaar kan worden
opgesplitst in twee delen. In de eerste helft van het jaar werd de beweging in de financiële markten vooral bepaald door
binnenlandse economische en politieke ontwikkelingen, met als focus de parlementsverkiezingen in april en mei. Wereldwijde
gebeurtenissen, zoals de ontwikkeling van de olieprijs, domineerden de beurzen in de tweede helft van het jaar.

De markten werden gedreven door een mogelijke afname van kwantitatieve verruiming (QE) in de Verenigde Staten, de relatief
lage Indiase economische groei en hoge inflatie. Beleggers waren bij de start van het jaar sceptisch. Vooral de lage groei,
aanhoudende hoge inflatie en zwakke munt baarden beleggers zorgen. De Indiase Centrale Bank (RBI) verhoogde de rente in
januari. De renteverhoging was noodzakelijk om de verzwakking van de munt en de inflatie af te remmen en het
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lage Indiase economische groei en hoge inflatie. Beleggers waren bij de start van het jaar sceptisch. Vooral de lage groei,
aanhoudende hoge inflatie en zwakke munt baarden beleggers zorgen. De Indiase Centrale Bank (RBI) verhoogde de rente in
januari. De renteverhoging was noodzakelijk om de verzwakking van de munt en de inflatie af te remmen en het
begrotingstekort te verkleinen. Met de renteverhoging gaf de RBI het signaal af dat deze punten prioriteit hadden boven de
economische groei. Deze ontwikkelingen zorgden ervoor dat de Nifty Index terugviel tot 6.000 punten halverwege februari.
Vanaf dat moment wist de index de stijgende lijn op te pakken, ondanks de matige economische groei van 4,7% van het laatste
kwartaal van 2014, die eind februari werd bekendgemaakt. De stijging van de aandelenmarkten zorgde voor een positief signaal
in het handelsmodel van het fonds. Dit positieve signaal hield tot eind september stand met uitzondering van drie kleine
correcties in mei, augustus en september. Deze correcties zorgden ervoor dat het handelsmodel voor korte tijd een negatief
signaal gaf.

Dat beleggers halverwege februari positief werden over Indiase aandelen, had alles te maken met de aanstaande
parlementsverkiezingen, die in april en mei over negen rondes zouden worden gehouden. Voorafgaand aan deze verkiezingen
hadden deelstaatverkiezingen en opiniepeilingen al een duidelijk signaal gegeven dat de kiezer verandering wilde. Na acht jaar
Congrespartij aan de macht was het tijd dat er een nieuwe regering en premier aan het roer zou komen, om te zorgen dat het
economische tij zou keren. Beleggers waren ervan overtuigd dat de oppositiepartij BJP onder leiding van Modi de verkiezingen
zou winnen en dat hij de nieuwe premier zou worden. Op 16 mei werd dit bevestigd. Modi won de verkiezingen met een
absolute meerderheid, waardoor de BJP geen coalitie met een andere partij nodig heeft om te mogen regeren. Enkele
belangrijke punten uit hun verkiezingsprogramma waren: het aanpakken van de bureaucratie en corruptie en het doorvoeren
van vergaande economische hervormingen op het gebied van belastingen en Foreign Direct Investments (FDI).
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De tweede helft van het jaar werd vooral bepaald door geopolitieke en wereldwijde gebeurtenissen en ontwikkelingen. Op het
geopolitieke vlak speelde de toenemende spanning in het Midden-Oosten een belangrijke rol. Vooral de verontrustende situatie
in Irak en Syrië, waar IS aan terrein won, baarde zorgen. Dit leidde op de wereldmarkt tot een stijging van de olieprijs,
waardoor de druk op de Indiase handelsbalans en het begrotingstekort toenam, aangezien India voor 85% afhankelijk is van de
import van olie. Deze stijging van de olieprijs was van korte duur. De verwachting was dat de onrust in het Midden-Oosten tot
productieverlaging zou leiden, maar dit bleek niet het geval te zijn. De olieproductie bleef op peil, waardoor de prijs van een vat
ruwe olie steeds verder weggleed. Het besluit van de OPEC om de productie niet te verlagen, duwde de olieprijs verder omlaag,
waardoor de daling van een vat Noordzee olie (Brent) uitkwam op 48,3% en de Amerikaanse olie (WTI) op 45,9% per ultimo
2014. Deze ontwikkeling heeft een positief effect op het Indiase begrotingstekort (lagere subsidies aan oliebedrijven) en de
inflatie. In 2014 is de inflatie (CPI) bijna gehalveerd van 9,9% naar 5%. De toename van de groothandelsprijsindex (WPI) is
zelfs teruggevallen van 6,4% naar 0,1%. Dit betekent dat de RBI haar monetaire beleid kan verruimen, zodat renteverlagingen
een impuls kunnen geven voor economisch herstel.

Behalve dat wereldwijde ontwikkelingen effect hadden op de Indiase economie, stonden de binnenlandse ontwikkelingen
natuurlijk niet stil in de tweede helft van het jaar. De nieuwe regering Modi is ambitieus begonnen aan haar uitdaging om de
economie uit het slop te halen. Een van de belangrijkste doelstellingen uit het Budget 2015/2016 is het terugdringen van het
begrotingstekort van 4,1% naar 3,6% in het boekjaar (FY) 2016 en 3% in 2017. Daarnaast wordt getracht buitenlandse
ondernemingen ertoe te bewegen te investeren in India. Aan de inkomstenkant wordt de General Service Taks (GST) ingevoerd
en aan de uitgavenkant zullen de overheidsinvesteringen verhoogd worden met 20,9% ten opzichte van het huidige fiscale jaar.
Om zijn plannen concreet te maken heeft Modi de campagne “Make in India” gelanceerd. Dit groots opgezette en ambitieuze
plan moet ervoor zorgen dat India het wereldwijde middelpunt wordt in het fabriceren van producten. Met de hulp van het
(inter)nationale bedrijfsleven moet de productie worden opgevoerd, waardoor banen worden gecreëerd, de koopkracht wordt
vergroot en de afzetmarkt toeneemt.

Vooruitzichten 2015
Vorig jaar lag de focus op tapering, valuta, inflatie en verkiezingen. Het Amerikaanse stelsel van Centrale Banken (Fed) heeft
vorig jaar haar stimuleringsprogramma afgebouwd. De verwachting was dat het terugdraaien hiervan tot een forse
kapitaaluitstroom zou leiden uit de opkomende landen. Dit was niet het geval. Buitenlandse beleggers in India investeerden voor
ruim $16 miljard in Indiase beleggingsproducten; een toename voor het derde achtereenvolgende jaar. Daarnaast is na de
verkiezingen een nieuwe regering aangetreden. In 2015 zal de nieuwe regering beleggers, investeerders en kiezers moeten
overtuigen van haar beleid. Dit beleid is erop gericht om van India weer een sterke economische mogendheid te maken. Met
een inflatie die op het niveau van 2009 ligt, bestaat de mogelijkheid dat rentes verlaagd worden. Deze renteverlagingen kunnen
een verzwakkend effect hebben op de valuta, maar tot een verbetering van de economische groei leiden. In januari 2015 heeft
de RBI inmiddels een onverwachte renteverlaging doorgevoerd. Hiermee is een signaal afgegeven dat de focus van monetaire
verkrapping aan het draaien is naar monetaire verruiming, dat in de loop van 2015 verder gestalte zal krijgen. Monetaire
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de RBI inmiddels een onverwachte renteverlaging doorgevoerd. Hiermee is een signaal afgegeven dat de focus van monetaire
verkrapping aan het draaien is naar monetaire verruiming, dat in de loop van 2015 verder gestalte zal krijgen. Monetaire
verruiming zal zorgen voor stijgende inflatie, maar dit hoeft niet zorgwekkend te zijn. Naast de focus op economische groei en
monetaire verruiming zijn hervormingen in meerdere sectoren erg belangrijk in 2015. Deze hervormingen hebben onder andere
betrekking op: FDI (“Make in India”, spoorwegen, defensie, verzekeringssector, aanpassing van de landaankoopwet,
infrastructuur en overheid (bureaucratie, belastingenregime en corruptie).

Behalve binnenlandse ontwikkelingen zullen wereldwijde gebeurtenissen ook in India merkbaar zijn. De dalende olieprijs is al
terug te zien in de inflatie en in de rente. Nu kwantitatieve verruiming in Europa aanstaande is rijst de vraag of dit effect kan
hebben op de opkomende landen. Dit is mogelijk maar zal waarschijnlijk minder groot zijn als de QE in de VS.

Alle ontwikkelingen in ogenschouw nemend kan 2015 een herstel inluiden van de economische groei. Monetaire verruiming en
hervormingen zijn de sleutels hiertoe. De financiële markten, die al een sterk 2014 hebben laten zien, kunnen in 2015 verder
profiteren van de verbetering van het economische klimaat in India.

Naast de economische ontwikkelingen zal de performance van het fonds in 2015 sterk afhankelijk zijn van de trendmatigheid

van de aandelenmarkt. Bij zijwaarts bewegende beurzen zal het handelsmodel beduidend minder waarde kunnen toevoegen.
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Intereffekt China Warrants

Kengetallen

De intrinsieke waarde van de aandelen Intereffekt China Warrants (ICW), zijnde het gemiddelde van de bied- en de laatprijs,

steeg in de verslagperiode van € 1,70 naar € 2,35, ofwel een stijging van 38,24%. De beurskoers steeg over dezelfde periode

met 37,65%, van € 1,70 tot € 2,34. Ter vergelijking: de Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI) nam over dezelfde periode

toe met 26,27% (in euro). Het aantal uitstaande aandelen daalde in de verslagperiode van 6,9 tot 4,9 miljoen stuks. Het

fondsvermogen daalde van € 11,7 miljoen naar € 11,6 miljoen per ultimo 2014.

Gevoerde beleid/strategie

ICW richt zich op “Greater China” en investeert in hefboomproducten met als onderliggende waarden aandelen en indices

genoteerd aan de beurzen van China, Hong Kong en Taiwan. Op de binnenlandse beurzen is het beperkt mogelijk om posities in

te nemen, vanwege regelgeving, liquiditeit of de mogelijkheden die brokers bieden. In de praktijk wordt de portefeuille voor het

grootste deel belegd in posities met als onderliggende waarde de HSCEI index in Hong Kong. De prijsvorming van

hefboomproducten is ondermeer afhankelijk van de ontwikkeling van de onderliggende waarden, de rentevoet en eventueel

dividend. Bewegingen in deze parameters beïnvloeden de performance van het fonds.

Gestreefd wordt naar een hefboom van circa twee tot driemaal het rendement op de onderliggende waarden in portefeuille. In

een neergaande markt wordt gestreefd naar een lagere hefboom. Op basis van een handelsmodel wordt de korte termijn trend

van de onderliggende waarde(n) bepaald. Bij een positief trendsignaal bedraagt de hefboom twee tot drie en bij een negatief

signaal wordt de hefboom teruggebracht naar één.

Ontwikkelingen in 2014

Aan de hoge volatiliteit uit 2013 werd vanaf de tweede handelsweek in 2014 direct een vervolg gegeven. Waar beleggers zich in

2013 met name zorgen maakten over spanningen op de Chinese rentemarkt en een mogelijke bankencrisis, was het in januari

2014 een afzwakking van de Chinese economische groei. De macro data waren niet overtuigend.

Daarnaast werd duidelijk dat de kredietgroei in het land steeds verder afzwakt, wat beleggers voorzichtig maakt ten aanzien van

de huizenmarkt, die ook toenemende tekenen van afkoeling vertoont. Een andere zorg was het aantal toenemende slechte

leningen. In maart was namelijk sprake van een historisch faillissement, waarbij de grootste zonnepanelenfabrikant van het land

failliet werd verklaard. Het bedrijf kon de rente op de uitgegeven obligatieleningen niet meer betalen. Beleggers vrezen dat de

overheid in de toekomst meer faillissementen zal toestaan.

Het negatieve sentiment van begin 2014 bracht de HSCEI index van 11.441 punten naar het dieptepunt van 9.160 punten op 21

maart. Per saldo een daling van rond de 15%. Gedurende deze periode heeft het handelsmodel een defensief signaal afgegeven,
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Het negatieve sentiment van begin 2014 bracht de HSCEI index van 11.441 punten naar het dieptepunt van 9.160 punten op 21

maart. Per saldo een daling van rond de 15%. Gedurende deze periode heeft het handelsmodel een defensief signaal afgegeven,

waardoor het fonds zonder hefboom belegd is geweest. Met een historisch lage koerswinstverhouding en een oversold level in

de Relative Strenght Index (RSI) vormde de HSCEI in maart een bodem rond de 9.160 punten. Het startschot voor de draai

omhoog kwam, opmerkelijk genoeg, na herhaaldelijk slecht macro nieuws. Beleggers waren van mening dat de Chinese overheid

op basis van deze data wel zou overgaan tot stimuleren. Daarbij zei de Chinese premier Li Keqiang in een toespraak dat de

economische groei op een acceptabel niveau moet worden gehandhaafd. De overheid blijft vasthouden aan de groeidoelstelling

van 7,5% voor dit jaar, en komt continu met gerichte en concrete stimuleringsmaatregelen. Zo maakte de Chinese centrale bank

in juni bekend dat de eisen voor kapitaalreserves van bepaalde banken worden versoepeld, zodat er meer geld uitgeleend kan

worden.

De draai in het sentiment trok koopjesjagers aan, die de historisch laag gewaardeerde HSCEI index vanaf de bodem bijna 15%

hoger tilden tot aan de weerstandsgrens van 10.500 punten. De index heeft tot eind juni rond dit niveau meerdere malen

weerstand ondervonden. Sinds de bodem van 9.160 punten van medio maart noteerde de HSCEI index binnen een stijgende

driehoek, met de horizontale weerstandgrens op een niveau van 10.530 punten. De index slaagde er tot 22 juli maar liefst 11

maal niet in om dit niveau te doorbreken. Echter eind juli brak de index eindelijk opwaarts uit. Het optimisme werd o.a. ingeluid

na nieuwe geruchten over aanvullende stimuleringsmaatregelen door de Chinese overheid. Daarnaast werd duidelijk dat de

economische groei over het tweede kwartaal iets hoger is dan verwacht. De economische groei nam toe met 7,5%, boven de

verwachting van 7,4%.
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Het positieve marktsentiment was echter van korte duur. In september tikte de HSCEI index nog bijna de 11.500 punten aan,

maar corrigeerde vanaf daar met meer dan 10%. De correctie werd met name veroorzaakt door tegenvallers in de economische

berichtgeving. Vooral de ontwikkelingen in de industrie en vastgoedsector zorgden voor onrust onder beleggers. Om de

economie te steunen gaat de People’s Bank of China (PBOC), de Chinese Centrale Bank, de bankensector een financiële injectie

geven. De PBOC stelt ongeveer 500 miljard yuan (64 miljard euro) aan kredieten beschikbaar voor de vijf grootste banken van

China, om zo de economie te stimuleren.

Van oktober tot half november beweegt de markt per saldo zijwaarts, waardoor het handelsmodel gemengde signalen heeft

afgegeven. Echter, mede dankzij de renteverlaging eind november, werden beleggers weer enthousiast over de laag

gewaardeerde Chinese aandelen. De zorgen over economische zwakte en de daaraan gerelateerde risico’s lijken naar de

achtergrond verhuisd te zijn. De centrale bank in China lijkt mee te gaan in de monetaire verruimingspolitiek, die wereldwijd

door vele centrale banken gehanteerd wordt. De dalende rente maakt de laag gewaardeerde Chinese aandelen nog

aantrekkelijker. Zeker nu de beleggingsalternatieven verslechteren in China. Dalende vastgoedprijzen, dalende geldmarktrente

en een afnemend vertrouwen voor trustfondsen. Naast institutionele beleggers zijn er ook veel particuliere beleggers die zich

melden in de markt. Als gevolg hiervan weet de HSCEI index in december zelfs de 12.000 punten te bereiken, het hoogste

niveau in bijna twee jaar tijd.

Vooruitzichten 2015

Naar verwachting zal de Chinese economie in 2015 met 7% procent groeien. Het risico van een sterke groeivertraging is laag,

aangezien de overheid waarschijnlijk ook een minimale groeidoelstelling hanteert van rond de 7%. De overheid zal dus gerichte

stimuleringsmaatregelen nemen bij tegenvallende groei. Beleggers volgen daarnaast nauwlettend in welke mate structurele

hervormingen worden geïmplementeerd. Tenslotte zal de PBOC in 2015 naar verwachting nogmaals de rente verlagen om zo

o.a. de zwakte in de vastgoedsector tegen te gaan.

