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KWARTAALBERICHT NBZ PER 30 SEPTEMBER 2006

BERICHT VAN DE DIRECTIE
In het derde kwartaal konden de voorbereidingen voor het prospectus worden afgesloten.
NBZ-Management B.V. verkreeg op 24 augustus een nieuwe vergunning om als beheerder
te mogen optreden onder de nieuwe Wtb.
Op 12 september werd het prospectus vastgesteld en vervolgens op internet bekend gemaakt.

Enige tijd later kwamen de gedrukte exemplaren beschikbaar die aan gegadigden werden
toegestuurd. Hiermee staat de eerste emissie van NBZ open voor inschrijving.

Het, voorlopig, enige schip het ms Gas Pioneer vervult haar contract in de lerse Zee naar
tevredenheid.

Naast de gebruikelijke balans treft u aan een vergelijking tussen de werkelijke resultaten
en de prognose zoals deze in het prospectus is weergegeven.
Aangezien de prognose uitging van twee aan te kopen schepen per jaar om de overhead
van NBZ over te kunnen spreiden, en het tweede schip nog niet is aangekocht, leunt nu alle
overhead op de Gas Pioneer alleen. Dit drukt het resultaat t.o.v. de prognose, waarbij met
een tweede schip rekening gehouden is. Overigens loopt alles conform de prognose.

|NTRINSIEKE W 30 september 30 juni
2006

Eigen vermogen volgens onderstaande balans USD 1.225.410 1.222.611
Aantal uitgegeven participaties 250
Intrinsieke waarde per participatie USD 4.90í,64 4.890

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 30 SEPTEIIEEBzOQO

30 september
2006

30 iuni
2006

ACTIVA
Beleggingen
Vorderingen
Liquide middelen

PASSIVA
Eigen vermogen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

USD
3.222.557

54.290
6 . 3 1 1

USD
3.322.973

26.541
43.940

3 .283 .158 3.393.454

1.225.410
1.955.664

102.084

1 .222 .611
2.085.480

85.363
3.393.454
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KWARTAALBERICHT NBZ PER 30 SEPTEMBER 2006 (VETVOIq}

GECONSOLIDEERDE RESU LTATEN
werkelijk

Um 30-09-06
prognose

Um 30-09-06

Resultaten Gas Pioneer BV
Netto-huuropbrengsten
Afschrijving
Rentelasten
Overige kosten
Resultaat voor belastingen
Ven nootschapsbelasti n g
Resultaat na belastingen

Resultaten NBZ BV
Management fee
Overheadkosten

Diverse baten
Resultaat voor belastingen
Ven nootschapsbelasti n g
Resultaat na belastingen

Geconsol ideerd resu ltaat

5
6
7

USD

309.600
-187.443
-62.040
-4.135

USD

306.600
-187.443

-71 .761
-1 .988

1 0
55.982
-1.418

45.408
-5.340

54.564

- 1 1 . 5 8 5

49.350

40.068

-11.200
-13.544

-60.935

12.047

-24.744_

48.888 -24.744

10 pm pm
48.888 -24.7M

5.676 15.324

ALGEMEEN
De gepresenteerde financiële informatie betreft de geconsolideerde balans van NBZ B.V.
en haar 100o/o dochteronderneming Gas Pioneer B.V. (opgericht op 17 maart 2006).
De vergelijkende cijfers in de opstelling van de geconsolideerde resultaten zijn afgeleid van
de geprognosticeerde resultaten ( 5,6 maanden) zoals opgenomen in de prospectus 2006.

GROA'DSLAGEN WAARDERING ACTIVA E'V PÁSSIVA EN BEPALING VAN
HET RESULTAAT
De gehanteerde grondslagen voor waardering van activa en passiva en resultaatbepaling
komen overeen met de grondslagen zoals gebruikt bij de opstelling van het halfjaar-
bericht per 30 juni 2006 en de jaarrekening 2005.

VERBONDEN PARTIJEN
Het economisch eigendom van de uitgegeven aandelen ligt voor 52o/o (middellijk) bij
NBZ-Management B.V. en voor 48o/o bij de verkoper van ms Gas Pioneer, die deze in de
vorm van participaties (totaal 250) aanhouden. Alle op 20 participaties na, gehouden door
NBZ-Management 8.V., worden door genoemde partijen tijdelijk gehouden met het doel
deze bij beleggers te herplaatsen. Omtrent het voeren van het beheer over NBZ is tussen
de vennootschap en NBZ-Management B.V. een management overeenkomst van toepassing.
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TwARTaeLBERIGHT NBZ PER 3O SEPTEMBER 2OO6 (vervols)

