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BERICHTVAN DE DIRECTIE
In het derde kwartaalkondende voorbereidingenvoor het prospectusworden afgesloten.
B.V.verkreegop 24 augustuseen nieuwevergunningom als beheerder
NBZ-Management
te mogen optredenonder de nieuweWtb.
Op 12 septemberwerd het prospectusvastgestelden vervolgensop internetbekendgemaakt.
Enigetijd later kwamende gedrukteexemplarenbeschikbaardie aan gegadigdenwerden
toegestuurd.Hiermeestaat de eersteemissievan NBZ open voor inschrijving.
Het, voorlopig,enige schip het ms Gas Pioneervervulthaar contractin de lerse Zee naar
tevredenheid.
Naastde gebruikelijkebalanstreft u aan een vergelijkingtussende werkelijkeresultaten
en de prognosezoals deze in het prospectusis weergegeven.
Aangeziende prognoseuitgingvan twee aan te kopen schepenper jaar om de overhead
van NBZ over te kunnenspreiden,en het tweedeschipnog niet is aangekocht,leuntnu alle
overheadop de Gas Pioneeralleen.Dit drukt het resultaatt.o.v.de prognose,waarbijmet
een tweede schip rekeninggehoudenis. Overigenslooptalles conformde prognose.
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|NTRINSIEKE
Eigenvermogenvolgensonderstaandebalans

Aantaluitgegevenparticipaties
Intrinsiekewaardeper participatie

USD

1.225.410

USD

250
4.90í,64
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1.222.611

4.890

BALANSPER30 SEPTEIIEEBzOQO
GECONSOLIDEERDE
30 september
2006
ACTIVA
Beleggingen
Vorderingen
Liquidemiddelen

PASSIVA
Eigenvermogen
Langlopendeschulden
Kortlopendeschulden
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30iuni
2006

USD
3.222.557
54.290
6.311
3.283.158

USD
3.322.973
26.541
43.940
3.393.454

1.225.410
1.955.664
102.084
3.283.158

1.222.611
2.085.480
85.363
3.393.454
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RESULTATEN
GECONSOLIDEERDE
werkelijk
Um 30-09-06

USD
Resultaten Gas Pioneer BV
Netto-huuropbrengsten
Afschrijving
Rentelasten
Overigekosten
Resultaatvoor belastingen
ng
Vennootschapsbelasti
Resultaat na belastingen

5
6
7

309.600
-187.443
-62.040
-4.135

10

55.982
-1.418
54.564

Resultaten NBZ BV
Managementfee
Overheadkosten

-11.585
49.350
-60.935
12.047
48.888

Diverse baten
Resultaat voor belastingen
ng
Vennootschapsbelasti
Resultaat na belastingen

10

Geconsol ideerd resu ltaat

prognose
Um 30-09-06
USD
306.600
-187.443
-71.761
-1.988
45.408
-5.340

40.068
-11.200
-13.544
-24.744_
-24.744

48.888

pm
-24.7M

5.676

15.324

pm

ALGEMEEN
De gepresenteerdefinanciëleinformatiebetreftde geconsolideerdebalansvan NBZ B.V.
Gas PioneerB.V. (opgerichtop 17 maart 2006).
dochteronderneming
en haar 100o/o
van de geconsolideerderesultatenzijn afgeleidvan
in
opstelling
de
De vergelijkendecijfers
(
zoals opgenomenin de prospectus2006.
geprognosticeerde
maanden)
resultaten 5,6
de
GROA'DSLAGENWAARDERINGACTIVA E'V PÁSSIVAEN BEPALINGVAN
HET RESULTAAT
De gehanteerdegrondslagenvoor waarderingvan activaen passivaen resultaatbepaling
komen overeenmet de grondslagenzoals gebruiktbij de opstellingvan het halfjaarberichtper 30 juni 2006 en de jaarrekening2005.
VERBONDENPARTIJEN
Het economischeigendomvan de uitgegevenaandelenligt voor 52o/o(middellijk)bij
NBZ-ManagementB.V. en voor 48o/obij de verkopervan ms Gas Pioneer,die deze in de
vorm van participaties(totaal250) aanhouden.Alle op 20 participatiesna, gehoudendoor
8.V.,wordendoor genoemdepartijentijdelijkgehoudenmet het doel
NBZ-Management
herplaatsen.Omtrenthet voerenvan het beheerover NBZ is tussen
beleggers
te
dezebij
van toepassing.
B.V.een managementovereenkomst
NBZ-Management
de vennootschapen
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NBZ PER 3O SEPTEMBER 2OO6(vervols)

