Het SpaarbelegGarantieFondsis opgericht in november 1997. Het is een beleggingsfondsdat maandelijks
nrcuwe portefeuillcs opent met een looptijd van vijfjaar. Het SpaarbelegGarantieFondsis een
beslotenÍbnds
voor gemenerekening en fiscaal transparant.Dit implicecrt dat de inkomsten worden toegerekend
aan de
deelnemers.omdat na instelling van een nieuwc poíefeuille geen nieuwe participaties worden uitgegeven
en
daardoor geen nieuwc deelnemersnaderhandin een bestaandeportefeuille kunnen deelnemen
kent het Íonds
een beslotenkaÍal(ler. Bij uitgifte van participaties is derhalve geen kapitaalsbelastingverschuldigd.
Het londs
is een beleggingsfondsin de zin van de Wet toczicht beleggingsinstellingenen beschilÍ
als zodanig over een
vergunning van De NederlandscheBank. Het fonds is gevestigdten kantore van de beheerder.
Docl en beleggingsbeleid van het fonds
Het fonds heefl tot doel het voor rekening en risico van de deelnemersbeleggenvan verrnogen in

oplies cn
andcre financiële instrumenten.De aard van de financiële instmmenten waarin wordt belegd. ryordt per
ponefeuille nader bepaald.Het beleggingsbeleidis er op gericht om over de looptijd
van de portefeuille een
optrmaal rendementte behalen dat is gebascerdop het resultaatvan een index-gerelateerde
belegging.
Stijgingen van de index worden veilig gesteldop zodanige garantiewaardenals in de specifieke
bcpalingen
worden vastgesteld.De portefeuilles waarover in ditjaarverslag wordt geÍapporteerdhebben
de Eurotop 100
Index' de Nilkei Index en de S&p Index in verschillendeverhoudingen als onderliggende
waarden.
Het op cen ponefeuille te behalen rendementis onder meer aÍhankelijk van de looptijd,
de aanvangsdatum,de
fondswaardenwaarin wordt belegd en de voor de portefeuille geldendegarantiewaarden.
De beleggingen zullen azodanig worden gekozen dat er per portefeuille één of meer, in hoogte oplopendcgaÍantiewaarden
kumcn zr.;n,
die gedurendede looptijd van de portefeuille eventueelbereikt kunnen worden. Daarbij
wordt tegelijkertijd het
beleggingsrisicozodanig bepeÍkt dat bij aanvang geldendeof lateÍ bereikte garantiewaarden
worden
gereali seerd.
In ditjaarverslag kan per poÍefeuille de onderliggendewaarde ondeÍ de titel "index"
worden hcrkend en de
garantiewaardenonder dc titel "clicks".
Portefeuilles binnen het fonds
Binnen het GarantieFondswordt iedere maald een nieuwe portefeuille geopend.Portefeuilles
zijn de eenheden
waann het totale fondwermogen van het GarantieFondsis onderverdeeld.De deelnemers
kunnen dooÍ mlddel
van participaties toetredenin een nieuw geopendepoÍefeuille. Iedere pon€fe[ille heeft
een voorafvastgestelde
looptijd. aanvangendeop de eerstebeursdagvan een maand en cindigend vijfjaren
daarna. Gedurendede
looptijd van een portefcuille worden geen uitkeringen gedaan.Indien dc panicipant
een verzoek doet tot
uittreden' worden paíicipaties ingekocht. De participaties worden ingekocht tegen de reële
waarde op de eerste
beursdagvan de maand volgend op de dag dat het verzoek is ontvangen.In ditjaarverslag
wordt informatie
gegeYenbetÍcffende het aantal ingekochte participaties per portefeuille onder "overzicht
participaties,'.
Beheerder van het fonds
AEGON Investment Management B.v.,waarvan de directie wordt gevormd door drs
J.M. overmeer en
ir E.W. Koning.
Bewaarder van het fonds
AEGoN custody 8.V., waarvan de directie wordt gevorrnd door drs J.B.M. Streppel
en mr N.w. van \4iet.
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Beheer en administratie
De Beheerdervan het fonds maakt gebruik van de dienstenvan AEGoN Beleggingen Nederland voor de
administÍatie van het Spaaóeleg GarantieFonds.De ÍegisÍatie van de vorderingen van de deelnemersop de
Stichting SpaarbelegGirowordt gevoerddoor Spaarbelegin de vorm van participaties GarantieFonds.
Rcgeling grote beleggers
Op grond van het Besluit Toezicht Beleggingsinstellingenwordt de Stichting SpaarbelegciÍo te Utrecht
aangemerklals grote beleggeÍ binnen het SpaaÍbelegGarantieFonds.Stichting Spaarbelegciro treedt op als
houder van participaties voor rekening van de deelnemersen geeft daar tegenoveraan de deelnemers(fracties
van) participaties uit. Tevens wordt AEGON Nederland N.V. . als t00oÁ aandeelhoudervan AEGON
lnvestment Management 8.V., als gÍote beleggeraangemerkÍ.
Persoonlijke belangen bestuurders
Per 3l december 1998 bestaange€n bclangen van dc directie in beleggingendie ook het SpaaÍbeleg
GarantieFondshoudt.
Correspondenlie adres
Spaarbeleg
Nevelgaarde60 3436 ZZ Nieuwegern
Telefoon: 030-6025250
Fa\

