
 

 

Resultaten 1e kwartaal 
NBZ laat over de eerste drie maanden van dit jaar een negatief resultaat zien 

van USD 141.000. Een deel van dit verlies werd veroorzaakt door in het eerste 

kwartaal geboekte emissiekosten (USD 34.000). Het grootste deel van dit 

verlies wordt echter veroorzaakt door een afwaardering van de participatie in de 

twee droge bulk schepen (USD 140.000). De droge bulkmarkt liet gedurende de 

laatste jaren dikwijls een teruggang zien gedurende de maand januari, waarna de 

markt in februari en maart herstelde. De coronacrisis heeft de markt dit jaar 

echter vanaf februari verder naar beneden geduwd, waardoor voornoemde 

afwaardering onvermijdelijk was. 

Marktomstandigheden 
Wereldwijd heeft de coronacrisis grote invloed op de productie en daarmee de 

vraag naar vervoer. De prognoses wijzen op een negatief groeiscenario voor 

2020 wereldwijd. De vooruitzichten voor 2020 zijn voor de scheepvaartmarkten 

dan ook naar beneden bijgesteld.  

Als eerder genoemd is de droge ladingmarkt sterk teruggelopen. Met name de 

markt voor het vervoer van grondstoffen over grote afstand (ijzererts en kolen) 

viel sterk terug door een vraag uitval met name in Azië. Op de investering in de 

2 handysize bulk schepen (AS Elbia en AS Elenia) werd een afwaardering 

toegepast. Door de lage olieprijs (deels als gevolg van vraaguitval) worden er 

momenteel veel tankers gebruikt voor opslag. Doordat de vervoerscapaciteit in 

de tankermarkt hierdoor afneemt, zijn de huurtarieven in deze markt flink 

gestegen. NBZ heeft een aantal investeringen in de olieproducten markt en de 

chemicaliën markt die van deze marktstijging profiteren. Het is echter de 

verwachting dat ook de tankermarkt last gaat krijgen van een verminderde 

marktvraag en ook voor dit marktsegment zijn de vooruitzichten voor 2020 

daarom onzeker.  

Een kleine positieve noot voor de meeste scheepvaartmarkten is wel het 

aanhoudend lage orderboek, waardoor enig optimisme voor de middellange 

termijn gerechtvaardigd is. 

Investeringen 
NBZ nam eind maart een 11,76% belang in 4 multipurpose schepen; het MV 

FWN Bonafide, het MV FWN Splendide, het MV FWN Rapide en het MV 

FWN Solide). De schepen worden door het Groningse Forest Wave gemanaged.  

De lening op de motorschepen Michelle en Svetlana werd vervroegd afgelost. 

NBZ ontving op deze lening 15% rente per jaar.  

Emissie 
Op 31 maart 2020 liep de tweede aanbiedingsperiode van de emissie af. 

Gedurende deze periode werden er 172.447 nieuwe aandelen geplaatst. 

Tezamen met de in de eerste periode 177.629 geplaatste aandelen is de totale 

opbrengst van de emissie gekomen op EUR 1.838.000. Helaas viel de laatste 

weken van deze emissie samen met de corona crisis, waardoor de opbrengst van 

deze emissie wat lager is uitgekomen dan verwacht.  

Dividend 

In het eerste kwartaal werd een dividend uitgekeerd van USD 12 cent per 

aandeel. Het dividend is op 13 maart uitbetaald. Het dividend van USD 12 cent 

komt overeen met EUR 10,50 cent. Na inhouding van 15% dividendbelasting is 

netto EUR 8,93 cent uitbetaald op aandelen A en participaties A. 
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Intrinsieke Waarde  
De intrinsieke waarde bedraagt USD 8,45 per 31 maart. Bij een dollarkoers van 

1,1001 is dit EUR 7,68.  
 

bedragen in USD 1e kwartaal 2020 4e kwartaal 2019 
Eigen vermogen (x 1.000 USD) 5.512     5.730 

Aantal uitstaande aandelen 652.055 652.055 

Intrinsieke waarde per aandeel (USD) 8,45 8,79 

 

Vooruitzichten  
De vooruitzichten voor de markten waarbinnen NBZ actief is zijn door de 

huidige coronacrisis onzeker. Dit geldt ook voor de winstverwachting en de 

daarmee gepaard gaande mogelijkheid vast te houden aan dividend uitkeringen 

van NBZ voor het resterende jaar. Eerder werd besloten dat NBZ met ingang 

van 2020 twee maal in plaats van vier maal per jaar dividend zal uitkeren. 