TOELICHTINGBALANS
1 Beleggingen
Dit betreftde boekwaardevan de op 12 april 2006 aangeschaftems Gas Pioneer.Het schip
wordt op basisvan rompbevrachtingvoor zes jaar verhuurdaan de oorspronkelijkeeigenaar,
Gas PioneerLtd. Voor een naderetoelichtingover de naderovereengekomenvoorwaarden
aan het eindevan de huurperiode
en beëindiging
met de huurderbij tussentijdsebeëindiging
post
in het halfjaarbericht.
wordt verwezennaar de toelichtingop deze
Het ms Gas Pioneerwordt vanaf de aanschafdatumin 6 jaar lineairafgeschrevenwaarbijde
restwaardeis gesteldop USD 1.000.000,zijndede waardevan de met de huurderovereengekomenput-optie.
In het derde kwartaal2006 hebbengeen nieuweinvesteringenplaatsgevonden.
2 Liquide middelen
De liquidemiddelenstaanter vrije beschikking.
3 Eigen vermogen
In het derde kwartaal2006 zljn er geen aandelenuitgegeven.
B1 enig houdervan de 120 geplaatsteaandelenB
Per balansdatumis B.V. NBZ-Aandelen
NBZ enig houdervan de 130 geplaatsteaandelenA.
en is StichtingBeleggingsrekening
4 Langlopende schulden
Ter financieringvan de investeringin het ms Gas Pioneerheeft Gas PioneerB.V. een kredietvan maximaalUSD 2.100.000.Het kredietwordtmet USD 87.500
faciliteitin rekening-courant
per kwartaalverlaagd,voor het eerst op 1 oktober2006.
bedraagtper 30 septemberUSD 1.745.664.
Het opgenomenkredietin rekening-courant

NIETIIIT DE BALANS BLIJKENDEVERPLICHTINGEN
De in verbandmet de oprichtingvan NBZ gemaaktekosten,waaronderbegrepenkosten
van de opzetvan de (interne)organisatievan de beleggingsinstelling,
inzakede ontwikkeling
de ontwikkelingvan richtlijnenen proceduresalsmedehet schrijvenvan het prospectus
per balansdatumeen bedragvan totaalEUR 839.000(USD 1.064.000)
en emissie-kosten
B.V.)gekomen.
zijn voor rekeningvan de beheerder(NBZ-Management
onder stringent
investering,
nieuwe
recht
bij
elke
heeft
het
NBZ-ManagementB.V.
voor de participant
dividend-rendement
minimum
waaronder
een
vastgelegdevoorwaarden,
ter delgingvan
goedkeuring
van
Commissarissen,
Raad
van de
vanTYo,alsmedevoorafgaande
in
rekening
te brengen.
NBZ
bij
deze oprichtings-en emissiekosten,een deel van deze kosten
die
tussen
Verwezenwordt naar paragraaf3.1 van de managementovereenkomst
B.V.en NBZ is gesloten.
NBZ-Management
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TOELICHTING RESULTATEN
5 Netto-huuropbrengsten
van ms Gas Pioneerverantwoord.
worden de huuropbrengsten
Onder de netto-huuropbrengsten
6 Afschrijving
Onder de afschrijvingwordt de afschrijving(sinds 12 april2006)op ms Gas Pioneerweergegeven.
7 Rentelasten
van ms Gas Pioneerverantwoord.
Hieronderztlnde financieringslasten
8 Managementfee
Hieronderis opgenomende met ingangvan 12apnl2006 (datumeersteinvesteringin NBZ)
door NBZ-ManagementB.V. in rekeninggebrachtebeheervergoeding.
9 Overheadkosten
ln de overheadkostenzijn o.a. begrepende kostenvoor accountant,commissarissen,AFM,
doorbelasteresultatenB.V. NBZ-AandelenB1 en doorbelasteoprichtings-en emissiekosten.
Bij de beoordelingvan de hoogtevan de overheadkostent.o.v.de prognosedient rekening
gehoudente worden dat in de prognosewordt uitgegaanvan de omslagvan deze kosten
over twee schepen.Het tweedeschip is nog niet aangeschaft.
10 Vennoofschapsbelasting
Gas PioneerB.V.vormeneen fiscaleeenheid.
dochteronderneming
NBZ B.V.en haar 10To/o
is geheelopgenomenonder de lastenvan
De last inzakevennnootschapsbelasting
Gas PioneerB.V. in plaatsvan toerekeningaan NBZ B.V.en Gas PioneerB.V.
Het effect van het bestaanvan de fiscaleeenheidis daarbijmeegenomen.

toegepast.
Op bovengenoemderapportageis geen accountantscontrole
Barendrecht,16 Oktober2006
B.V.
NBZ-Management
Directeur/Beheerder

IthacaHoldingB.V.
Voor deze: mr. H.D.TjeenkWillink

MaritimeInvestmentsand RecoveryB.V.
Voor deze:mr. P.J.Jacobs
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