Naast de economische ontwikkelingen zal de performance van het fonds in 2015 sterk afhankelijk zijn van de trendmatigheid

van de aandelenmarkt. Bij zijwaarts bewegende beurzen zal het handelsmodel beduidend minder waarde kunnen toevoegen.
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Intereffekt Japanse Warrants

Kengetallen

De intrinsieke waarde van de aandelen Intereffekt Japanse Warrants (IJW), zijnde het gemiddelde van de bied- en de laatprijs,

daalde in de verslagperiode van € 1,27 naar € 1,18, ofwel een daling van 7,09%. De beurskoers daalde over dezelfde periode

eveneens met 7,09%, van € 1,27 naar €1,18. Ter vergelijking: de Nikkei index steeg over dezelfde periode in yen met 7,12%,

echter in euro's gemeten was de stijging 6,96%. Het aantal uitstaande aandelen daalde in 2014 van 11,9 tot 9,7 miljoen. Het

fondsvermogen daalde in 2014 van € 15,2 miljoen tot € 11,4 miljoen.

Gevoerd beleid/strategie

IJW richt zich op Japan en investeert in hefboomproducten met als onderliggende waarden aandelen en indices genoteerd aan

de beurzen van Tokyo. In de praktijk wordt de portefeuille voor het grootste deel belegd in posities op indices met een notering

in Tokyo. De prijsvorming van hefboomproducten is ondermeer afhankelijk van de ontwikkeling van de onderliggende waarden,

de rentevoet en eventueel dividend. Bewegingen in deze parameters beïnvloeden de performance van het fonds.

Gestreefd wordt naar een hefboom van circa twee tot driemaal het rendement op de onderliggende waarden in portefeuille. In

een neergaande markt wordt gestreefd naar een lagere hefboom. Op basis van een handelsmodel wordt de korte termijn trend

van de onderliggende waarde(n) bepaald. Bij een positief trendsignaal bedraagt de hefboom twee tot drie en bij een negatief

signaal wordt de hefboom teruggebracht naar één.

Ontwikkelingen in 2014

Tijdens de stijging in 2013 bereikte de Nikkei index op de laatste handelsdag van het jaar een stand van 16.291 punten. Van dit

jaarrecord werd na de jaarwisseling al snel afscheid genomen. Na stevige 'overbought' niveaus in de Relative Strengt Index

(RSI) was het in januari tijd voor winstnemingen. Niet alleen Japan maar ook vele westerse beurzen daalden fors tijdens de

eerste maand van het jaar. De correctie in de Nikkei continueerde tot begin februari, waarna een bodem ontstond boven de

14.000 punten. Vanaf de tweede week van februari veerde de index weer op tot iets boven de 15.000 punten, waarna wederom

een correctie volgde tot half maart. In deze periode was er weinig richtinggevend nieuws, behalve dat de Bank of Japan (BoJ)

bekend maakte extra kredieten beschikbaar te stellen aan banken om zo de kredietverlening aan het bedrijfsleven te stimuleren.

In de maanden maart en april was de Nikkei index volatiel, maar bewoog wederom tussen de 14.000 en 15.300 punten. In de

maand april werd de btw verhoogd, zoals dit reeds gepland was. Beleggers vrezen een negatief effect, nu er ook mede door de

btw-verhoging inflatie ontstaat. De eerste tekenen in april zijn dat de consument de hogere inflatie compenseert door minder te

besteden. Premier Abe moedigt bedrijven dan ook aan het verlies aan koopkracht te compenseren voor werknemers en de lonen

20

maand april werd de btw verhoogd, zoals dit reeds gepland was. Beleggers vrezen een negatief effect, nu er ook mede door de

btw-verhoging inflatie ontstaat. De eerste tekenen in april zijn dat de consument de hogere inflatie compenseert door minder te

besteden. Premier Abe moedigt bedrijven dan ook aan het verlies aan koopkracht te compenseren voor werknemers en de lonen

te verhogen.

In mei werd duidelijk dat de economie in het eerste kwartaal op jaarbasis met 5,9% was gegroeid. In aanloop naar de btw

verhoging hadden veel Japanners nog fors geconsumeerd tegen het lage tarief, met een sterke economische groei als resultaat.

Hierdoor wist de Nikkei index wederom op te veren vanaf het steunniveau van 14.000 punten. Het positieve momentum in mei

werd voorgezet in juni, en de Nikkei index wist kort even opwaarts uit te breken. Beleggers reageerden positief op het bericht

dat de Japanse overheid overeenstemming bereikte over het verlagen van de bedrijfsbelasting. De belasting voor bedrijven zal

vanaf de start van het fiscale jaar in 2015 in stappen verlaagd worden van 34,6% naar onder de 30%.

In augustus werd duidelijk dat de Japanse economie de sterkste economische krimp vertoonde in 3 jaar tijd. De economie kromp

in het 2e kwartaal met 6,7% op jaarbasis. De hogere btw die in april werd ingevoerd heeft een rem gezet op de bestedingen, al

werd voorafgaande aan de verhoging juist extra geconsumeerd.
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In september kwam een einde aan het zijwaartse koersverloop uit de zomermaanden. De Nikkei index wist ondanks de matige

economische berichtgeving naar 16.300 punten te stijgen, het hoogtepunt uit 2013. De rally werd ingezet nadat de usd/yen

opwaarts wist uit te breken boven het weerstandsniveau van 105. Vanaf dit niveau verzwakte de yen met een enorm tempo en

gaf hiermee de Nikkei index een impuls. Echter de opgebouwde winst verdween in de eerste twee weken van oktober als

sneeuw voor de zon. Wereldwijd schakelden beleggers over op de zogeheten ‘risk-off’ modus. De yen werd snel sterker en trok

de Nikkei index met 11% naar beneden. Het negatieve sentiment werd gevoed door zorgen over Ebola en nieuwe problemen

in Griekenland. Maar na stevige koersdalingen op internationale beurzen werd de bodembel geluid door de centrale banken. Na

diverse geruchten over mogelijk meer stimulering door de Fed en ECB, opereerden beleggers weer aan de koopzijde. Ook

mede vanwege de Bank of Japan (BoJ), die op de laatste handelsdag van oktober bekend maakte het huidige

stimuleringsbeleid van 70 biljoen yen naar 80 biljoen yen te gaan uitbreiden. Volgens de BoJ kan de inflatiedoelstelling van 2%

niet gerealiseerd worden, mede als gevolg van de sterk dalende olieprijs. Daarnaast maakte het Japanse pensioenfonds (GPIF)

bekend dat het beleggingsbeleid wordt gewijzigd en er meer aandelen worden gekocht. Daarnaast gaat de BoJ nog meer

investeren in Japanse aandelen via ETF’s. De enorme extra stimulering lijkt ook noodzakelijk.

Zo werd in november bekend dat de economische groei in het derde kwartaal onverwachts daalde met 0,4%. De tegenvallende

groei is mede het gevolg van de belastingverhoging uit april. Ondanks deze data bereikte de Nikkei index de 18.000 punten in

december, het hoogste niveau in 7 jaar tijd. Dit in tegenstelling tot het fonds, dat per saldo over 2014 performance moest

inleveren. Dit als gevolg van een lange zijwaartse periode, in combinatie met een sterke ‘headline’ gedreven markt, die tot vele

V-vormige spikes hebben geleid. Het handelsmodel, wat trendvolgend werkt, heeft hierdoor gemengde signalen afgegeven.

Vooruitzichten 2015

Ook in 2015 zullen de overheid en de BoJ nauw samenwerken om de economie te ondersteunen. Het enorme

stimuleringsbeleid van de BoJ zal de yen nog verder doen verzwakken.

Naast dat dit de export stimuleert, zal ook de aandelenmarkt hier wederom van profiteren. Tenslotte kijken beleggers naar

premier Abe, die sinds zijn aanstelling in december 2012 al de structurele hervormingen belooft die Japan zo hard nodig heeft.

Indien Abe in 2015 hervormingen aankondigt, zal dit beleggers vertrouwen geven voor de toekomst.

Naast de economische ontwikkelingen zal de performance van het fonds in 2015 sterk afhankelijk zijn van de trendmatigheid

van de aandelenmarkt. Bij zijwaarts bewegende beurzen zal het handelsmodel beduidend minder waarde kunnen toevoegen.
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Joure, 10 maart 2015
Directie/Beheerder TRUSTUS Capital Management B.V.

Het directieverslag is opgesteld op 30 januari 2015 en vervolgens vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 10 maart
2015. Wijzigingen ten aanzien van beleggingsvooruitzichten vanaf 30 januari 2015 zijn niet in het directieverslag verwerkt.
Hiervoor verwijzen wij u naar onze website: www.intereffektfunds.nl.

21



Jaarrekening 2014

Intereffekt Investment Funds N.V.
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Intereffekt Investment Funds N.V.

BALANS PER 31 DECEMBER

2014 2013

(3)

18.570 13.098

9.404 9.169

8.579 5.996

1.310 753

28.528 19.132

11.079 6.106

10.936 14.812

----------- -----------

88.406 69.066

(4) 1.245 13.542

(5) 39 55

(6) 2.766 10.503

----------- -----------

92.456 93.166

====== ======

(7) 585 746

(8) 328.861 342.338

(9) 39 55

(10) -260.668 -260.643

22.839 1.603

----------- -----------

91.656 84.099

(11)

75 3.514

725 5.553

----------- -----------

800 9.067

----------- -----------

92.456 93.166

====== ======

PASSIVA

resultaat lopend boekjaar

Beleggingen:

overige schulden en overlopende passiva

Intereffekt Brazil Warrants

Intereffekt India Warrants

Kortlopende schulden:

Intereffekt Emerging Africa

Immateriële vaste activa

geplaatst en gestort kapitaal

Overige activa

Eigen vermogen: (1)

overige reserve

agioreserve

Intereffekt China Warrants

wettelijke reserve

schulden aan kredietinstellingen

Intereffekt Japanse Warrants

ACTIVA

(voor bestemming resultaat bedragen x € 1.000)

Intereffekt Frontier Vietnam

Vorderingen

Intereffekt Global Frontier High Dividend Equity

Liquide middelen

WINST- EN VERLIESREKENING

2014 2013

(12) 2.298 1.647

(3) 16.820 -1.628

(3) 5.900 3.811

(13) 149 126

----------- -----------

25.167 3.956

(14) -2.328 -2.353

----------- -----------

22.839 1.603

====== ======

De tussen haakjes geplaatste nummers corresponderen met de toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening.

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen

Opbrengsten uit beleggingen

Resultaat lopend boekjaar

Som der bedrijfsopbrengsten

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen

opslag bij inkoop/afgifte

(over het boekjaar geëindigd per 31 december, bedragen x € 1.000)

Overige bedrijfsopbrengsten

bedrijfslasten
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Intereffekt Investment Funds N.V.

KASSTROOMOVERZICHT

2014 2013

2.186 1.592

-781.641 -496.007

792.360 508.681

-135 -96

-2.176 -2.277

160 -

----------- -----------

10.754 11.893

38.225 37.294

-51.715 -46.535

-1.541 -324

-3.439 3.397

----------- -----------

-18.470 -6.168

-7.716 5.725

-21 -85

====== ======

-7.737 5.640

10.503 4.863

2.766 10.503

----------- -----------

-7.737 5.640

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangen uit hoofde van beleggingen

Netto kasstroom

Transactieprovisies van aan- en verkopen van beleggingen

Ontvangen bij (her)plaatsing van aandelen

Mutatie schuld kredietinstellingen

Liquide middelen begin verslagperiode

Overige ontvangsten

Liquide middelen einde verslagperiode

Betalingen aan beheerkosten en rentelasten

Aankopen van beleggingen

Betaald dividend

Verkopen van beleggingen

Mutatie liquide middelen

Betaald bij aankoop eigen aandelen

Valuta omrekenverschillen

(over het boekjaar geëindigd per 31 december, bedragen x € 1.000)
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Intereffekt Investment Funds N.V.

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Activiteiten (1)
Intereffekt Investment Funds N.V. (IIF), statutair gevestigd te Joure is opgericht naar Nederlands recht op 6 december 1995 en is een beleggingsinstelling met
veranderlijk kapitaal. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening (2)

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht (Wft). De waardering van activa en passiva en de
bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. In de toelichting
op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het
financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de ‘Niet in de balans opgenomen
rechten en verplichtingen’. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

Omrekening van vreemde valuta’s
Beleggingen, vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta’s worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta’s
gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers die geldt op de datum van de transactie. De uit de omrekening per
balansdatum voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Beleggingen
De volgende regels zijn van toepassing voor de waardering van de activa en passiva en de resultaatbepaling:

• beleggingen die worden verhandeld op een gereglementeerde markt of op een ander handelsplatform zijn gewaardeerd tegen de beurs- en valutakoersen
per het einde van de verslagperiode. Beleggingen die niet worden verhandeld op een gereglementeerde markt of een ander handelsplatform zijn
gewaardeerd tegen de benaderde marktwaarde, met inachtneming van grondslagen die voor de desbetreffende beleggingen gangbaar zijn. Warrants zijn
aan het begin van de laatste handelsdag van de verslagperiode gewaardeerd tegen het gemiddelde van de door de meest gerede broker opgegeven bied-
en laatkoers, met dien verstande dat de waarderingen van de beleggingen van de fondsen waarvoor doorlopende handel plaatsvindt (Intereffekt Brazil
Warrants, Intereffekt India Warrants, Intereffekt China Warrants en Intereffekt Japanse Warrants) gedurende de handelsdag tussentijds zijn bijgesteld
wanneer als gevolg van fluctuaties op de financiële markten de laatste berekening niet langer juist bleek te zijn. Dit gebeurt op basis van een methode van
‘fair value pricing’, waarbij een zogenaamde ‘proxy’ wordt gevolgd, een voor het betreffende derivatenfonds relevante index;

• gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen op beleggingen zijn bepaald door op de verkoopopbrengst dan wel de balanswaarde aan het einde
van de verslagperiode de aankoopwaarde dan wel de balanswaarde aan het begin van de verslagperiode in mindering te brengen. De gemaakte kosten bij
aankoop dan wel de te maken kosten bij verkoop maken deel uit van de aankoopwaarde respectievelijk de verkoopopbrengst. Gerealiseerde en
ongerealiseerde waardeveranderingen op beleggingen zijn in de winst- en verliesrekening verantwoord. De kostprijs van de effecten, c.q. de opbrengst bij
verkoop, is vermeld inclusief eventuele brokerkosten. Voor de samenstelling van de portefeuilles van de individuele fondsen wordt verwezen naar blz. 34,
39, 45, 50, 55, 60 en 65.39, 45, 50, 55, 60 en 65.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde
en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden
in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing
met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de toelichting op de
balans is gespecificeerd. De economische levensduur en de afschrijvingsmethode worden aan het einde van elk boekjaar op-nieuw beoordeeld.

Eigen vermogen
De door Intereffekt Investment Funds N.V. ingekochte eigen aandelen zijn in mindering gebracht op het geplaatst en gestort kapitaal en de agio-reserve.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Rekening houdend met de hiervoor genoemde grondslagen is de performance over het boekjaar gevormd door rente-opbrengsten, dividendopbrengsten,
gerealiseerde en niet-gerealiseerde koers- en valutaverschillen, overige bedrijfsopbrengsten (kostenaftrek en kostenopslag) en kosten (zoals administratie,
beheer en depot) over het verslagjaar. Hierbij is uitgegaan van historische kosten. De gerealiseerde en niet-gerealiseerde koers- en valutaverschillen zijn
onderdeel van de performance over het boekjaar en worden in de winst- en verliesrekening verantwoord. Eventueel verschuldigde bronbelasting wordt in
mindering gebracht op de opbrengsten.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Kasstromen in vreemde valuta’s worden omgerekend tegen de koers die geldt op de datum van de transactie. Koersverschillen inzake geldmiddelen worden
afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangen interest en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit beleggings-activiteiten,
evenals de betaalde interest. De betaalde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

Beleggingen (3):

Het verloop van deze post gedurende het boekjaar kan als volgt worden weergegeven:

2014 2013

69.066 87.503

20.172 12.779

- -

756.300 488.644

----------- -----------

776.472 501.423

----------- -----------

845.538 588.926

19.268 12.863

51 69

760.648 509.111

----------- -----------

779.967 522.043

----------- -----------

65.571 66.883

3.913 2.401

-1.388 -2.390

- -

-4 -

28.735 12.668

-14.437 -14.306

----------- -----------

16.819 -1.627

3.877 5.757

-107 -339

- -

- -25

4.006 1.034

-1.760 -2.617

----------- -----------

6.016 3.810

----------- -----------

warrants

warrants: gerealiseerde verliezen

warrants: gerealiseerde winsten

obligaties

obligaties: gerealiseerde verliezen

aandelen

obligaties

(bedragen x € 1.000)

aankopen:

Intereffekt Investment Funds N.V.

gerealiseerd resultaat:

aandelen: gerealiseerde winsten

warrants

waarde bij aanvang boekjaar

verkoop tegen opbrengstwaarde:

aandelen

obligaties: niet-gerealiseerde winsten

obligaties: niet-gerealiseerde verliezen

warrants: niet-gerealiseerde winsten

aandelen: gerealiseerde verliezen

obligaties: gerealiseerde winsten

niet-gerealiseerd resultaat:

aandelen: niet-gerealiseerde winsten *

aandelen: niet-gerealiseerde verliezen

warrants: niet-gerealiseerde verliezen

----------- -----------

88.406 69.066

====== ======

*De winstbelasting op aandelen in Egypte wordt wekelijks berekend en maakt geen onderdeel uit van het verloop van de

beleggingen. De winstbelasting was per ultimo 2014 € 115.110.