Gezien de huidige onzekerheden zal echter pas in het vierde kwartaal aan de 

hand van de situatie op dat moment worden besloten over het dividend over het 

lopende boekjaar 2020. 

 
Amsterdam, 23 juni 2020 
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 Verkorte geconsolideerde balans 
 

 

  

Bedragen x USD 1.000 31-03-2020  31-12-2019 

Activa 
   

Beleggingen in leningen  -      396  

Participaties in schepen  6.045    4.886  

Beleggingen in joint ventures  7    7  

Overige kortlopende vorderingen  331    19  

Liquide middelen   265    703  

  6.647    6.011  

    

Passiva    

Groepsvermogen  5.512    5.730  

Kortlopende schulden  1.135    281  

  6.647    6.011  
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Geconsolideerde resultaten 1e kwartaal 2020 

Bedragen x USD 1.000 1e kwartaal 

2020 

 het jaar 

2019 

Opbrengsten 
   

Overige opbrengsten 2  5 

 2  5 

    

Resultaat lening Michelle 15  99 

 15  99 

    

Waardeverandering Henrietta Product DIS  6    32  

Waardeverandering Lesley  15    -8  

Waardeverandering North Sea Gas AS  35    146  

Waardeverandering UACC Bergshav II DIS  15    -29  

Waardeverandering Cable Innovator  -      19  

Waardeverandering Wincanton (Australian)  -      17  

Waardeverandering BrasGas IS  14    5  

Waardeverandering Super Greenship BV  28    4  

Waardeverandering Forest Wave Navigation  2    -    

Waardeverandering Parchem III AS  19    138  

Waardeverandering Nordic Handysize III AS  -140    41  

Waardeverandering Thor Dahl Shipping AS  9    43  

Waardeverandering RF Tanker AS  15    30  

  19    438  

Overige resultaten 
   

Transactie- en beleggingskosten -26  -95 

Valutaresultaten -5  -6 

 -31  -101 

Bedrijfskosten 
   

Management fee  -46    -202  

Kosten feederfondsen  -      -11  

Overige bedrijfskosten  -100    -437  

  -146    -650  

    

Resultaat voor belastingen -141  -208 

Belastingen -  - 

Totaalresultaat geconsolideerd na belasting -141  -208 
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Toelichting 
 
Algemeen 
De gepresenteerde financiële informatie betreft de geconsolideerde balans en resultaten van NBZ N.V. en haar 

100% dochterondernemingen. 

 

Grondslagen waardering van activa en verplichtingen en bepaling van het resultaat 
De gehanteerde grondslagen voor waardering van activa en verplichtingen en resultaatbepaling komen overeen 

met de grondslagen zoals gebruikt bij de opstelling van de financiële informatie per 31 december 2019 en het 

halfjaarbericht 2019. 

 

Toelichting balans en resultaten 
 

Beleggingen 

In de verslagperiode heeft NBZ een 11,76% belang genomen in 4 multipurpose schepen; het MV FWN 

Bonafide, het MV FWN Splendide, het MV FWN Rapide en het MV FWN Solide). De lening op de 

motorschepen Michelle en Svetlana werd vervroegd afgelost. 

 

Eigen vermogen 

De mutatie in het eigen vermogen betreft het resultaat van het lopende boekjaar. 

 

Overige bedrijfskosten 

In de overige bedrijfskosten zijn o.a. begrepen de kosten voor accountant, commissarissen, AFM, emissiekosten 

en kosten notering Euronext van NBZ N.V.. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Begin april is de tweede aanbiedingsperiode van de emissie afgerond. Deze liep van 22 januari t/m 31 maart 

2020. Gedurende deze emissieperiode zijn 172.447 nieuwe aandelen NBZ geplaatst, tegen een uitgiftekoers van  

€ 5,25 per aandeel (circa € 905.000). Samen met de 177.629 geplaatste nieuwe aandelen van de eerste 

aanbiedingsperiode (in december 2019) zijn 350.076 nieuwe aandelen geplaatst (circa € 1.838.000).  

 

Op bovenstaande rapportage is geen accountantscontrole toegepast. 

 

Amsterdam, 23 juni 2020 

Annexum Beheer BV 

 