:030-6043737

Economischoveruicht
bltjft dalen,
de motorvan de groei.De werkloosheid
bestedingen
ln Europavormenin 1998de binnenlandse
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van consumentcn
steegals gevolgvan de forsedalingvan de inÍlatie (eenhalveringten
bestedingsruimte
groeibinnenhet euro-gebied
was
De economische
opzichtevan vorigjaar), waardoordc rcëlelonentoenamen.
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2,9oáoveÍ heel 1998gerneten.
regering.Aanpakvan het
vrijwel alle Europeselandengeleiddooreenlinks-georiënteerde
zal de komendejarenwaarschijnlijkeenhogereprioriteitkrijgen dan eentageidlatie
werkloosheidsprobleem
en terugdringingvan de begrotingstekorten.
De
In december1998beslotende centralebankenin Europade rentete verlagennaaÍ het niveauvan 3o%.
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huidigeíÍÍlatie van ciÍca 10Ávoor het gcheleeuro-gebied
van de EuropeseCentraleBank
druk van met namcDuitseen Fransepolitici hierdooÍvan de schoudeÍs
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Door dc renteverlagingen
afgehaald.
verlagenzonderdat dit leiddetot enormcdruk op de valuta.Langsdezewegzijn danook de eerste
geschapen
voorwaarden
voor eenherstelvan de Aziatischelanden.Actief ingrijpenvan monetaireautoriteitcn
sterkverbeterd.
voor de wereldeconomie
en het IMF hebbende groeivooruitzichten
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faillissementen,
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bereilde,beslootde Bank of England de Íente te veÍlagen om eenrecessiete voorkomen.
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van aandelen.De Eurotop100
1998werdvooÍal gekenschetst
dooreenexplosievestijgingin de beweeglijkheid
te zienvan 18,4oáover
Eurotop100lndex,gaf eenperformance
lndcx.zie grafiek l: cumulatievepeÍformance
inging als
heel 1998.Het eerstekwaÍaal werdhetbestesindsjarenterwijl het derdekwartaalde geschiedenis
presteerden
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fusie-en overnameactiviteit
renteconvergentie
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van de combinatievan dubieuzeleningenaanopkomende
De
blevende bankenuiteindelukduidelijkachterbij hetbeursgemiddelde.
winstenuit kapitaalmarkttransacties
jaaÍ
met namenaar sectoÍendie niet of nauwelijks
aandachtvan beleggersverschoofin de tweedehelfl van het
conjunctuur,die als gevolgvan de Aziécrisisnu duidelijkaanhet
zijn blootgesteld
aande internationale
farmacieen voedingsmiddelen
en nutsbedrijven,
afzwaklenis. De inteÍessein sectoÍenals Íelecommunicatiewinstpatroon.
nam sterktoedankzijhun relatiefvoorspelbare
doorde FedeÍalReservebereilÍe de Dow Jonesen dc Standard
Ondcrinvloedvan eendrietalrenteverlagingen
ovcr 1998\an 26J"/o,zíe
De S&PIndexbehaaldeeenperformance
& Poor(S&P) nieuweÍecordniveaus.
een
gmfiek l. Ook de aanhoudendlagewerkloosheid
en dc dalenderentehebbenhet consumentenverÍouwen
producenten
fors aangetast.
en exporteurswerddaarentegen
impulsgegeven.Het veÍrouwenvan Amerikaanse
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De afnemendcafzet mogelijkheden in Azië en Latijns-Amerika zijn hier debetaan. Bedrijven gaan dan ook
van de
door met hun herstructuÍeringsmaatÍcgelen,maar tot op heden heeft dit nog niet geleid tot een oplopen
werkloosheid. temecr omdat de vraag naar personeelin dc IT en de bouwsectorelg groot blijft.
De Japansecconomic werd in 1998 gekeÍmerkt door economischestagnatie.De werkloosheid is inmiddels
opgelopcntot 4,470.De hoog opgelopenvoorraadpositiesnemen slechtslangzaam af. Deflatie vermindert
ondertussende waarde van de voorraden, hetgeenheefl geleid tot een scherpedaling van de industriële
productie. Het sentiment bij het bedrijfsleven is dan ook erg negatief en de negatievespiÍaal van vraaguitval.
voorraadopbouw,dalende industriële ploductie en oplopendewerkloosheid moet doorbÍoken worden De
Japanseregering heeft in het laatstc krvartaal van 1998 echter het belang van eÍra stimuleringsmaatregelen
ingezien. Het banhsysteemwordt daarom inmiddels voorzien van de benodigdeliquiditeit en belastinghervormingen zijn aangekondigd.De stcrke yen vormt echter een belemmering vool een korte termijn herstel
januari 1998
De stagnatievan de economie heeft zijn weerslag gehad op de aandelenwaardering.In de maand
kende de Nikkci index nog een stijging, maar met name het derde kwartaal was negatiei Over het helejaar
-9,39lo
gcmeten moet worden geconcludeerddat de Nikkei index een negatieveperformancekende van