Vorderingen (4):

De vorderingen vervallen binnen 1 jaar en betreffen te vorderen interest en transacties met betrekking tot afgifte van eigen aandelen (2013: binnen 1 jaar).

Immateriële vaste activa (5)

Het jaarlijkse afschrijvingspercentage bedraagt 20%.

436

-397

--------

39Boekwaarde per 31 december 2014

waarde ultimo boekjaar

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 2014

436

De boekwaarde kan als volgt opgesplitst worden:

Verkrijgings-/ vervaardigingsprijs per 31 december 2014

-381

--------

55

Afschrijvingen 2014 -16

39

Verkrijgings-/ vervaardigingsprijs per 1 januari 2014

--------

Boekwaarde per 1 januari 2014

bestede kosten

Boekwaarde per 31 december 2014

(bedragen x € 1.000)

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2014

26



Intereffekt Investment Funds N.V.

Liquide middelen (6):

Alle liquide middelen zijn direct opeisbaar.

MUTATIE-OVERZICHT EIGEN VERMOGEN

Maatschappelijk kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 4.000.000 en is verdeeld in tien series van aandelen, aangeduid met fonds A tot en met J.

Geplaatst en gestort kapitaal (7):

Het bij derden geplaatst en gestort kapitaal is per 31 december 2013 als volgt samengesteld:

in aantallen in bedragen in aantallen in bedragen

(x € 1.000) (x € 1.000)

40.000.000 400 1.236.023 12

40.000.000 400 780.003 8

40.000.000 400 492.100 5

40.000.000 400 2.664.063 27

130.000.000 1.300 50.597.884 506

40.000.000 400 6.902.895 69

40.000.000 400 11.925.596 119

10.000.000 100 - -

10.000.000 100 - -

10.000.000 100 - -

-------------- ------------- -------------- --------------

400.000.000 4.000 74.598.564 746

In 2013 is de nominale waarde van de fondsen A t/m G verlaagd van € 0,10 naar € 0,01 en het verschil ten bedrage van € 0,09

per aandeel is niet terugbetaald maar toegevoegd aan de agioreserve van de desbetreffende fondsen.

Het bij derden geplaatst en gestort kapitaal is per 31 december 2014 als volgt samengesteld:

in aantallen in bedragen in aantallen in bedragen

(x € 1.000) (x € 1.000)

40.000.000 400 1.386.755 14

40.000.000 400 622.937 6

40.000.000 400 559.569 6

40.000.000 400 3.943.200 39

130.000.000 1.300 37.422.509 374

40.000.000 400 4.923.007 49

40.000.000 400 9.711.617 97

10.000.000 100 - -

Fonds E: Intereffekt Emerging Africa

maatschappelijk kapitaal

Fonds H:

Fonds I:

Fonds J:

Fonds B: Intereffekt Frontier Vietnam

Fonds F: Intereffekt Brazil Warrants

Fonds C: Intereffekt China Warrants

Fonds A: Intereffkt Japanse Warrants

fonds G: Intereffekt Global Frontier High Dividend

Equity

Fonds A: Intereffkt Japanse Warrants

Fonds B: Intereffekt Frontier Vietnam

Fonds E: Intereffekt Emerging Africa

Fonds F: Intereffekt Brazil Warrants

Fonds C: Intereffekt China Warrants

Fonds H:

geplaatst en gestort kapitaal

maatschappelijk kapitaal geplaatst en gestort kapitaal

fonds G: Intereffekt Global Frontier High Dividend

Equity

Fonds D: Intereffekt India Warrants

Fonds D: Intereffekt India Warrants

10.000.000 100 - -

10.000.000 100 - -

10.000.000 100 - -

-------------- ------------- -------------- --------------

400.000.000 4.000 58.569.594 585

Agioreserve (8):

Dit betreft het agio verkregen bij de inbreng van het fondsvermogen tegen uitreiking van aandelen en latere inkoop en uitgifte van aandelen.

Het verloop is als volgt:

8.537 109 -2.326 6.175 12.495

17.407 91 -7.400 2.318 12.416

11.113 37 -1.151 2.317 12.316

4.017 207 -1.159 1.366 4.431

111.456 5.201 -11.915 6.103 110.845

31.437 663 -5.237 3.815 30.678

159.637 1.202 -14.875 13.193 159.157

----------- ------------ ----------- ----------- -----------

343.604 7.510 -44.063 35.287 342.338

12.495 - -5.061 6.945 14.379

12.416 - -5.874 3.491 10.033

12.316 - -1.535 2.529 13.310

4.431 - -1.655 2.229 5.005

110.845 - -19.584 11.415 102.676

30.678 - -7.396 3.707 26.989

159.157 - -10.215 7.527 156.469

----------- ------------ ----------- ----------- -----------

342.338 - -51.320 37.843 328.861

Fonds J:

mutatie

nominale

waarde

Intereffekt Frontier Vietnam

Intereffekt Global Frontier High Dividend Equity

Intereffekt Frontier Vietnam

stand per 1

januari 2014

stand per 1

januari 2013

Intereffekt Emerging Africa

Fonds I:

(bedragen x € 1.000)

(her)uitgifte

eigen aandelen

mutatie

nominale

waarde

Intereffekt Japanse Warrants

Intereffekt India Warrants

Intereffekt Japanse Warrants

inkoop eigen

aandelen

Intereffekt China Warrants

Intereffekt India Warrants

Intereffekt Brazil Warrants

Intereffekt Global Frontier High Dividend Equity

stand per 31

december

2013

inkoop eigen

aandelen

Intereffekt China Warrants

Intereffekt Brazil Warrants

stand per 31

december

2014

(her)uitgifte

eigen aandelen

Intereffekt Emerging Africa

Fonds H:
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Wettelijke reserve (9):

Het verloop is als volgt:

Overige reserve (10):

Het verloop is als volgt:

Intereffekt India Warrants

Intereffekt Japanse Warrants

-

High Dividend Equity

stand per 1 januari 2013

Intereffekt Frontier Vietnam

-----------

-8.557

-986Intereffekt Brazil Warrants 6

16.329

resultaat 2013

10.730

Intereffekt Japanse Warrants

-----------

-

-----------

-151.149

Intereffekt Emerging Africa

-276.688

-----------

-91.290

Intereffekt China Warrants

-

-9

-16

-

-

8

-6.484

0

41

-

-414

-

--

0

14

-

-

-16

1.531

-260.643

Intereffekt China Warrants

Intereffekt Global Frontier High Dividend Equity

Intereffekt Emerging Africa

9

-

-

-

96

Intereffekt Emerging Africa

Intereffekt Brazil Warrants

-10

-

Intereffekt Frontier Vietnam

-314

mutatie

51

Intereffekt India Warrants

-

-----------

-16.258

-6.112

2.057

Intereffekt India Warrants

1.795

-1.468

20

-

-----------

55

31

-

-149.898

-2.448

-14.727

Intereffekt Frontier Vietnam

stand per 1 januari 2014

Intereffekt Japanse Warrants

16

stand per 1 januari 2013

-41

mutatie

-----------

-

-

-

14

-

41

(bedragen x € 1.000)

-10

-

-6

-6

Intereffekt Global Frontier

16

-7.915

----------------------

Intereffekt Brazil Warrants

-283

stand per 31 december 2014

resultaat 2012

Intereffekt China Warrants

stand per 31 december 2013

mutatie

1.251

Intereffekt Global Frontier High Dividend Equity

stand per 1 januari 2014

-

55

-51 -49

stand per 31 december 2014

(bedragen x € 1.000) stand per 31 december 2013

-----------

39

-

-

-

9

mutatie

Intereffekt Global Frontier

-80.560

-149.898

979

-80.560

-----------

Intereffekt Japanse Warrants

High Dividend Equity

5.811

Intereffekt China Warrants -19.012

-

-6.112

446

-2.9463.638

Intereffekt Emerging Africa

-841

-6.484

-414

-4.285-14.727

-1.6271.603

Intereffekt Global Frontier

-5.417

Intereffekt Frontier Vietnam

6

Intereffekt India Warrants

-144.087

-----------

-

-----------

-2.448

De mutaties in de overige reserves hebben betrekking op dividenduitkeringen of dotaties vanuit de wettelijke reserve.

1.701

-3.266-824Intereffekt Brazil Warrants

-471

-321

-260.643

-85.977

-5.826

-

-260.668

-----------

Kortlopende schulden (11):
Dit betreft nog verschuldigde kosten en te betalen transacties met betrekking tot inkoop van eigen aandelen. Deze post betreft een schuld aan TRUSTUS, een
gelieerde partij. (2013: deze post heeft eveneens betrekking op nog verschuldigde kosten en te betalen transacties met betrekking tot inkoop van eigen
aandelen.)

Toelichting op de onderscheiden posten van de winst-en-verliesrekening
Opbrengsten uit beleggingen (12):
Hieronder wordt verantwoord de aan het boekjaar toe te rekenen interest en (te) ontvangen dividenden.

Opslag bij inkoop/afgifte (13):
Inkoop c.q. afgifte van aandelen Intereffekt Global Frontier High Dividend Equity en Intereffekt Frontier Vietnam geschiedt op basis van intrinsieke waarde, met
een op- en afslag voor kosten van 0,5%. Voor Intereffekt Emerging Africa geldt een en op- en afslag voor kosten van 1%. De opbrengst van deze op- en afslag
komt ten goede aan het betreffende fonds en wordt aangewend ter dekking van transactiekosten. Voor Intereffekt Japanse Warrants, Intereffekt China
Warrants, Intereffekt Brazil Warrants en Intereffekt India Warrants zijn geen op- en afslagen in rekening gebracht bij inkoop en afgifte van aandelen.
Dit betreft nog verschuldigde kosten en te betalen transacties met betrekking tot inkoop van eigen aandelen. Deze post betreft een schuld aan TRUSTUS, een
gelieerde partij. (2013: deze post heeft eveneens betrekking op nog verschuldigde kosten en te betalen transacties met betrekking tot inkoop van eigen
aandelen.)
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199

248

beheervergoeding (1)

reclame en marketing

performance fee (1)

accountant (2)

1.510

(begrote kosten)

-

administratie/secretariaat (1)

(bedragen x € 1.000)

-

============

-----------

96.700

advies

18

84

ongoing charges figure (7)

toezichthouders 10

100

44

gemiddelde fondsvermogen

20

50

beursnotering

afschrijving IEA (3)

84

-

1.357

73

2,45%

(begrote kosten)(werkelijke kosten)

1.386

246

2.328

-

24

======

2013

16

55

15

89.085

10

94

overige kosten depotbank

======

2015

68

16

-

-

89

verzekeringen

-

2,28%

-

2.080

-

6

-

afschrijving IBW (5)

-

21

9

6

2.208

18

-

bewaarkosten depotbank

73

rentelasten en overige kosten

10

2,39%

-

10

-----------

adviseur

commissarissen

18

afschrijving IFV (4)

afschrijving IFHD (6)

liquidity provider/fund agent

10

2.353

87

74

-

26

84.800

18

6

10

88.759

6

27

83

35

50

6

2014

8

38 37

58

13

246

74

59

-----------

1.566

73

84

240

4

2,65%

totale kosten

-

(werkelijke kosten)

2014

38

6

-----------

Specificatie totale kosten/lopende kosten factor(14):
De vergoedingen voor de commissarissen, beheerder, administrateur, adviseur, secretariaat, marketing (waaronder (half)jaarbericht en jaarvergadering), depotbanken,
verzekeringen, beursnotering, liquidity provider, advieskosten van onder meer accountant en fiscalist en kosten toezichthouder, komen voor rekening van het fonds. Alle
kosten zijn opgenomen inclusief BTW voor zover van toepassing, tenzij anders vermeld. Retourprovisie arrangementen zijn niet gemaakt, noch heeft het fonds prestaties
van derden aanvaard waaruit andere prestaties zijn bekostigd (zgn. softdollar-arrangementen). De Lopende Kosten Factor/Ongoing Charges Figure is (voor zover van
toepassing) exclusief de performance fee. Uit het oogpunt van transparantie zijn de transactieprovisies - voor zover deze betrekking hebben op de drie aandelenfondsen
- zichtbaar verantwoord in de jaarrekening. Voor de vier hefboomfondsen is dit niet mogelijk, omdat alle aan- en verkopen voor deze fondsen plaatsvinden tegen
nettoprijzen en voor ons niet inzichtelijk is hoeveel de transactieprovisies bedragen. Aan Trustus Capital Management B.V. of aan een daarmee verbonden partij worden
geen transactieprovisies betaald.

1. Deze bedragen worden betaald aan de beheerder, TCM, c.q. aan de administrateur, IntFin Services B.V., een 100% dochteronderneming van TCM. Ten laste
van de beheervergoeding heeft de beheerder over 2014 geen distributievergoedingen aan derde partijen uitgekeerd. In 2013 is een bedrag van € 141.553van de beheervergoeding heeft de beheerder over 2014 geen distributievergoedingen aan derde partijen uitgekeerd. In 2013 is een bedrag van € 141.553
aan distributievergoedingen uitgekeerd.

2. De externe accountant heeft over het boekjaar 2014 een bedrag ad € 31.350 ex BTW (2013 € 30.590 ex BTW) in rekening gebracht in verband met de
wettelijke controle van de jaarrekening. Er zijn geen werkzaamheden verricht met een resultaatafhankelijke beloning.

3. De éénmalige kosten van de introductie van Intereffekt Emerging Africa in 2008 bedroegen € 307.342. Deze kosten zijn betaald door het fonds, zijn
geactiveerd en worden vanaf 1 april 2008 in vijf jaar afgeschreven. De laatste afschrijving heeft in 2013 plaatsgevonden en bedroeg € 15.367. Alle
oprichtingskosten die gemaakt zijn betreffen kosten ten gunste van derde partijen, aan de beheerder of een daarmee verbonden partij zijn geen bedragen
toegekomen. In de éénmalige introductiekosten is een bedrag begrepen van € 111.124, zijnde de aan derde partijen betaalde bemiddelingsprovisie voor de
plaatsing van de aandelen bij emissie.

4. De éénmalige kosten van de doorstart van Intereffekt Frontier Vietnam in 2009 bedroegen € 46.597. Deze kosten zijn betaald door het fonds, zijn
geactiveerd en worden vanaf 1 januari 2009 in vijf jaar afgeschreven. De laatste afschrijving heeft in 2013 plaatsgevonden en bedroeg € 9.320.

5. De éénmalige kosten van de introductie van Intereffekt Brazil Warrants in 2011 bedroegen € 31.047. Deze kosten zijn betaald door het fonds, zijn
geactiveerd en worden vanaf 1 april 2011 in vijf jaar afgeschreven. De afschrijving voor 2014 bedroeg € 6.209.

6. De éénmalige kosten van de introductie van Intereffekt Global Frontier High Dividend Equity in 2012 bedroegen € 51.646. Deze kosten zijn betaald door het
fonds, zijn geactiveerd en worden vanaf 1 januari 2013 in vijf jaar afgeschreven. De afschrijving voor 2014 bedroeg € 10.329. In de éénmalige
introductiekosten is een bedrag begrepen van € 29.866, zijnde de betaalde bemiddelingsprovisie voor de plaatsing van de aandelen bij introductie. Hiervan is
€ 25.973 betaald aan derde partijen.

7. De Ongoing Charges Figure (OCF) is een kostenratio en is als volgt berekend: totale kosten (exclusief performance fee), gedeeld door het gemiddelde
fondsvermogen van de beleggingsinstelling. Het gemiddelde fondsvermogen wordt sinds 1 januari 2013 op dagbasis berekend. De performance fee voor Intereffekt
Global Frontier High Dividend Equity over 2014 bedroeg € 51.524, zijnde 0,30% van het gemiddelde fondsvermogen op dagbasis. De performance fee voor
Intereffekt Frontier Vietnam over 2014 bedroeg € 147.642, zijnde 1,39% van het gemiddelde fondsvermogen op dagbasis. De overige fondsen kennen geen
performance fee in 2014.
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Beloning Raad van Commissarissen, Adviseur en Directie

Aan beloning zijn de volgende bedragen uitgekeerd:

De beheerder krijgt geen separate vergoeding voor haar werkzaamheden als statutair directeur van de vennootschap.

76.986

======

Adviseur

-

72.959

Drs. G.H. Koolman RA

72.959

28.189

2014

€

Raad van Commissarissen

22.385 22.385

-----------

======

22.385

72.959

Drs. J.W. van de Water RA

Drs. L. Deuzeman

4.027

totaal

22.385

2013

€

-----------

Prof. Dr. J.L. Bouma (adviseur tot 1 mei 2013)

28.189

Gelieerde partijen
De volgende kosten worden gemaakt ten gunste van gelieerde partijen tegen marktconforme tarieven: beloning commissarissen en adviseur,
beheervergoeding, administratie en secretariaat. In het boekjaar 2014 is aan gelieerde partijen uitgekeerd een totaalbedrag van € 1,90 mln.
(2013: € 1,88 mln.). De volgende overeenkomsten liggen ter inzage ten kantore van de vennootschap: vermogensbeheer, adviseur, secretariaat
en uitbesteding voor het voeren van de financiële administratie.