TOELICHTING BALANS

1 Beleggingen
Dit betreft de boekwaarde van de op 12 april 2006 aangeschafte ms Gas Pioneer. Het schip
wordt op basis van rompbevrachting voor zes jaar verhuurd aan de oorspronkelijke eigenaar,
Gas Pioneer Ltd. Voor een nadere toelichting over de nader overeengekomen voorwaarden
met de huurder bij tussentijdse beëindiging en beëindiging aan het einde van de huurperiode
wordt verwezen naar de toelichting op deze post in het halfjaarbericht.
Het ms Gas Pioneer wordt vanaf de aanschafdatum in 6 jaar lineair afgeschreven waarbij de
restwaarde is gesteld op USD 1.000.000, zijnde de waarde van de met de huurder overeen-
gekomen put-optie.
In het derde kwartaal 2006 hebben geen nieuwe investeringen plaatsgevonden.

2 Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

3 Eigen vermogen
In het derde kwartaal 2006 zljn er geen aandelen uitgegeven.
Per balansdatum is B.V. NBZ-Aandelen B1 enig houder van de 120 geplaatste aandelen B
en is Stichting Beleggingsrekening NBZ enig houder van de 130 geplaatste aandelen A.

4 Langlopende schulden
Ter financiering van de investering in het ms Gas Pioneer heeft Gas Pioneer B.V. een krediet-
faciliteit in rekening-courant van maximaal USD 2.100.000. Het kredietwordt met USD 87.500
per kwartaal verlaagd, voor het eerst op 1 oktober 2006.
Het opgenomen krediet in rekening-courant bedraagt per 30 september USD 1.745.664.

NIET IIIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
De in verband met de oprichting van NBZ gemaakte kosten, waaronder begrepen kosten
inzake de ontwikkeling van de opzet van de (interne) organisatie van de beleggingsinstelling,
de ontwikkeling van richtlijnen en procedures alsmede het schrijven van het prospectus

en emissie-kosten per balansdatum een bedrag van totaal EUR 839.000 (USD 1.064.000)
zijn voor rekening van de beheerder (NBZ-Management B.V.) gekomen.
NBZ-Management B.V. heeft het recht bij elke nieuwe investering, onder stringent
vastgelegde voorwaarden, waaronder een minimum dividend-rendement voor de participant

vanTYo, alsmede voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, ter delging van
deze oprichtings- en emissiekosten, een deel van deze kosten bij NBZ in rekening te brengen.
Verwezen wordt naar paragraaf 3.1 van de managementovereenkomst die tussen
NBZ-Management B.V. en NBZ is gesloten.
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KWARTAALBERIGHT NBZ PER 3O SEPTEMBER 2OO6 (VCrvOIq}

TO E LICHTI N G RES U LTAT EN

5 Netto-h u u ropbreng ste n
Onder de netto-huuropbrengsten worden de huuropbrengsten van ms Gas Pioneer verantwoord.

6 Afschrijving
Onder de afschrijving wordt de afschrijving (sinds 12 april2006) op ms Gas Pioneer weergegeven.

7 Rentelasten
Hieronder ztln de financieringslasten van ms Gas Pioneer verantwoord.

8 Management fee
Hieronder is opgenomen de met ingang van 12apnl2006 (datum eerste investering in NBZ)

door NBZ-Management B.V. in rekening gebrachte beheervergoeding.

9 Overheadkosten
ln de overheadkosten zijn o.a. begrepen de kosten voor accountant, commissarissen, AFM,

doorbelaste resultaten B.V. NBZ-Aandelen B1 en doorbelaste oprichtings- en emissiekosten.

Bij de beoordeling van de hoogte van de overheadkosten t.o.v. de prognose dient rekening

gehouden te worden dat in de prognose wordt uitgegaan van de omslag van deze kosten

over twee schepen. Het tweede schip is nog niet aangeschaft.

1 0 Ven noofschaps belasting
NBZ B.V. en haar 10To/o dochteronderneming Gas Pioneer B.V. vormen een fiscale eenheid.

De last inzake vennnootschapsbelasting is geheel opgenomen onder de lasten van

Gas Pioneer B.V. in plaats van toerekening aan NBZ B.V. en Gas Pioneer B.V.

Het effect van het bestaan van de fiscale eenheid is daarbij meegenomen.

Op bovengenoemde rapportage is geen accountantscontrole toegepast.

Barendrecht, 16 Oktober 2006

NBZ-Management B.V.
Directeur/ Beheerder

Ithaca Holding B.V.
Voor deze: mr. H.D. Tjeenk Willink

Maritime Investments and Recovery B.V.
Voor deze: mr. P.J. Jacobs
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