Grafiek 1: cumuldieve peiormance indices 1998
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euro zal de trend naar grensoveÍschrijdende
internationaleconcurïentre
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verbeteringen
zullende efficienCy
Uitgaandevan eenkoersstijgingdie per saldoin lijn lig metde stijgingvan debedrijfswinsten.
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mogeltk maakt Geleidelijk
meeÍwinstfantasie
aantrckkelijkdanEuropawaaÍ het heÍstructurerings-potentieel
relatief
aantrekkelijker.
in Japanmalen dezeaandelenmarkt
op gangkornendeherstructureringen
AEGONInvestmentManagement
29 aDÍil1999

GarantieFonds 1998
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Toelichting op de Balans en Winst & Verlies rekening 1998
De jaarrekening 1998 betreft de periode decembeÍ 1997 tot en met december1998.
Beleggingen
Het SpaarbelegGarantieFondsbelegt in OTC opties gerelateerdaan éen of meer indices. Deze indices worden
voor iedereportcfeuiÍle uitgifte afzonderlijk bepaald.Deze opties garanderendat na 5 jaareen zeker percentaqc
behaaldestijging van een zeker percentagevan de index ten opzichte van de beginwaaÍdevastgeclickt. Ilr de

portefeuillesrvordenbetreffende
indicesen clicks nader
toelichtingop de afzonderlijkeGarantieFonds
gespecificeerd.De b€leggingen zijn gewaardeerdtegen reëlc rvaarde.Aangezien de opties niet genoteerdzijn, is
informatie over de reêle waarde verkregen van gezaghebbendefinanciële instellingen. De opgegevenÍeële
waardc wordt met behulp van intcrne modellen gecontrolcerdop validiteit. De waaÍdewijzigingen gedurende
het bockjaar worden als beleggingsresultaatin de balans verantwooÍd.
Garantie
De doelstelling van het fonds is het realiserenvan een rcndernentdat is gebaseerdop het resultaatvan de index,
waarbij hel neerwaartskoersrisicovoor deelnemersis begrensdop een zeker percentagevan de uitgifte prijs na
de looptijd van 5 jaar. In de specifiekebepalingcn van de afzonderlijke portefeuilleswordt het zekere
percentagenader gespecificeerd.
Waarborg
Om het debiteurenrisicoaf te dekken wordt er zekerheid (collateral = financieel onderpand) gestelddoor de
financiële instellingen met wie de contÍacten zijn aangegaan,waardoor de beleggingenzijn gewaarborgd.De
collateÍal is ó81,6 mio groot ultimo 1998.
Bcheerskosten
Dc bcheeÍskostenworden ccnmalig in rekening gebrachtaan het begin van de looptijd. Deze beslaanuit 2"Á
van dc contractuelewaarde.
Totaal beleggingsresultaat
Het totaal beleggingsresultaatomvat het saldo van de niet geÍealisecrdewaardeontwikkeling op de per
balansdàtumaanwezigebelegdemiddclen, onder aftrek van beheerskostenen rentelastenvoorzover opgekomen
uit de maandfondsen.
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