Inkoop/Afgifte
De inkoop- en afgifteprijs wordt in grote mate bepaald door de in de markt geldende bied- en laatprijzen van de warrants waarin wordt belegd
en niet door de intrinsieke waarde. De intrinsieke waarde van de aandelen is alleen bepalend voor de vaststelling van de inkoop- en afgifteprijs
van de aandelen Intereffekt Global Frontier High Dividend Equity, Intereffekt Frontier Vietnam en Intereffekt Emerging Africa en niet voor de
vaststelling van de inkoop- en afgifteprijs van de aandelen Intereffekt Brazil Warrants, Intereffekt India Warrants, Intereffekt China Warrants en
Intereffekt Japanse Warrants. Inkoop van aandelen geschiedt op basis van de inkoopprijs. De inkoopprijs wordt berekend op basis van de

OVERIGE TOELICHTINGEN
Fiscale status
Intereffekt Investment Funds N.V. (IIF) wordt aangemerkt als een beleggingsinstelling in de zin van art. 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Dit
impliceert dat het resultaat van het fonds onderworpen is aan een vennootschapsbelastingtarief van 0%, mits aan bepaalde wettelijke vereisten wordt voldaan. Eén van
de vereisten is dat IIF al haar in een boekjaar door de onderscheiden fondsen gegenereerde inkomsten, onder aftrek van het hier fiscaal aan toe te rekenen deel van de
bedrijfslasten, binnen acht maanden na afloop van het boekjaar uitkeert aan de aandeelhouders. Deze doorstootverplichting wordt voor zover relevant per fonds
berekend.

Personeel
De vennootschap had in 2014 geen personeel in dienst, evenals in 2013.

Beloning van de beheerder
De beloning van de directie van de beheerder bedroeg in 2014 € 347.902 (2013: € 341.279). De beloning van de overige personeelsleden van de beheerder bedroeg in
2014 € 1.197.674 (2013: € 993.220). Het gemiddeld aantal werkzame personen berekend op fulltime basis bedroeg over 2014: 15

Intereffekt Japanse Warrants. Inkoop van aandelen geschiedt op basis van de inkoopprijs. De inkoopprijs wordt berekend op basis van de
intrinsieke waarde, waarbij in afwijking geldt dat de warrants worden gewaardeerd tegen de door de meest gerede broker opgegeven biedkoers.
Afgifte van aandelen geschiedt op basis van de afgifteprijs. De afgifteprijs wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde, waarbij in
afwijking geldt dat de warrants worden gewaardeerd tegen de door de meest gerede broker opgegeven laatkoers. De beurskoers van de
aandelen beweegt zich tussen de inkoop- en afgifteprijs. Het verschil tussen de inkoop- en afgifteprijs wordt veroorzaakt door het verschil tussen
de bied- en laatkoersen van de warrants waarin wordt belegd. Voor aanvullende gegevens betreffende de inkoop en afgifte van de aandelen
wordt verwezen naar de nadere informatie per fonds zoals vermeld in het meest recente prospectus.

Stembeleid en stemgedrag
De Vennootschap zal, voor zover van toepassing, in beginsel geen gebruik maken van eventuele zeggenschapsrechten op aandelen in andere
ondernemingen. Gedurende het boekjaar 2014 is dit ook niet gebeurd.

Beursafwikkeling
In 2014 heeft een wisseling van depotbank plaatsgevonden, als gevolg van de invoering van AIFMD (zie directieverslag). De beursafwikkeling
van aan- en verkooptransacties vindt in principe plaats via Caceis Bank Luxembourg Amsterdam Branch. In 2014 heeft de beursafwikkeling deels
nog plaatsgevonden via Kempen & Co N.V. en Kas Bank N.V. te Amsterdam.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Ultimo 2014 hebben IIF en de individuele fondsen géén niet uit de balans blijkende verplichtingen.

Transactievolume
Van het totale transactievolume van de beleggingsinstelling is 0% uitgevoerd via met de beheerder, beleggingsinstelling of bewaarder gelieerde
partijen.

Turnover ratio
De turnover ratio geeft de omloopsnelheid van de portefeuille weer en wordt als volgt berekend:[(V+I) – (A+R)], gedeeld door het gemiddelde
fondsvermogen x 100%. (V = verkopen onderliggende waarden van de portefeuille; I = inkopen onderliggende waarden van de portefeuille; A =
afgifte aandelen en R = royement aandelen). Voor Intereffekt Investment Funds N.V. wordt geen turnover ratio berekend. Voor de turnover
ratio’s per subfonds wordt verwezen naar de blz. 35, 41, 47, 51, 56, 61 en 66.

Tegenpartij risico/kredietrisico uitgevende instellingen derivaten
Het risico bestaat dat tegenpartijen niet aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen waardoor vorderingen moeten worden afgeboekt.
Doordat afwikkelingen van aan- en verkopen in de onderliggende waarden normaliter geschieden volgens het gebruikelijke systeem van “levering
tegen betaling”, waarbij de clearinginstellingen zich in principe garant stellen voor de betaling c.q. levering, is dit een beperkt risico. Enige
uitzondering op het systeem van levering tegen betaling zijn de transacties via de OTC-markt voor Intereffekt Frontier Vietnam.

Bij derivaten is het risico dat de uitgevende instellingen niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen groter. Door het stellen van eisen
aan de kredietwaardigheid en de rating van deze instellingen wordt dit risico zo veel mogelijk beheerst. In verband hiermee zijn de uitgevende
instellingen van derivaten beoordeeld op hun kredietwaardigheid op grond van de door Standard & Poor’s en Moody’s gepubliceerde ratings.
Deze beoordeling moet tenminste voldoen aan de kwalificatie “investment grade” (respectievelijk Baa en BBB), met dien verstande dat maximaal
10% van de portefeuille van Intereffekt Japanse Warrants, Intereffekt China Warrants, Intereffekt Brazil Warrants en Intereffekt India Warrants
belegd mag worden in derivaten uitgegeven door instellingen die vallen in de categorie Baa of BBB.
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(Onderdeel van de toelichting bij de balans en de winst- en verliesrekening van Intereffekt Investment Funds N.V.)

BALANS

31-12-2014 31-12-2013

18.570 13.098

86 96

31 41

767 639

---------- ----------

19.454 13.874

====== ======

14 12

14.379 12.495

31 41

446 -414

4.396 1.701

---------- ----------

19.266 13.835

188 39

---------- ----------

19.454 13.874

====== ======

WINST- EN VERLIESREKENING

2014 2013

1.184 736

803 230

2.720 1.007

Vorderingen

ACTIVA

geplaatst en gestort kapitaal

Opbrengsten uit beleggingen

immateriële vaste activa

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen

(voor bestemming resultaat, bedragen x € 1.000)

overige schulden en overlopende passiva

PASSIVA

Beleggingen:

wettelijke reserve

Eigen vermogen:

(over het boekjaar geëindigd per 31 december, bedragen x € 1.000)

Niet gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen

agioreserve

Liquide middelen

aandelen

Kortlopende schulden:

resultaat lopend boekjaar

overige reserve

Overige activa

2.720 1.007

61 43

---------- ----------

4.768 2016

-372 -315

---------- ----------

4.396 1701

====== ======

Het resultaat per aandeel over 2014 bedroeg € 3,30 en dat over 2013 bedroeg € 1,50.

OVERZICHT BELEGGINGSRESULTATEN

2014 2014 2013 2013 2012 2012

resultaat per

aandeel

resultaat per

aandeel

resultaat per

aandeel

1.184 0,89 736 0,65 13 0,02

803 0,60 230 0,20 - -

2.720 2,04 1.007 0,89 -76 -0,11

61 0,05 43 0,04 45 0,06

-372 -0,28 -315 -0,28 -31 -0,04

---------- --------- ---------- --------- ---------- ---------

4.396 1.701 -49

===== ===== =====

3,30 1,50 -0,07

===== ===== =====

Vanaf 2013 heeft de bovenstaande berekening plaatsgevonden o.b.v. het gemiddeld aantal uitstaande aandelen i.p.v. het aantal uitstaande aandelen per ultimo boekjaar.

De vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast.

(bedragen x € 1.000, m.u.v. resultaat per aandeel)

Resultaat per aandeel

Niet gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen

bedrijfslasten

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

Niet gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen

opslag bij inkoop/afgifte

Resultaat boekjaar

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen

Overige bedrijfsopbrengsten

Opbrengsten uit beleggingen

Resultaat boekjaar

Lasten
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(Onderdeel van de toelichting bij de balans en de winst- en verliesrekening van Intereffekt Investment Funds N.V.)

KASSTROOMOVERZICHT

-324

7 -31

128 -278

-----------

1.139

Betaald bij inkoop eigen aandelen

Betalingen aan beheerkosten en rentelasten

-10.478

8.704

6.249

1.143

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten

-1.022

Aankopen van beleggingen

-36

2014

121

6.986

639

Mutatie liquide middelen 128

Netto kasstroom

======

-804

-3.849

-----------

Liquide middelen einde boekjaar

Verkopen van beleggingen

-68Transactieprovisies van aan- en verkopen van beleggingen

Betaald dividend

Valuta omrekenverschillen

-5.039

670Ontvangen uit hoofde van beleggingen

(over het boekjaar geëindigd per 31 december, bedragen x € 1.000) 2013

-319

-247

-2.323

Liquide middelen begin boekjaar

======

917

-----------

-278

767

-----------

639

-----------

3.124

-----------

3.602

-286

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangen bij (her)plaatsing van aandelen

-7.321
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(Onderdeel van de toelichting bij de balans en de winst- en verliesrekening van Intereffekt Investment Funds N.V.)

SAMENSTELLING VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE PER 31 DECEMBER 2014

Aantal

aandelen

koers

AANDELEN

Bangladesh

77.000 $ 4,65 294.570 145

349.500 $ 1,02 293.287 111

Egypte

10.613 EGP 223,96 273.529 247

26.788 EGP 61,15 188.509 83

124.761 EGP 19,00 272.790 146

17.293 EGP 207,55 413.036 205

35.213 EGP 78,25 317.090 185

31.617 EGP 44,11 160.492 93

236.553 EGP 6,13 166.872 94

107.828 EGP 24,22 300.539 159

34.150 EGP 45,00 176.847 117

122.567 EGP 15,40 217.215 111

97.535 EGP 25,05 281.166 189

Ghana

1.000.000 GHS 1,01 260.665 124

157.000 GHS 7,60 307.946 111

Kenia

214.000 KES 139,00 270.123 81

1.385.600 KES 16,65 209.501 110

28.500 KES 900,00 232.928 192

460.000 KES 59,00 246.458 204

76.000 KES 335,00 231.202 135

Koeweit

126.000 $ 1,81 187.627 87

Marokko

5.700 MAD 280,00 145.643 58

1.831 MAD 1.221,00 204.014 85

1.580 MAD 1.620,00 233.576 115

28.800 MAD 113,90 299.346 119

Nigeria

14.500.000 NGN 3,62 235.339 192

5.857.435 NGN 6,42 168.601 89

1.885.000 NGN 26,07 220.328 105

10.000.000 NGN 3,46 155.129 95

750.000 NGN 25,35 85.243 56

327.000 NGN 150,00 219.916 100

11.250.000 NGN 4,50 226.977 91

Pakistan

70.000 PKR 572,00 328.188 188

182.275 PKR 195,00 291.333 240

79.000 PKR 527,50 341.569 121

United Bank for Africa

Zahraa el Maadi Investment & Development

Sidi Kerir Petrochemicals

Dangote Sugar Refinery

Titas Gas Transmission

Attock Cement Pakistan

Eastern Tobacco

Honeywell Flour Mill

Misr Chemical Industries

National Company for Maize Products

Barclays Bank of Kenya

Kenya Commercial Bank

Cal Bank

Archroma Pakistan

marktwaarde

in % van de

(gem.)

kostprijs*

Misr Beni Suef Cement

Compagnie Miniere De Touissi

Lafarge Ciments

Maroc Telecom

Okomu Oil Palm

Credit Agricole

Ecobank Ghana

Mobile Telecommunications

Paint & Chemicals Industries

Guaranty Trust Bank

Custodian and Allied Insurance

Standard Chartered Bank Kenya

Attock Petroleum

Alliances Developpement

marktwaarde

in €

Alexandria Mineral Oils

Bamburi Cement

Total Nigeria

Alexandria Containers & Goods

Egyptian International Pharmaceutical Industrial Company

Grameenphone

British American Tobacco

79.000 PKR 527,50 341.569 121

770.000 PKR 48,10 303.574 182

305.000 PKR 117,35 293.367 114

1.000.000 PKR 36,30 297.533 120

570.000 PKR 78,50 366.752 162

615.000 PKR 78,65 396.463 153

149.220 PKR 306,12 374.410 152

750.000 PKR 46,36 284.992 115

67.000 PKR 381,00 209.232 86

152.500 PKR 270,00 337.491 259

180.000 PKR 178,25 262.985 218

Roemenië

2.181.700 $ 0,11 197.439 88

600.000 $ 0,43 212.841 114

Saudi Arabië

30.975 $ 10,77 274.456 101

13.730 $ 24,33 274.826 121

8.953 $ 37,74 277.981 96

14.950 $ 22,79 280.305 84

12.339 $ 26,02 264.139 108

23.600 $ 15,89 308.518 107

20.194 $ 18,18 302.038 116

14.996 $ 24,30 299.797 142

10.600 $ 21,81 190.198 91

25.090 $ 13,08 269.994 107

25.600 $ 12,72 267.900 92

Sri Lanka

135.000 LKR 399,00 337.647 151

276.525 LKR 194,90 337.834 119

1.638.582 LKR 25,00 256.782 145

1.887.743 LKR 24,60 291.095 192

Vietnam

312.500 VND 26.500,00 318.828 152

200.000 VND 26.300,00 202.510 152

304.910 VND 30.400,00 356.867 221

377.000 VND 20.600,00 298.999 149

226.650 VND 26.800,00 233.857 209

216.000 VND 30.700,00 255.301 93

225.578 VND 30.500,00 264.885 130

146.000 VND 25.400,00 142.773 93

500.000 VND 13.900,00 267.575 100

-------------

18.569.778

======

* Dit is het percentage van de marktwaarde op 31-12-2014 ten opzichte van de (gem.) kostprijs. Een getal onder de 100 betekent een negatief resultaat,

boven de 100 een positief resultaat.

Pan Asia Banking

Advanced Petrochemicals

OMV Petrom

Saudi Basic Industries

TOTAAL GENERAAL EFFECTEN

Petrovietnam Low Pressure

Vietnam JS Commercial Bank

Yamaha Saudi Cement

Chevron Lubricants

Hatton National Bank

Phuoc Hoa Rubber

Petrovietnam F&C

Petrovietnam General Service

Saudi Telecom

United Electronics

Peoples Leasing

Fauji Fertilizer

Bank al-Habib

Nishat Chunian

Saudi Chemical

Yanbu National Petrochemical

Sif2 Moldava Bacau

Saudi Arabian Fertilizer

Kot Addu Power Company

United Bank

Attock Petroleum

Thal

MCB Bank

Habib Metro Bank

Petro Vietnam Southern Gas

Saudi Cement

Saudi Vitrified Clay Pipe

Petrovietnam Technical Service

Petrolimex Petrochemical

Qassim Cement

Hung Vuong

Hub Power Company

Pakistan Oilfields
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(Onderdeel van de toelichting bij de balans en de winst- en verliesrekening van Intereffekt Investment Funds N.V.)

PORTEFEUILLEVERDELING

27,45% 31,76%

19,44% 15,40%

16,44% 17,28%

16,43% 19,26%

11,59% 7,29%

3,24% 3,95%

3,02% 3,93%

2,39% 1,13%

------------ ------------

100,00% 100,00%

====== ======

22,01% 15,41%

16,21% 17,04%

14,91% 13,50%

12,61% 14,61%

7,06% 7,00%

6,59% 5,20%

6,41% 6,68%

4,75% -

3,17% 0,30%

3,06% 1,31%

2,21% 1,51%

1,01% 1,46%

- 10,82%

- 2,89%

- 1,23%

- 1,04%

------------ ------------

100,00% 100,00%

====== ======

2014 IN CIJFERS *

31-12-2013

31-01-2014

28-02-2014

vermogen

(x € 1.000)

Financiële instellingen

Elektrische centrales & gas

1.305.384

Nigeria

Koeweit

12,09

in €in €

Ghana

Argentinië

31-12-2013

Totaal

intrinsieke waarde aantal

Egypte

Sri Lanka

Roemenië

Energie

Saoedi Arabië

Totaal

11,84

Basismaterialen

Oekraïne

naar sectoren:

Bangladesh

14.831

Info & communicatie

Marokko

Verenigde Arabische Emiraten

datum beurskoers

11,1911,25

11,90

1.236.023 13.835

15.782

per aandeel per aandeel

1.252.217

Qatar

31-12-2014 31-12-2013

Diverse produkten

naar landen:

Pakistan

Vietnam

31-12-2014

Industrie

Kenia

fonds-

aandelen

12,15

Consument niet-cyclisch

28-02-2014

31-03-2014

30-04-2014

31-05-2014

30-06-2014

31-07-2014

31-08-2014

30-09-2014

31-10-2014

30-11-2014

31-12-2014

* exclusief herbelegging dividend

Performancevergelijking

* inclusief herbelegging dividend

** gegevens zijn vanaf startdatum fonds: 15-11-2012

Diverse kengetallen portefeuille

HISTORISCH OVERZICHT *

15-11-2012 613.157 6.132

31-12-2012

31-12-2013

31-12-2014

17.637

fondsvermogen

13,96 13,89 1.386.755 19.266

31-12-2013

17.321

Liquide middelen

8.575868.500

Ongoing Charges Figure (1)

13.835

per aandeel

1,85%

(x € 1.000)

11,25 11,19

12,35

aantaldatum

per aandeel

1.345.389

1.305.384

1.294.603

12,09

18.828

14,41 18.803

1.299.82714,49

12,52

2,59%

15,51%

13,96

13,95

12,45

De liquide middelen bestaan uit het fondsvermogen minus de beleggingen.

iShares MSCI Frontier 100 ETF 17,65% 18,39%

12,41

13,89

16,49%

37,91%

41,82%

MSCI FM Daily NET TR Index

sinds aanvang**

21,75% 20,49%

MSCI FM ex GCC NET TR Index

30,13%

14,34

47,25%

12,40

in € in €

11,81%

14,56

18.337

1.236.023

Turnover ratio (2)

Beurskoers

44,37%

2013

1.386.755

3,61%

14,03

18,94%

1.307.318

19.266

1.390.797

1.311.330

16.81112,56

15.967

1.445.054

16.953

18.781

15.782

5,33%

13,55

9,92

1.257.984

1.428.600

13,48

Rendement in € *

31-12-2014

9,87

10,0010,00

2014

beurskoers intrinsieke waarde

50,38%

12,93 13,00

12,33

12,15

aandelen

12,50

* exclusief herbelegging dividend

1. De Ongoing Charges Figure (OCF) is een kostenratio en is als volgt berekend: totale kosten (exclusief performance fee) gedeeld door het
gemiddelde fondsvermogen van de beleggingsinstelling op dagbasis. Voor 2015 bedraagt de begrote OCF 1,67%. Naast de beheerfee kan
de beheerder conform de bepalingen van het prospectus een performance fee in rekening brengen van 10% van de outperformance van de
benchmark. De performance fee over 2014 bedroeg € 51.524, zijnde 0,30% van het gemiddelde fondsvermogen op dagbasis.

2. De turnover ratio geeft de omloopsnelheid van de portefeuille weer en is als volgt berekend:[(V+I) – (A+R)], gedeeld door het gemiddelde
fondsvermogen x 100%. (V = verkopen onderliggende waarden van de portefeuille; I = inkopen onderliggende waarden van de portefeuille;
A = afgifte participaties en R = royement participaties). Indien dit tot een negatief bedrag leidt, wordt een turnover ratio vermeld van nihil.
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(Onderdeel van de toelichting bij de balans en de winst- en verliesrekening van Intereffekt Investment Funds N.V.)

2014 2013

9.404 9.118

- 51

----------- -----------

9.404 9.169

574 79

20 740

----------- -----------

9.998 9.988

====== ======

6 8

10.033 12.416

-2.946 -6.112

2.663 3.638

----------- -----------

9.756 9.950

75 -

167 38

----------- -----------

242 38

----------- -----------

9.998 9.988

====== ======

WINST- EN VERLIESREKENING

2014 2013

546 581

(voor bestemming resultaat,bedragen x € 1.000)

Opbrengsten uit beleggingen

aandelen

overige schulden en overlopende passiva

geplaatst en gestort kapitaal

Beleggingen:

PASSIVA

Kortlopende schulden:

overige reserve

BALANS PER 31 DECEMBER

schulden aan kredietinstellingen

Eigen vermogen:

obligaties

ACTIVA

agioreserve

(over het boekjaar geëindigd per 31 december, bedragen x € 1.000)

resultaat lopend boekjaar

Liquide middelen

Vorderingen

546 581

1.479 794

997 2.578

47 48

---------- ----------

3.069 4.001

-406 -363

---------- ----------

2.663 3.638

===== =====

Het resultaat per aandeel over 2014 bedroeg € 3,72 en dat over 2013 bedroeg € 3,62.

Niet gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen

Opbrengsten uit beleggingen

Som der bedrijfsopbrengsten

opslag bij inkoop/afgifte

Overige bedrijfsopbrengsten

Resultaat lopend boekjaar

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen

bedrijfslasten
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(Onderdeel van de toelichting bij de balans en de winst- en verliesrekening van Intereffekt Investment Funds N.V.)

OVERZICHT BELEGGINGSRESULTATEN OVER DE LAATSTE VIJF JAAR

2014 2013 2012 2012 2011 2011 2010 2010

resultaat per resultaat per resultaat per resultaat per resultaat per

aandeel aandeel aandeel aandeel aandeel

546 0,76 581 0,58 648 0,55 445 0,47 300 0,47

1.479 2,07 794 0,79 -658 -0,55 -456 -0,48 504 0,79

997 1,39 2.578 2,57 2.109 1,77 -3.405 -3,60 -810 -1,27

47 0,07 48 0,04 74 0,06 31 0,03 22 0,03

-406 -0,57 -363 -0,36 -378 -0,32 -265 -0,28 -254 -0,40

----------- ----------- ----------- ----------- -----------

------------ ------------ ------------ ------------ ------------

2.663 3.638 1.795 -3.650 -238

===== ===== ===== ===== =====

3,72 3,62 1,51 -3,86 -0,38

===== ===== ===== ===== =====

Vanaf 2013 heeft de bovenstaande berekening plaatsgevonden o.b.v. het gemiddeld aantal uitstaande aandelen i.p.v. het aantal uitstaande aandelen per ultimo boekjaar.

De vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast.

KASSTROOMOVERZICHT

2014 2013

Resultaat

boekjaar

Niet

gerealiseerde

waarde-

veranderingen

van beleggingen

2013

Opbrengsten uit

beleggingen

Lasten

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten

(over het boekjaar geëindigd per 31 december, bedragen x € 1.000)

Overige bedrijfs-

opbrengsten

2014(bedragen x €

1.000, m.u.v.

resultaat per

aandeel)

Resultaat per

aandeel

Gerealiseerde

waarde-

veranderingen

van beleggingen

548 634

-5.073 -2.877

6.875 8.502

-35 -36

-279 -347

---------- ----------

2.036 5.876

3.511 2.345

-5.849 -7.403

-465 -

75 -117

---------- ----------

-2.728 -5.175

-692 701

-28 -54

====== ======

-720 647

740 93

20 740

--------- ---------

-720 647

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Liquide middelen begin boekjaar

Netto kasstroom

Betalingen aan beheerkosten en rentelasten

Betaald bij aankoop eigen aandelen

Valuta omrekenverschillen

Aankopen van beleggingen

Verkopen van beleggingen

Ontvangen bij (her)plaatsing van aandelen

Ontvangen uit hoofde van beleggingen

Mutatie liquide middelen

Mutatie schuld kredietinstellingen

Liquide middelen einde boekjaar

Transactieprovisies van aan- en verkopen van beleggingen

Betaald dividend
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(Onderdeel van de toelichting bij de balans en de winst- en verliesrekening van Intereffekt Investment Funds N.V.)

SAMENSTELLING VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE PER 31 DECEMBER 2014

koers

AANDELEN

811.700 VND 13.900,00 434.381 111

300.000 VND 32.000,00 369.600 105

566.580 VND 11.400,00 248.672 85

267.625 VND 27.400,00 282.318 150

100.000 VND 55.500,00 213.675 112

50.000 VND 38.000,00 73.150 93

4.060.420 € 0,41 1.664.772 197

30.000 VND 20.600,00 23.793 85

227.343 VND 47.700,00 417.504 134

171.970 VND 23.500,00 155.590 147

30.000 VND 43.700,00 50.474 114

521.560 VND 30.400,00 610.434 177

98.500 VND 64.000,00 242.704 105

100.000 VND 70.500,00 271.425 103

453.050 VND 26.800,00 467.457 145

51.941 VND 13.600,00 27.196 221

467.910 VND 22.800,00 410.731 149

730.000 VND 12.200,00 342.881 72

37.700 VND 12.000,00 17.417 64

22.900 VND 18.700,00 16.487 113

20 VND 73.000,00 56 310

241.250 VND 19.000,00 176.474 105

2.958.167 VND 8.835,31 1.006.248 202

423.809 € 2,80 1.186.665 124

550.000 VND 13.900,00 294.333 93

150.000 $ 0,07 8.639 3

520.266 VND 19.500,00 390.590 108

41 VND 11.300,00 18 116

-----------

9.403.684

=======

boven de 100 een positief resultaat.

Sao Ta Foods

marktwaarde

in % van de

(gem.)

kostprijs*

Dabaco Vietnam

* Dit is het percentage van de marktwaarde op 31-12-2014 ten opzichte van de (gem.) kostprijs. Een getal onder de 100 betekent een negatief resultaat,

Vietnam Resource Investments

Dong Phu Rubber

Petrovietnam Gas

Petrovietnam Drill & Wellness

Thang Long

Petrolimex Petrochemical

Vegetable Oil Packing

FPT

Vietnam Equity

Danang Rubber

Vietnam JS Commercial Bank

Traphaco

Fecon Foundation Engineering

TOTAAL GENERAAL EFFECTEN

Hoa Binh Rubber

Aantal

Halong Canned

Bien Hoa Sugar

Bao Viet Holding

SongDa Consulting

VFMVF4

Societe De Bourbon

marktwaarde

in €

Vinacomin Nui Beo Coal

DWS Vietnam

Anphat Plastic and Green Environment

Power Engineering Consulting

Petrovietnam Technical Service

Vietnam Superintendence
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(Onderdeel van de toelichting bij de balans en de winst- en verliesrekening van Intereffekt Investment Funds N.V.)

PORTEFEUILLEVERDELING

2014 IN CIJFERS *

31-12-2013

31-01-2014

28-02-2014

31-03-2014

30-04-2014

31-05-2014

30-06-2014

31-07-2014

31-08-2014

30-09-2014

31-10-2014

30-11-2014

-----------

======

in €

Energie

Electrische centrales & gas

11.133

----------

13,62

724.303

Basismaterialen

naar asset mix:

100,00%

Aandelen

14,03

643.512

15,76

13,72

14,99

Beleggingsfondsen

Totaal

11.294

16,23

intrinsieke waarde

13,56

-----------

14,22

9.95012,76

Financiële instellingen

per aandeel

Diverse produkten

14,09

14,82

10.436

732.913

Obligaties

15,17%

in €

7,06%

749.355

Consument niet-cyclisch

3,61%

5,35%Industrie

16,23%

0,01%

14,89

Totaal

fondsvermogen

-

----------

10.990

756.769

18,90%

6,26%

9.940

beurskoers

aandelen

0,49%

41,02%

31-12-201331-12-2014

10,77%

naar sectoren:

(x € 1.000)

12,82

687.884

Info & communicatie

-

31-12-2014

======

100,00%

4,44%

96,39%

10.545

======

16,18

91,64%

aantal

======

10.704

4,38%

31-12-2013

41,11%

3,00%

100,00%

16,64%

Liquide middelen

0,51%

8,32%

7,85%

0,85%

11.020

datum

16,30

14,32

100,00%

10.495

15,07

16,26

14,28

per aandeel

780.003

10.664

10.39816,16

777.913

743.623

716.56215,73

14,26 728.664

646.811

16,06

13,79

30-11-2014

31-12-2014

* exclusief herbelegging dividend

Performancevergelijking

* inclusief herbelegging dividend

** gevens zijn vanaf startdatum fonds: 12-01-2009

Beurskoers 27,39% 37,85%

20,35%

17,46%43,43%

Rendement in € * 2014 2013

643.512

26,37%

622.93715,66

Ho Chi Minh Stock Index

-5,81%

9.75615,60

Dong

96,24%

-10,38%10,94%

10.398

sinds aanvang**

93,96%

16,16

-4,44%

16,06

Hanoi SE Equity Index
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(Onderdeel van de toelichting bij de balans en de winst- en verliesrekening van Intereffekt Investment Funds N.V.)

Diverse kengetallen portefeuille

HISTORISCH OVERZICHT *

12-01-2009

31-12-2009

31-12-2010

31-12-2011

31-12-2012

31-12-2013

31-12-2014

* exclusief herbelegging dividend

622.937

aantal

12,19

aandelen

7,85%

9.950

in €

8,42

780.003

11,88

datum beurskoers

3,34%

704.444

11.418

15,66

9,30

7.213916.503

9,35

12,25 596.170

12,82

Ongoing Charges Figure (1)

11,94

8,42

8.368

31-12-2013

per aandeel

15,60

1.221.376

Liquide middelen

intrinsieke waarde

15,41%

3,61%

31-12-2014

28,77%

2.964

3,95%

per aandeel

Turnover ratio (2)

352.002

7.267

(x € 1.000)

9.756

in €

De liquide middelen bestaan uit het fondsvermogen minus de beleggingen.

fondsvermogen

12,76

7,91 7,87

1. De Ongoing Charges Figure (OCF) is een kostenratio en is als volgt berekend: totale kosten (inclusief kosten discounted closed-end funds,
exclusief performance fee) gedeeld door het gemiddelde fondsvermogen van de beleggingsinstelling op dagbasis. Voor 2015 bedraagt de
begrote OCF 2,31%. Naast de beheerfee kan de beheerder conform de bepalingen van het prospectus een performance fee in rekening
brengen van 10% per jaar (met een winstdrempel van 10%). De performance fee over 2014 bedroeg € 147.642, zijnde 1,39% van het
gemiddelde fondsvermogen op dagbasis.

2. De turnover ratio geeft de omloopsnelheid van de portefeuille weer en is als volgt berekend:[(V+I) – (A+R)], gedeeld door het gemiddelde
fondsvermogen x 100%. (V = verkopen onderliggende waarden van de portefeuille; I = inkopen onderliggende waarden van de portefeuille;
A = afgifte eigen aandelen en R = royement eigen aandelen). Indien dit tot een negatief bedrag leidt, wordt een turnover ratio vermeld van
nihil.
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(Onderdeel van de toelichting bij de balans en de winst- en verliesrekening van Intereffekt Investment Funds N.V.)

BALANS PER 31 DECEMBER

2014 2013

8.579 5.996

73 49

165 800

--------- ---------

8.817 6.845

===== =====

6 5

13.310 12.316

-5.826 -6.484

1.247 979

--------- ---------

8.737 6.816

80 29

--------- ---------

8.817 6.845

===== =====

WINST- EN VERLIESREKENING

(over het boekjaar geëindigd per 31 december, bedragen x €1.000)

330

-1.013Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen

Opbrengsten uit beleggingen

Kortlopende schulden:

Vorderingen

Beleggingen:

2013

ACTIVA

aandelen

Niet gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen

resultaat lopend boekjaar

geplaatst en gestort kapitaal

215

567

1.808

2014

overige schulden en overlopende passiva

633

Eigen vermogen:

overige reserve

Liquide middelen

PASSIVA

agioreserve

(voor bestemming resultaat bedragen x € 1.000)

Het resultaat per aandeel over 2014 bedroeg € 2,31 en dat over 2013 bedroeg € 2,39.

1.456

----------

----------

======

41

Som der bedrijfsopbrengsten

bedrijfslasten

Overige bedrijfsopbrengsten

35

-181-209

opslag bij inkoop/afgifte

1.247

1.160

======

Resultaat boekjaar

----------

979

----------
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(Onderdeel van de toelichting bij de balans en de winst- en verliesrekening van Intereffekt Investment Funds N.V.)

OVERZICHT BELEGGINGSRESULTATEN OVER DE LAATSTE VIJF JAAR

2014 2013 2012 2012 2011 2011 2010 2010

resultaat per

aandeel

resultaat per

aandeel

resultaat per

aandeel

Opbrengsten uit

beleggingen

567 1,05 330 0,81 307 0,46 258 0,32 167 0,33

Gerealiseerde

waarde-

veranderingen

van beleggingen

215 0,40 -1.013 -2,48 -2.258 -3,39 -211 -0,26 -425 -0,83

Niet

gerealiseerde

waarde-

veranderingen

van beleggingen

633 1,18 1.808 4,42 4.165 6,26 -3.926 -4,89 1.399 2,75

Overige bedrijfs-

opbrengsten

41 0,07 35 0,08 63 0,09 42 0,05 67 0,13

-209 -181 -220 -0,33 -312 -0,39 -212 -0,42

---------- ---------- ---------- ---------- ----------

1.247 979 2.057 -4.149 996

===== ===== ===== ===== =====

2,31 2,39 3,09 -5,17 1,96

===== ===== ===== ===== =====

Vanaf 2013 heeft de bovenstaande berekening plaatsgevonden o.b.v. het gemiddeld aantal uitstaande aandelen i.p.v. het aantal uitstaande aandelen per ultimo boekjaar.

De vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast.

KASSTROOMOVERZICHT

2014 2013

495 288

-2.987 -2.015

-0,44

Ontvangen uit hoofde van beleggingen

(over het boekjaar geëindigd per 31 december, bedragen x € 1.000)

-0,39Lasten

Resultaat

boekjaar

Aankopen van beleggingen

2014 2013

resultaat per

aandeel

Resultaat per

aandeel

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten

(bedragen x €

1.000, m.u.v.

resultaat per

aandeel)

resultaat per

aandeel

-2.987 -2.015

1.346 1.287

-32 -24

-220 -151

---------- ----------

-1.398 -615

2.556 2.348

-1.521 -1.146

-272 -

---------- ----------

763 1.202

-635 587

====== ======

800 213

165 800

---------- ----------

-635 587

Liquide middelen begin verslagperiode

Betaald bij inkoop eigen aandelen

Betalingen aan beheerkosten en rentelasten

Betaald dividend

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Transactieprovisies van aan- en verkopen van beleggingen

Liquide middelen einde verslagperiode

Aankopen van beleggingen

Ontvangen bij (her)plaatsing van aandelen

Verkopen van beleggingen

Netto kasstroom

Mutatie liquide middelen
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(Onderdeel van de toelichting bij de balans en de winst- en verliesrekening van Intereffekt Investment Funds N.V.)

SAMENSTELLING VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE PER 31 DECEMBER 2014

Aantal koers

AANDELEN

Botswana

130.000 BWP 1.151,00 129.505 77

Egypte

3.235 Aldekhela Steel EGP 581,40 216.444 97

13.687 EGP 223,96 352.756 222

33.150 EGP 61,15 233.279 99

157.000 EGP 19,00 343.280 147

15.850 EGP 207,55 378.571 210

43.869 EGP 78,25 395.037 182

33.298 EGP 44,11 169.025 83

178.107 EGP 6,13 125.643 77

94.311 EGP 24,22 262.864 138

33.727 EGP 45,00 174.657 128

83.603 EGP 31,50 303.059 137

167.300 EGP 15,40 296.491 91

169.750 EGP 12,05 235.392 87

4.419 EGP 73,99 37.626 103

58.411 EGP 25,05 168.383 173

Ghana

890.000 GHS 1,01 231.992 133

67.600 GHS 7,60 132.593 124

26.000 GHS 20,45 137.224 129

Kenia

135.000 KES 139,00 170.405 77

1.204.700 KES 16,65 182.149 113

650.000 KES 59,00 348.257 239

2.900.000 KES 14,05 370.005 241

Marokko

800 MAD 1.900,00 138.708 119

3.786 MAD 280,00 96.738 57

2.900 MAD 940,00 248.761 124

2.350 MAD 1.221,00 261.842 77

2.436 MAD 1.620,00 360.121 137

43.600 MAD 113,90 453.176 110

Nigeria

6.052.624 NGN 6,42 174.219 73

2.690.000 NGN 26,07 314.420 91

Misr Beni Suef Cement

Misr Chemical Industries

Barclays Bank of Kenya

Sidi Kerir Petrochemicals

Botswana Insurance

Afriquia Gaz

Maroc Telecom

Bamburi Cement

Kenya Commercial Bank

marktwaarde

in % van de

(gem.)

kostprijs*

Paint & Chemicals Industries

Guaranty Trust Bank

Compagnie Miniere de Touissi

Dangote Sugar Refinery

Cal Bank

Egyptian International Pharmaceutical Industrial

Nat. Comp. for Maize Products

marktwaarde

in €

Qatar National Bank

Telecom Egypt

Upper Egypt Flour Mills

Standard Chartered Bank Ghana

Alliances Developppement

Safaricom

Lafarge Ciments

Ciments Du Maroc

Eastern Tobacco

Alexandria Containers & Goods

Zahraa el Maadi Investment & Development

Ecobank Ghana

Alexandria Mineral Oils

Credit Agricole

2.690.000 NGN 26,07 314.420 91

10.000.000 NGN 3,46 155.129 109

250.000 NGN 158,00 177.098 118

1.054.331 NGN 6,46 30.537 48

470.374 NGN 150,00 316.338 107

11.250.000 NGN 4,50 226.977 91

2.705.234 NGN 19,00 230.450 82

-------------

8.579.151

======

* Dit is het percentage van de marktwaarde op 31-12-2014 ten opzichte van de (gem.) kostprijs. Een getal onder de 100 betekent een negatief resultaat,

boven de 100 een positief resultaat.

Guaranty Trust Bank

Zenith Bank

Total Nigeria

TOTAAL GENERAAL EFFECTEN

Nascon

Mobil Nigeria

United Bank for Africa

Honeywell Flour Mill
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(Onderdeel van de toelichting bij de balans en de winst- en verliesrekening van Intereffekt Investment Funds N.V.)

PORTEFEUILLEVERDELING

32,03% 28,88%

18,78% 17,97%

15,17% 15,10%

14,98% 17,37%

12,34% 11,07%

5,57% 7,23%

1,13% 2,38%

----------- -----------

100,00% 100,00%

====== ======

43,04% 26,12%

18,94% 26,19%

18,18% 18,68%

12,48% 21,29%

5,85% 3,44%

1,51% 1,90%

- 2,38%

---------- ----------

100,00% 100,00%

====== ======

2014 IN CIJFERS *

31-12-2013

31-01-2014

28-02-2014

31-03-2014

30-04-2014

31-05-2014

30-06-2014

31-07-2014

31-08-2014

14,81

aandelen

31-12-2013

aantal

Consument niet-cyclisch

Totaal

Consument cyclisch

Basismaterialen

492.100

Industrie

546.837

Ghana

Financiële instellingen

14,83

Egypte

Marokko

Nigeria

Kenia

548.095

8.178

per aandeel

vermogen

7.234

14,96

31-12-2013naar landen:

14,55

14,18

14,62

13,99

in €

beurskoers

7.876

31-12-2014

14,08

14,32

datum

15,71

14,70

14,10 541.815

Botswana

14,24

15,55

6.81613,85

522.640 7.605

532.055

7.714

Tunesië

14,98

7.678

7.854

Energie

Info & communicatie

Totaal

513.885

531.025

31-12-2014

13,94

naar sectoren:

14,76

8.522

(x € 1.000)per aandeel

536.199

fonds-intrinsieke waarde

in €

31-08-2014

30-09-2014

31-10-2014

30-11-2014

31-12-2014

* exclusief herbelegging dividend

15,61

559.176

8.901

8.737559.569

16,26

548.095

8.877

560.35815,88

558.37016,10

15,71 15,55

8.988

15,73

16,04 15,88

8.522

15,46
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(Onderdeel van de toelichting bij de balans en de winst- en verliesrekening van Intereffekt Investment Funds N.V.)

Performancevergelijking

6,42% 10,70%

* Inclusief herbelegging dividend

** Gegevens zijn vanaf startdatum fonds: 31-03-2008

*** Gegevens zijn vanaf startdatum index: 27-10-2011

Diverse kengetallen portefeuille

HISTORISCH OVERZICHT*

31-03-2008

31-12-2008

31-12-2009

31-12-2010

31-12-2011

31-12-2012

31-12-2013

31-12-2014

* exclusief herbelegging dividend

(x € 1.000)

8,84

20,00

4.994

in €

datum

783.144

13,99

20,20

10.101

8,76

722.517

per aandeel

11,53

6.816

422.15611,83

13,98

15,46

10,58

12.572

559.569

583.67610,47

aantal

628.583

11,71

409.035

per aandeel

De liquide middelen bestaan uit het fondsvermogen minus de beleggingen.

beurskoers

6.174

15,61

4.670

492.100

6.926

3,49%

13,55% -11,15%

intrinsieke waarde

13,84

2,59%

1,81%

11,42

nihil

Rendement in € * 2013

MSCI EFM Africa ex SA ETF ***

31-12-2014

Turnover ratio (2)

aandelen

Liquide middelen

8.737

13,85

12,03%

3,29%

2014

7,76%

Beurskoers -19,41%

Sinds aanvang**

15,21% 21,34%

fondsvermogen

31-12-2013

Ongoing Charges Figure (1)

MSCI EFM Africa ex SA TR

in €

1. De Ongoing Charges Figure (OCF) is een kostenratio en is als volgt berekend: totale kosten (exclusief performance fee) gedeeld door het
gemiddelde fondsvermogen van de beleggingsinstelling op dagbasis. Voor 2015 bedraagt de begrote OCF 2,33%. Naast de beheerfee kan de
beheerder conform de bepalingen van het prospectus een performance fee in rekening brengen van 10% per jaar (met een winstdrempel van
10%). De performance fee over 2014 was nihil.

2. De turnover ratio geeft de omloopsnelheid van de portefeuille weer en is als volgt berekend:[(V+I) – (A+R)], gedeeld door het gemiddelde
fondsvermogen x 100%. (V = verkopen onderliggende waarden van de portefeuille; I = inkopen onderliggende waarden van de portefeuille;
A = afgifte participaties en R = royement participaties). Indien dit tot een negatief bedrag leidt, wordt een turnover ratio vermeld van nihil.

* exclusief herbelegging dividend
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(Onderdeel van de toelichting bij de balans en de winst- en verliesrekening van Intereffekt Investment Funds N.V.)

BALANS PER 31 DECEMBER

31-12-2014 31-12-2013

- 451

1.310 302

---------- ----------

1.310 753

10 717

8 14

447 27

---------- ----------

1.775 1.511

====== ======

39 27

5.005 4.431

8 14

-3.266 -2.448

-173 -824

---------- ----------

1.613 1.200

162 311

---------- ----------

1.775 1.511

====== ======

WINST- EN VERLIESREKENING

(over het boekjaar geëindigd per 31 december, bedragen x €1.000)

(voor bestemming resultaat, bedragen x € 1.000)

immateriële vaste activa

aandelen

-653Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen

Liquide middelen

overige reserve

Kortlopende schulden:

warrants

Overige activa

resultaat lopend boekjaar

ACTIVA

PASSIVA

Vorderingen

-

2014

Opbrengsten uit beleggingen

wettelijke reserve

-150

overige schulden en overlopende passiva

geplaatst en gestort kapitaal

-

agioreserve

Beleggingen:

Eigen vermogen:

2013

Het resultaat per aandeel over 2014 bedroeg -€ 0,06 en dat over 2013 bedroeg - € 0,36.

OVERZICHT BELEGGINGSRESULTATEN

2014 2014 2013 2013 2012 2012 2011 2011

resultaat per

aandeel

resultaat per

aandeel

resultaat per

aandeel

resultaat per

aandeel

- - - - - - 1 -

-150 -0,05 -653 -0,28 -1.279 -0,64 -1.163 -0,87

21 0,01 -128 -0,06 356 0,18 -227 -0,17

-44 -0,02 -43 -0,02 -63 -0,03 -59 -0,04

---------- --------- ---------- --------- ---------- --------- ---------- ---------

-173 -824 -986 -1.448

===== ===== ===== =====

-0,06 -0,36 -0,49 -1,08

===== ===== ===== =====

Vanaf 2013 heeft de bovenstaande berekening plaatsgevonden o.b.v. het gemiddeld aantal uitstaande aandelen i.p.v. het aantal uitstaande aandelen per ultimo boekjaar.

De vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast.

Resultaat per aandeel

----------

21

-781

----------

Opbrengsten uit beleggingen

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen

Niet gerealiseerde waardeveranderingen van

beleggingen

Niet gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen

-43

----------

-129

-653Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen

======

-824-173

bedrijfslasten

-128

-150

Resultaat boekjaar

Resultaat boekjaar

Lasten

(bedragen x € 1.000, m.u.v. resultaat per aandeel)

Som der bedrijfsopbrengsten

-44

======

----------
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(Onderdeel van de toelichting bij de balans en de winst- en verliesrekening van Intereffekt Investment Funds N.V.)

KASSTROOMOVERZICHT

SAMENSTELLING VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE PER 31 DECEMBER 2014

aantal expiratie bied- laat- balanswaarde

koers koers

WARRANTS

29 12-15 € 44.974,42 45.200,42 45.426,42 1.310.812 102

----------------

1.310.812

=======

* Dit is het percentage van de marktwaarde op 31-12-2014 ten opzichte van de (gem.) kostprijs. Een getal onder de 100 betekent een negatief resultaat,

boven de 100 een positief resultaat.

PORTEFEUILLEVERDELING

31-12-2014 31-12-2013

-190

217

Mutatie liquide middelen

in % van de

(gem.)

kostprijs *

======

----------

420

-

intrinsieke

waarde

balanswaarde

o.b.v.

intrinsieke

waarde in €

27

naar sectoren:

27

Betaald bij inkoop eigen aandelen

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangen bij (her)plaatsing van aandelen

----------

2.273

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten

2014 2013

-1.687

(over het boekjaar geëindigd per 31 december, bedragen x € 1.000)

221

-1.283

-

586

----------

Netto kasstroom

======

TOTAAL GENERAAL EFFECTEN

Liquide middelen einde verslagperiode

----------

-190

447

Aankopen van beleggingen

Verkopen van beleggingen

-20.960

----------

-166

BOVESPA Index

Overige ontvangsten

1.504

Liquide middelen begin verslagperiode

-

-11.822

Ontvangen uit hoofde van beleggingen

11.441

420

20.682

-48

----------

Betalingen aan beheerkosten en rentelasten

160

-30

-411

- 59,83%

100,00% 40,17%

----------- -----------

100,00% 100,00%

====== ======

- 37,58%

81,22% 25,17%

18,78% 37,25%

---------- ----------

100,00% 100,00%

====== ======

Warrants

31-12-201331-12-2014

Index warrants

naar asset mix:

Index aandelen

De liquide middelen bestaan uit het fondsvermogen minus de beleggingen.

Liquide middelen

Aandelen
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(Onderdeel van de toelichting bij de balans en de winst- en verliesrekening van Intereffekt Investment Funds N.V.)

2014 IN CIJFERS

31-12-2013

31-01-2014

28-02-2014

31-03-2014

30-04-2014

31-05-2014

30-06-2014

31-07-2014

31-08-2014

30-09-2014

31-10-2014

30-11-2014

31-12-2014

Performancevergelijking

Diverse kengetallen portefeuille

1.608

0,45 2.664.063

1.509

0,41

-4,46%

1,21%

(x € 1.000)

0,41

3.086.415

0,53

vermogen

per aandeel

0,41

in €

per aandeel

beurskoers

0,49

2.356.385

in €

0,52

1.198

-45,12%

-23,54%

-1,75%

US Dollar

3.943.200

1.677

0,40

18,78%

intrinsieke waarde

1.200

2.933.977

0,41

0,41

0,49

aandelen

0,51

fonds-datum

0,52

1.3830,52

0,45

2.926.513

0,49

2.910.513

aantal

1.445

1.190

2.948.065 1.456

12,25%

1.613

31-12-2013

iShares MSCI Brazil

0,52

2.645.549

2.534.6390,57

31-12-2014

0,59

Bovespa Index

-6,73%

2014

1.615

0,52

3.361.790

3.311.539

-11,11%

Turnover ratio (2) 2520,48%

-20,49%

0,49

Ongoing Charges Figure (1)

-29,87%

3,00%

0,50

0,68

0,53

1.440

0,68

0,50

37,25%

Beurskoers

2013

1513,17%

3,00%

2.730.421

1.596

Real

Rendement in €

Liquide middelen

1. De Ongoing Charges Figure (OCF) is een kostenratio en is als volgt berekend: totale kosten gedeeld door het gemiddelde fondsvermogen van
de beleggingsinstelling op dagbasis. Voor 2015 bedraagt de begrote OCF 3,00%.

2. De turnover ratio geeft de omloopsnelheid van de portefeuille weer en is als volgt berekend:[(V+I) – (A+R)], gedeeld door het gemiddelde
fondsvermogen x 100%. (V = verkopen onderliggende waarden van de portefeuille; I = inkopen onderliggende waarden van de portefeuille;
A = afgifte aandelen en R = royement aandelen). Indien dit tot een negatief bedrag leidt, wordt een turnover ratio vermeld van nihil.
Expiraties van posities zijn voor de berekening van de omloopsnelheid meegerekend als verkopen.

Voorheen werden tevens kengetallen als premie, gearing en delta etc. vermeld. Deze gegevens zijn weggelaten aangezien ze niet langer
relevant zijn.

HISTORISCH OVERZICHT

04-04-2011

31-12-2011

31-12-2012

31-12-2013

31-12-2014

fondsvermogen

in € aandelen

per aandeel

intrinsieke waarde

1.613

in €

per aandeel

1.764.512

0,40

(x € 1.000)

2.254

1.802

0,41 3.943.200

1,281,26

465.949

2.664.063

aantaldatum beurskoers

2.189.695

0,45

0,82 0,82

1.200

2,50

0,45

1.1652,50

relevant zijn.

51
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(Onderdeel van de toelichting bij de balans en de winst- en verliesrekening van Intereffekt Investment Funds N.V.)

BALANS PER 31 DECEMBER

2014 2013

28.528 19.132

- 5.176

811 6.129

---------- ----------

29.339 30.437

====== ======

374 506

102.676 110.845

-85.977 -80.560

12.197 -5.417

---------- ----------

29.270 25.374

69 5.063

---------- ----------

29.339 30.437

====== ======

WINST- EN VERLIESREKENING

----------

-4.693

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen

-

Niet gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen

Eigen vermogen:

2014

12.742

1

12.889

Opbrengsten uit beleggingen

agioreserve

2013(over het boekjaar geëindigd per 31 december, bedragen x €1.000)

(voor bestemming resultaat, bedragen x € 1.000)

Liquide middelen

Beleggingen:

overige schulden en overlopende passiva

-1.186146

Som der bedrijfsopbrengsten

resultaat lopend boekjaar

overige reserve

ACTIVA

geplaatst en gestort kapitaal

Vorderingen

PASSIVA

Kortlopende schulden:

----------

warrants

-3.507

Het resultaat per aandeel over 2014 bedroeg € 0,29 en dat over 2013 bedroeg - € 0,10.

-724

Resultaat boekjaar

-692

-4.693

======

-5.417

----------

12.889Som der bedrijfsopbrengsten

12.197

bedrijfslasten

======

----------
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(Onderdeel van de toelichting bij de balans en de winst- en verliesrekening van Intereffekt Investment Funds N.V.)

OVERZICHT BELEGGINGSRESULTATEN OVER DE LAATSTE 5 JAAR

2014 2013 2012 2012 2011 2011 2010 2010

13 - 97 - 50 -

-7.143 -0,10 -41.006 -0,54 27.577 0,41

18.818 0,27 -30.886 -0,41 4.409 0,06

-692 -0,01 -724 -0,02 -958 -0,01 -1.477 -0,02 -1.967 -0,03

---------- --------- ---------- --------- ---------- --------- ---------- --------- ---------- ---------

12.197 -5.417 10.730 -73.272 30.069

===== ===== ===== ===== =====

0,29 -0,10 0,16 -0,97 0,44

===== ===== ===== ===== =====

Vanaf 2013 heeft de bovenstaande berekening plaatsgevonden o.b.v. het gemiddeld aantal uitstaande aandelen i.p.v. het aantal uitstaande aandelen per ultimo boekjaar.

De vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast.

KASSTROOMOVERZICHT

(bedragen x €

1.000, m.u.v.

resultaat per

aandeel)

2014

resultaat per

aandeel

resultaat per

aandeel

resultaat per

aandeel

resultaat per

aandeel

2

-689

359.200

Aankopen van beleggingen

2.983

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten

Niet

gerealiseerde

waarde-

veranderingen

van beleggingen

Resultaat

boekjaar

-

resultaat per

aandeel

Betalingen aan beheerkosten en rentelasten

2013

146

10.296

-745

----------- -----------

2014(over het boekjaar geëindigd per 31 december, bedragen x € 1.000)

Gerealiseerde

waarde-

veranderingen

van beleggingen

-1.186 -0,02

-355.530

-Opbrengsten uit

beleggingen

1

-217.777

Resultaat per

aandeel

-

Ontvangen uit hoofde van beleggingen -

-

0,30 -3.507 -0,06

Verkopen van beleggingen

2013

Lasten

12.742

228.818

Mutatie liquide middelen

Netto kasstroom

Liquide middelen einde boekjaar

2.983

======

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

6.129

-----------

3.934

Liquide middelen begin boekjaar

10.296

11.576 6.988

3.934

-13.350

-----------

811

Betaald bij inkoop eigen aandelen

-5.318

Ontvangen bij (her)plaatsing van aandelen

-----------

-6.362

======

2.1956.129

-8.301

-5.318

-19.877

-----------
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SAMENSTELLING VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE PER 31 DECEMBER 2014

aantal expiratie bied- laat- balanswaarde

koers koers

WARRANTS

188 NIFTY Index 02-15 € 76.918,67 77.072,82 77.226,96 14.489.689 100

147 NIFTY Index 02-49 € 76.031,60 76.222,16 76.412,71 11.204.657 101

53 NIFTY Index 09-15 € 53.192,51 53.459,81 53.727,10 2.833.370 100

----------------

28.527.716

=======

boven de 100 een positief resultaat.

PORTEFEUILLEVERDELING

31-12-2014 31-12-2013

100,00% 100,00%

====== ======

31-12-2014 31-12-2013

97,46% 75,40%

2,54% 24,60%

---------- ----------

100,00% 100,00%

====== ======

2014 IN CIJFERS

31-12-2013

31-01-2014

28-02-2014

31-03-2014

30-04-2014

31-05-2014

30-06-2014

De liquide middelen bestaan uit het fondsvermogen minus de beleggingen.

0,54

0,48

43.634.914

0,70 0,71

48.861.772

TOTAAL WARRANTS

0,57

intrinsieke waarde

45.440.010

* Dit is het percentage van de marktwaarde op 31-12-2014 ten opzichte van de (gem.) kostprijs. Een getal onder de 100 betekent een negatief resultaat,

0,48 47.634.745

50.597.884

(x € 1.000)

43.149.951

vermogen

aantalbeurskoers

27.562

naar asset mix:

per aandeel

in €

naar sectoren:

intrinsieke

waarde in % van de

(gem.)

kostprijs *

aandelenin €

Liquide middelen

balanswaarde

o.b.v.

intrinsieke

waarde in €

datum

per aandeel

0,50

Index

30.642

25.738

25.374

22.3730,46 0,46

0,63

0,49

fonds-

44.752.818

0,63

0,56

22.928

24.2850,54

Warrants

30-06-2014

31-07-2014

31-08-2014

30-09-2014

31-10-2014

30-11-2014

31-12-2014

0,70 0,71

37.422.509

42.160.0620,71

0,76

38.772.721

41.208.969 30.076

43.149.951

0,71

0,78

31.217

29.2700,79

0,76

0,82

40.607.276

0,84

0,73

36.975.206

29.791

31.623

30.968

0,73

30.642

0,81

0,85
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Performancevergelijking

Diverse kengetallen portefeuille

HISTORISCH OVERZICHT

07-05-2007

31-12-2007

31-12-2008

31-12-2009

31-12-2010

31-12-2011

31-12-2012

31-12-2013

31-12-2014

2,51

0,38

beurskoers

in €

Turnover ratio (2)

fondsvermogen

73.449.743

29.270

1,42

25.374

0,45

25.449.342

0,79

0,49

0,59

0,78 37.422.509

80.203.148

10,43%

2013

0,38

5,47

0,99

1,43

0,44 73.655.539

69.967.989

per aandeel

50.597.884

NSE Nifty 50 Index

Beurskoers 61,22%

62.562.531

2014

28.261

5,49

24,60%

-16,95%

(x € 1.000)

1461,74%

2,47%

aandelenin €

Liquide middelen

Ongoing Charges Figure (1)

31-12-2014

2,54%

-17,31%

2403,93%

46,48% -9,00%

32.302

intrinsieke waarde

2,50

79.119

13.654.440

0,98

139.807

datum

34.136

per aandeel

31-12-2013

37.153

0,50

2,42%

0,59

aantal

100.096

Roepie

Rendement in €

1. De Ongoing Charges Figure (OCF) is een kostenratio en is als volgt berekend: totale kosten gedeeld door het gemiddelde fondsvermogen van
de beleggingsinstelling op dagbasis. Voor 2015 bedraagt de begrote OCF 2,38%.

2. De turnover ratio geeft de omloopsnelheid van de portefeuille weer en is als volgt berekend:[(V+I) – (A+R)], gedeeld door het gemiddelde
fondsvermogen x 100%. (V = verkopen onderliggende waarden van de portefeuille; I = inkopen onderliggende waarden van de portefeuille;
A = afgifte aandelen en R = royement aandelen). Indien dit tot een negatief bedrag leidt, wordt een turnover ratio vermeld van nihil.
Expiraties van posities zijn voor de berekening van de omloopsnelheid meegerekend als verkopen.

Voorheen werden tevens kengetallen als premie, gearing en delta etc. vermeld. Deze gegevens zijn weggelaten aangezien ze niet langer
relevant zijn.
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BALANS PER 31 DECEMBER

2014 2013

11.079 6.106

502 3.493

39 2.168

---------- ----------

11.620 11.767

===== =====

49 69

26.989 30.678

-19.012 -14.727

3.563 -4.285

---------- ----------

11.589 11.735

31 32

---------- ----------

11.620 11.767

===== =====

WINST- EN VERLIESREKENING

----------

resultaat lopend boekjaar

-1.110

(over het boekjaar geëindigd per 31 december, bedragen x €1.000)

Liquide middelen

(voor bestemming resultaat, bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen:

2014

-3.922

Opbrengsten uit beleggingen

overige reserve

Niet gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen

----------

agioreserve

3.835

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen

Beleggingen:

warrants

992 -2.812

-

geplaatst en gestort kapitaal

PASSIVA

ACTIVA

2.843

2013

overige schulden en overlopende passiva

Som der bedrijfsopbrengsten

-

Kortlopende schulden:

Vorderingen

Het resultaat per aandeel over 2014 bedroeg € 0,59 en dat over 2013 bedroeg - € 0,58.

=====

-4.285

-3.9223.835

----------

3.563

=====

Resultaat boekjaar

-363bedrijfslasten -272

Som der bedrijfsopbrengsten

----------
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OVERZICHT BELEGGINGSRESULTATEN OVER DE LAATSTE VIJF JAAR

(bedragen x €

1.000 m.u.v.

2014 2013 2012 2012 2011 2011 2010 2010

resultaat per

aandeel)

resultaat per

aandeel

resultaat per

aandeel

resultaat per

aandeel

resultaat per

aandeel

resultaat per

aandeel

Opbrengsten uit

beleggingen

- - - - 8 - 24 - 12 -

Gerealiseerde

waarde-

veranderingen

van beleggingen

992 0,17 -2.812 -0,38 314 0,04 -1.773 -0,19 8.126 0,67

Niet

gerealiseerde

waarde-

veranderingen

van beleggingen

2.843 0,47 -1.110 -0,15 1.629 0,20 -14.410 -1,59 -1.625 -0,14

-272 -0,05 -363 -0,05 -420 -0,05 -658 -0,07 -899 -0,07

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

3.563 -4.285 1.531 -16.817 5.614

===== ===== ===== ===== =====

0,59 -0,58 0,19 -1,85 0,46

===== ===== ===== ===== =====

Vanaf 2013 heeft de bovenstaande berekening plaatsgevonden o.b.v. het gemiddeld aantal uitstaande aandelen i.p.v. het aantal uitstaande aandelen per ultimo boekjaar.

De vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast.

KASSTROOMOVERZICHT

Lasten

Aankopen van beleggingen

-----------

1.580

-274

-----------

-369

-

121.395

2013

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten

Ontvangen uit hoofde van beleggingen

(over het boekjaar geëindigd per 31 december, bedragen x € 1.000)

Resultaat per

aandeel

Resultaat

boekjaar

-118.281

2.745

2014

167.541Verkopen van beleggingen

Betalingen aan beheerkosten en rentelasten

20132014

-165.688

1

-2.129

-3.709

881

-----------

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Netto kasstroom

1.580

2.168

-----------

======

39

1.287

-----------

Mutatie liquide middelen

2.168

======

-7.436

-----------

2.745

Liquide middelen einde boekjaar

-2.129

Liquide middelen begin boekjaar

Ontvangen bij (her)plaatsing van aandelen

Betaald bij inkoop eigen aandelen

1.287

3.968

-1.458

3.727

-5.426
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SAMENSTELLING VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE PER 31 DECEMBER 2014

expiratie bied- laat- balanswaarde

koers koers

WARRANTS

289 12-15 € 14.868,67 14.943,39 15.018,11 4.318.640 128

83 01-15 € 81.141,37 81.446,80 81.752,22 6.760.084 128

----------------

11.078.724

=======

* Dit is het percentage van de marktwaarde op 31-12-2014 ten opzichte van de (gem.) kostprijs. Een getal onder de 100 betekent een negatief resultaat,

boven de 100 een positief resultaat.

PORTEFEUILLEVERDELING

100,00% 100,00%

====== ======

95,60% 52,03%

4,40% 47,97%

---------- ----------

100,00% 100,00%

====== ======

95,60% 52,03%

4,40% 47,97%

----------- -----------

100,00% 100,00%

====== ======

2014 IN CIJFERS

aantal

in % van de

(gem.)

kostprijs *

naar asset mix:

HSCEI Index Bull Rocket

(x € 1.000)

TOTAAL WARRANTS

intrinsieke

waarde

balanswaarde

o.b.v.

intrinsieke

waarde in €

HSCEI Index Bull Rocket

naar sectoren:

31-12-2014

aandelen

intrinsieke waarde

per aandeel

31-12-2014

Liquide middelen

Liquide middelen

fonds-datum beurskoers

vermogen

aantal

in €in €

naar index allocatie:

31-12-2014

Index

De liquide middelen bestaan uit het fondsvermogen minus de beleggingen.

31-12-2013

Warrants

per aandeel

H-shares

31-12-2013

31-12-2013

31-12-2013

31-01-2014

28-02-2014

31-03-2014

30-04-2014

31-05-2014

30-06-2014

31-07-2013

31-08-2014

30-09-2013

31-10-2014

30-11-2014

31-12-2014

Performancevergelijking

1,71

(x € 1.000)

10.258

1,71

6.190.737

1,52

2,05

11.735

10.889

2013

9.952

6.626.730

10.416

10.687

1,92

per aandeel

-4,47%

9.284

11.874

2,03

6.902.895

12,25%

26,27%

1,92

1,61

6.559.130

1,561,56

1,95

6.256.735

1,70

Rendement in €

Beurskoers

1,66

Hong Kong Dollar

2,04

5.679.620

4.923.007

1,48

-25,44%

5.284.977

2,34 2,35

HSCEI Index

5.807.348

5.815.251

-9,47%

1,97

2014

11.589

37,65%

1,70

10.485

1,48

1,98 5.295.220

1,63 6.371.999

1,95

1,66

6.080.755

2,02

per aandeel

10.368

10.334

1,51

11.296
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Diverse kengetallen portefeuille

HISTORISCH OVERZICHT

01-03-2006 *

31-12-2006

31-12-2007

31-12-2008

31-12-2009

31-12-2010

31-12-2011

31-12-2012

31-12-2013

31-12-2014

* Het fonds is sinds 1 maart 2006 beursgenoteerd.

31-12-2014

3022,12%

9.698.590

13,55

2,04

6.902.895

2,34 2,35 4.923.007 11.589

47,97%

per aandeel

43.430

31-12-2013

per aandeel

14.261.197 48.357

Ongoing Charges Figure (3)

1,54

3,99

6.716

51.996

1,70

5,07

17.490

9,20 5.686.112

4,40%

2,28

datum

73.990

1,54

3,36

11.735

in € in €

2,06

1,70

5,04

fondsvermogen

9,14

intrinsieke waarde

14.934

Turnover ratio (4)

5.426.019

beurskoers

(x € 1.000)

2,48%

aandelen

2,58%

3,39

10.893.180

2,28

13,64

Liquide middelen

7.682.338

1603,29%

17.478

aantal

1.331.970

8.482.647

3,95

1. De Ongoing Charges Figure (OCF) is een kostenratio en is als volgt berekend: totale kosten gedeeld door het gemiddelde fondsvermogen van
de beleggingsinstelling op dagbasis. Voor 2015 bedraagt de begrote OCF 2,52%.

2. De turnover ratio geeft de omloopsnelheid van de portefeuille weer en is als volgt berekend:[(V+I) – (A+R)], gedeeld door het gemiddeld
fondsvermogen x 100%. (V = verkopen onderliggende waarden van de portefeuille; I = inkopen onderliggende waarden van de portefeuille;
A = afgifte aandelen en R = royement aandelen). Indien dit tot een negatief bedrag leidt, wordt een turnover ratio vermeld van nihil.
Expiraties van posities zijn voor de berekening van de omloopsnelheid meegerekend als verkopen.

Voorheen werden tevens kengetallen als premie, gearing en delta etc. vermeld. Deze gegevens zijn weggelaten aangezien ze niet langer
relevant zijn.
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2014 2013

10.936 14.812

- 3.932

517 -

---------- ----------

11.453 18.744

====== ======

97 119

156.469 159.157

-144.087 -149.898

-1.054 5.811

----------- -----------

11.425 15.189

- 3.514

28 41

----------- ----------- -----------

28 3555

11.453 18.744

====== ======

WINST- EN VERLIESREKENING

-

schulden aan kredietinstellingen

overige schulden en overlopende passiva

-

Beleggingen:

warrants

739

(over het boekjaar geëindigd per 31 december, bedragen x €1.000) 20132014

Liquide middelen

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen

Vorderingen

overige reserve

resultaat lopend boekjaar

BALANS PER 31 DECEMBER

(voor bestemming resultaat, bedragen x € 1.000)

ACTIVA

5.333

Opbrengsten uit beleggingen

Kortlopende schulden:

geplaatst en gestort kapitaal

agioreserve

PASSIVA

Eigen vermogen:

Het resultaat per aandeel over 2014 bedroeg - € 0,09 en dat over 2013 bedroeg € 0,44.

======

-364

739

-1.054

======

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen

-1.460

----------

-721 6.175

----------

842

Resultaat lopend boekjaar

5.333

-333

----------

Niet gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen

5.811

Som der bedrijfsopbrengsten

bedrijfslasten

----------
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OVERZICHT BELEGGINGSRESULTATEN OVER DE LAATSTE VIJF JAAR

(bedragen x €

1.000 m.u.v.

2014 2013 2012 2012 2011 2011 2010 2010

resultaat per

aandeel)

resultaat per

aandeel

resultaat per

aandeel

resultaat per

aandeel

resultaat per

aandeel

resultaat per

aandeel

Opbrengsten uit

beleggingen

- - - - 4 - 22 - 6 -

Gerealiseerde

waarde-

veranderingen

van beleggingen

739 0,06 5.333 0,40 -864 -0,06 -5.797 -0,36 1.551 0,10

Niet

gerealiseerde

waarde-

veranderingen

van beleggingen

-1.460 -0,12 842 0,07 2.403 0,16 -5.094 -0,32 319 0,02

-333 -0,03 -364 -0,03 -292 -0,02 -425 -0,03 -508 -0,03

----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

-1.054 5.811 1.251 -11.294 1.368

===== ===== ===== ===== =====

-0,09 0,44 0,08 -0,71 0,09

===== ===== ===== ===== =====

Vanaf 2013 heeft de bovenstaande berekening plaatsgevonden o.b.v. het gemiddeld aantal uitstaande aandelen i.p.v. het aantal uitstaande aandelen per ultimo boekjaar.

De vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast.

KASSTROOMOVERZICHT

2014

Betalingen aan beheerkosten en rentelasten

2014

-----------

(over het boekjaar geëindigd per 31 december, bedragen x € 1.000)

2013

-349

Verkopen van beleggingen 134.114

Ontvangen uit hoofde van beleggingen 1

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten

Resultaat per

aandeel

-----------

-2149

-

-135.914

2013

Aankopen van beleggingen

Lasten

6.741

Resultaat

boekjaar

228.012

-347

-220.925

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-6.224

Mutatie schuld kredietinstellingen

517

-Liquide middelen begin boekjaar

Mutatie liquide middelen

----------

Liquide middelen einde boekjaar

======

-----------

-347

======

Ontvangen bij (her)plaatsing van aandelen 7.596

3.514

-10.306

-

1.802

-2149

13.892

-15.604

----------

-347

347

-----------

517

Betaald bij inkoop eigen aandelen

6.741

517

Netto kasstroom

-3.514
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SAMENSTELLING VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE PER 31 DECEMBER 2014

aantal expiratie bied- laat- balanswaarde

koers koers

WARRANTS

128 07-15 € 61.667,24 61.853,63 62.040,02 7.917.264 96

61 12-20 € 49.302,40 49.487,98 49.673,56 3.018.767 97

----------------

10.936.031

=======

* Dit is het percentage van de marktwaarde op 31-12-2014 ten opzichte van de (gem.) kostprijs. Een getal onder de 100 betekent een negatief resultaat,

boven de 100 een positief resultaat.

PORTEFEUILLEVERDELING

31-12-2014 31-12-2013

100,00% 100,00%

======= =======

31-12-2014 31-12-2013

95,72% 97,52%

4,28% 2,48%

---------- ----------

100,00% 100,00%

====== ======

2014 IN CIJFERS

31-12-2013

31-01-2014

28-02-2014

31-03-2014

30-04-2014

31-05-2014

30-06-2014

Warrants

1,11

12.970

(x € 1.000)

1,09

Index

Liquide middelen

12.726.585

14.030

De liquide middelen bestaan uit het fondsvermogen minus de beleggingen.

datum

11.717.514

fonds-

1,04

naar asset mix:

1,10 12.695.126

12.943

in €

1,10

in €

TOTAAL WARRANTS

naar sectoren:

balanswaarde

o.b.v.

intrinsieke

waarde in €

1,03 1,03

1,27 15.189

aantal

per aandeel

0,96

per aandeel

aandelen

1,04 13.492.053

12.866.106

beurskoers intrinsieke waarde

intrinsieke

waarde

1,27

1,10

in % van de

(gem.)

kostprijs *

13.290

vermogen

11.925.596

13.943

NIKKEI Index Bull Rocket

0,96

1,09

13.968

13.457.377

NIKKEI Index Bull Rocket

30-06-2014

31-07-2014

31-08-2014

30-09-2014

31-10-2014

30-11-2014

31-12-2014

Performancevergelijking

1,10

1,11

1,25

9.719.397

9.711.617

1,14 1,14

1,18 10.802.2971,18

12.989

1,25

1,30

54,88%

2013

1,18

12.685

1,18

18,84%

6,96%

11.717.514 12.9431,10

11.441.092

12.92410.302.045

11.233.648

-27,45%

2014

7,92%

0,09%

12.767

12.329

22,96%

1,31

-7,09%

11.425

1,09

Rendement in €

Beurskoers

Nikkei 225 Index

Topix Index

Yen
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(Onderdeel van de toelichting bij de balans en de winst- en verliesrekening van Intereffekt Investment Funds N.V.)

Diverse kengetallen portefeuille

HISTORISCH OVERZICHT

31-12-2004

31-12-2005

31-12-2006

31-12-2007

31-12-2008

31-12-2009

31-12-2010

31-12-2011

31-12-2012

31-12-2013

31-12-2014

*De gegevens t/m 31-10-2008 zijn gecorrigeerd voor de reverse stocksplit van 10:1 die op 4-11-2008 doorgevoerd is.

7,08 44.323

31-12-2013

1741,20%

9.256.120

1,31

1,46

1,54

0,82

7,20

15.189

77.895

22.900

10.925.588

1,27 1,27 11.925.596

174.315

21.767

11.091

2,54%

13,30

15.539.810

Ongoing Charges Figure (3)

15,95

8,428,40

14.861.723

1,57

Turnover ratio (4)

1,18 1,18 9.711.617

0,75

per aandeel*

16.609.258

3261,08%

2,48%

aandelen*

2,60%

17.558.113

per aandeel*

1,30

31-12-2014

1,46

16,30

4,28%Liquide middelen

datum

11.425

beurskoers

in €

0,82 13.515.710

intrinsieke waarde

in €

165.16313,52

0,75

6.259.390

23.979

aantal

12.444

12.215.676

fondsvermogen

(x € 1.000)

1. De Ongoing Charges Figure (OCF) is een kostenratio en is wordt als volgt berekend: totale kosten door het gemiddelde fondsvermogen van
de beleggingsinstelling op dagbasis. Voor 2015 bedraagt de begrote OCF 2,49%.

2. De turnover ratio geeft de omloopsnelheid van de portefeuille weer en is als volgt berekend: [(V+I) – (A+R)], gedeeld door het gemiddelde
fondsvermogen x 100%. (V = verkopen onderliggende waarden van de portefeuille; I = inkopen onderliggende waarden van de portefeuille;
A = afgifte eigen aandelen; R = royement eigen aandelen). Indien dit tot een negatief bedrag leidt, wordt een turnover ratio vermeld van
nihil. Expiraties van posities zijn voor de berekening van de omloopsnelheid meegerekend als verkopen.

Voorheen werden tevens kengetallen als premie, gearing en delta etc. vermeld. Deze gegevens zijn weggelaten aangezien ze niet langer
relevant zijn.

Joure, 10 maart 2015

Directie: Raad van Commissarissen:

R.J.F. Visschedijk

L. Deuzeman

G.H. Koolman

J.W. van de Water

W.Y. Riemersma

TRUSTUS Capital Management B.V.
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OVERIGE GEGEVENS

Voorstel bestemming resultaat 2014

(bedragen x € 1.000)

22.839

-------------

22.839

=======

resultaat lopend boekjaar

ten gunste van de algemene reserve

Statutaire regeling winstbestemming
De regeling omtrent de winstverdeling is volgens artikel 33 van de statuten als volgt:

1. Jaarlijks bepaalt de directie na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen welk deel van de winst – het positieve saldo van de winst- en
verliesrekening – wordt gereserveerd met inachtneming van het bepaalde in art. 33 lid 3 van de statuten, doch niet meer dan de status van fiscale
beleggingsinstelling toestaat.

2. De daarna resterende voor uitkering vatbare winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering.
3. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen

vermogen groter is dan het geplaatste kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

Rapportage bestuurdersbelangen
(in het kader van artikel 122 lid 2 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft)
Het gemeenschappelijk belang van de directie van de vennootschap bij een belegging van de vennootschap was per 31 december 2014 nihil.

Belenen/uitlenen
Het belenen van de portefeuille alsmede het uitlenen van effecten is niet toegestaan.

(Interim) dividend
In de verslagperiode heeft Intereffekt Global Frontier High Dividend Equity (IFHD) een interim dividend uitgekeerd van € 0,63 bruto per gewoon aandeel en
hebben Intereffekt Frontier Vietnam en Intereffekt Emerging Africa elk een interim dividend uitgekeerd van € 0,60 bruto per gewoon aandeel.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van Intereffekt Investment Funds N.V.

Verklaring over de jaarrekening 2014

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2014 van Intereffekt Investment Funds N.V. te Joure gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Intereffekt Investment Funds op 31
december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en met de Wet op het financieel toezicht.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2014;
2. de winst-en-verliesrekening over 2014; en
3. de toelichting met een overzicht van de belangrijke 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 Intereffekt Investment Funds N.V. 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.

Materialiteit
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.
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op EUR 910.000. De materialiteit is
gebaseerd op 1% van het vermogen van de vennootschap. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de
gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn.
Wij zijn met de directie en raad van commissarissen overeengekomen dat wij aan de directie en de raad tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven
de EUR 45.500 rapporteren, alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.

De kernpunten van onze controle
In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het meest belangrijk waren tijdens onze controle van de
jaarrekening. De kernpunten van onze controle hebben wij met de directie en de raad van commissarissen gecommuniceerd, maar vormen geen volledige
weergave van alles wat is besproken.
Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader van de jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten
aanzien van de individuele kernpunten moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen over deze kernpunten.

Waardering van beleggingen
De belangrijkste factor voor de bepaling van de prestaties van Intereffekt Investment Funds N.V. en voor haar aandeelhouders is de waarde van de beleggingen.
De beleggingen worden individueel gewaardeerd tegen marktwaarde. Het risico verbonden aan de waarderingsaspecten hangt samen met de beschikbaarheid van
betrouwbare marktprijzen of, wanneer deze ontbreken, het gebruik van marktconforme modellen en de inschatting van de directie van waarneembare
inputvariabelen om te komen tot de bepaling van de marktwaarde.

Controlewerkzaamheden:
Wij hebben de interne beheersingsmaatregelen met betrekking tot het waarderingsproces getoetst. Door middel van detailcontroles hebben wij de waardering vanWij hebben de interne beheersingsmaatregelen met betrekking tot het waarderingsproces getoetst. Door middel van detailcontroles hebben wij de waardering van
de beleggingen per ultimo boekjaar gecontroleerd door de gehanteerde koersen af te stemmen met externe gegevens (de laatst bekende beurskoersen, opgaven
van dataproviders en andere externe marktpartijen zoals brokers), waarbij wij ook het gebruik van de juiste valutakoersen hebben getoetst. Bij waarderingen op
basis van, al dan niet modelmatige, inschattingen van de directie zijn wij het gebruik van juiste modellen en inputvariabelen nagegaan.

Opbrengstverantwoording
Het risico bestaat dat directe beleggingsopbrengsten niet volledig en niet in de juiste periode worden verantwoord.

Controlewerkzaamheden:
Wij hebben de interne beheersingsmaatregelen met betrekking tot de opbrengstverantwoording getoetst. Daarnaast hebben wij op basis van externe gegevens
over de dividendenopbrengsten en de aantallen effecten per de uitkeringsdatum de verantwoorde opbrengsten door middel van detailcontroles gecontroleerd,
evenals de tijdige verantwoording van de opbrengsten. Verder hebben wij beoordeeld of de gehanteerde resultaatbepalingsgrondslagen overeenkomen met de
door Intereffekt Investment Funds N.V. gekozen en in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen zijn.

Beheervergoedingen
De beheerder brengt beheervergoedingen (inclusief eventuele resultaatafhankelijk vergoedingen) aan Intereffekt Investment Funds N.V. in rekening. Deze
vergoedingen worden ten laste van het resultaat gebracht en zijn daardoor van invloed op het rendement van het fonds en de intrinsieke waarde van de aandelen
van Intereffekt Investment Funds N.V.

Controlewerkzaamheden:
Wij hebben gecontroleerd of de in rekening gebrachte beheervergoedingen overeenstemmen met de afspraken die in het prospectus van een fonds zijn
opgenomen en of ze op de juiste wijze, onder gebruikmaking van de juiste variabelen, zijn berekend.

Verantwoordelijkheden van de directie en de raad van commissarissen voor de jaarrekening
De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening en voor het opstellen van het jaarverslag, beide in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en met de Wet op het financieel toezicht. In dit kader is de directie verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die zij noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of
fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de vennootschap in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond
van genoemde verslaggevingsstelsels moet de directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen
heeft om de vennootschap 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.
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de vennootschap.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controle-opdracht 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 fouten en
fraude ontdekken. Voor een samenvatting van onze verantwoordelijkheden verwijzen wij naar bijlage A.

Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten
Verklaring betreffende het jaarverslag en de overige gegevens
Wij vermelden op basis van de wettelijke verplichtingen onder Titel 9 Boek 2 BW (betreffende onze verantwoordelijkheid om te rapporteren over het
jaarverslag en de overige gegevens):
• dat wij geen tekortkomingen hebben geconstateerd naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen,
overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de door Titel 9 Boek 2 BW vereiste overige gegevens zijn toegevoegd;

• dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.
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Benoeming
Wij zijn door de Algemene Vergadering/raad van commissarissen benoemd als accountant van Intereffekt Investment Funds N.V. vanaf de controle van het
boekjaar 2002 en zijn sinds dat boekjaar tot op heden de externe accountant.

Amsterdam, 10 maart 2015

Deloitte Accountants B.V.
Was getekend: drs. A.J. Kernkamp RA

Bijlage A
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 directie en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

• het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-
informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming
haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht
om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer
kan handhaven;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van commissarissen 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.

Wij bevestigen aan de raad van commissarissen dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook
met de raad over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen
om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening mede op basis van alle zaken die wij met de raad van commissarissen hebben besproken. Wij
beschrijven deze kernpunten in onze controleverklaring, tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer
het niet vermelden in het belang van het maatschappelijk verkeer is.
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ADRESSEN

Intereffekt Investment Funds N.V.:
Sewei 2
8501 SP Joure
tel. (0513) 48 22 22
Internet : www.intereffektfunds.nl
E-mail : info@intereffektfunds.nl

Directie/Vermogensbeheerder:
TRUSTUS Capital Management B.V.
Sewei 2 8501 SP Joure
tel. (0513) 48 22 00
Internet : www.trustus.nl
E-mail : info@trustus.nl

Raad van Commissarissen:
drs. L. Deuzeman (voorzitter)
drs. G.H. Koolman RA
drs. J.W. van de Water RA

De Directie en de Raad van Commissarissen kiezen domicilie ten kantore van de vennootschap.

Accountant:
Deloitte Accountants B.V.
Postbus 58110
1040 HC Amsterdam

Fiscaal adviseur:
Loyens & Loeff
Advocaten belastingadviseurs en notarissen
Postbus 71170
1008 BD Amsterdam

Juridisch adviseur:
Greenberg Traurig, LLP
Attorneys – Tax Lawyers
Postbus 75306
1070 AH Amsterdam

Depositary/Depotbank *
CACEIS Bank Luxembourg Amsterdam Branch
De Ruyterkade 6-i
1013 AA Amsterdam

*
In 2014 heeft een wisseling van depotbank plaatsgevonden, als gevolg van de invoering van AIFMD (zie directieverslag). Naast Caceis Bank hebben gedurendeIn 2014 heeft een wisseling van depotbank plaatsgevonden, als gevolg van de invoering van AIFMD (zie directieverslag). Naast Caceis Bank hebben gedurende
2014 Kempen & Co N.V. en Kas Bank N.V. nog als depotbank opgetreden.
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