
 

 

Resultaten 1e kwartaal 
NBZ heeft een uitstekend eerste kwartaal achter de rug met een winst na 

belastingen van USD 145.000. Hiermee werd de verbetering die we al zagen in 

het laatste kwartaal van 2020 doorgetrokken. De achtergrond van deze goede 

cijfers zit hem in de florerende droge ladingmarkt. Nieuwe contracten werden 

tegen hogere tarieven afgesloten en daarnaast werden de waarderingen van de 2 

belangen in de containermarkt en de bulkmarkt naar boven bijgesteld. Bij deze 

2 belangen zijn er geen afspraken gemaakt betreffende de verkoopprijzen, 

hierdoor kan NBZ optimaal profiteren van gestegen marktwaardes. 

De situatie in de tankermarkt is duidelijk minder florissant. De belangen van 

NBZ in de producten en chemicaliën markt lopen wel naar tevredenheid, ook al 

doordat hier lange contracten zijn afgesloten met veelal afspraken over 

verkoopprijzen aan het einde van de investeringsperiodes.  

Marktomstandigheden 
Onder aanvoering van China en de VS zijn de mondiale industrie en de handel 

sterk opgeveerd in het verlengde van de wereldwijde vaccinatie campagnes. De 

wereldhandelsindex verloor in de periode januari-mei 2020 16%. Tegen het 

einde van 2020 stond deze index alweer op het pre-corona niveau en in februari 

2021 op een groei van 5,3% jaar-op-jaar. Voor een deel is hiermee de groei van 

de droge ladingmarkt verklaard. Door een sterke vraag naar met name in China 

geproduceerde consumenten artikelen eindigde het jaar 2020 al uitstekend voor 

deze markt. Een verdergaande logistieke stagnatie in de containermarkt en de 

crisis rondom de in het Suez kanaal vastgelopen Ever Given hebben 

geresulteerd in historisch hoge vrachttarieven in deze markt. Een en ander heeft 

ook zijn weerslag op de tweedehands waardes van schepen, die sterk zijn 

gestegen in de droge lading sector.  

Het herstel in de tankermarkt laat vooralsnog op zich wachten. Deze markt is 

aan de vraagkant sterk afhankelijk van de wereldwijde productie niveaus en 

deze zijn nog lang niet op het niveau van voor de corona crisis. Het 

Internationaal  Energie Agentschap verhoogde onlangs haar verwachtingen voor 

2021 naar een olieproductie niveau van 96,5 miljoen vaten per dag, een stijging 

van 6-7% t.o.v. een jaar terug. Ondanks de lage vrachtenmarkt lijken de prijzen 

van tweedehands tankers in de slipstream van het verhoogde prijsniveau in de 

droge lading markt iets toe te nemen.  

Investeringen 
NBZ werkt op het moment aan de aankoop van een belang in de tankermarkt en 

hoopt dit eind mei af te ronden.  

De voorgenomen verkoop van de Caribe Ilse (één van de schepen van  

Parchem III AS) kreeg zijn beslag op 12 maart 2021. De verkoopprijs was 

overeenkomstig de waarde in de boeken van NBZ.  

Obligatie lening 
Op 4 mei j.l. heeft NBZ de uitgifte van een obligatielening van USD 4 miljoen 

aangekondigd. De rente op de obligaties bedraagt 6% per jaar, de looptijd is 4 

jaar. Met de opbrengst wil NBZ de investeringsportefeuille uitbreiden en een 

betere schaalgrootte bereiken. Op het moment is 15% van deze obligaties 

geplaatst. 

Dividend 

Als het resultaat en de financiële positie dit toelaten, keert NBZ 2 maal per jaar 

dividend uit, in het 2e en het 4e kwartaal.  
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Intrinsieke Waarde  
De intrinsieke waarde bedraagt USD 8,14 per 31 maart 2021. Bij een 

dollarkoers van 1,1739 is dit EUR 6,94 
 

bedragen in USD 1e kwartaal 2021 4e kwartaal 2020 
Eigen vermogen (x 1.000 USD) 6.480     6.335 

Aantal uitstaande aandelen 795.658 795.658 

Intrinsieke waarde per aandeel (USD) 8.14 7.96 

 

Vooruitzichten  
Als hierboven geschetst is de huidige marktsituatie in de droge lading en de 

tankermarkt heel verschillend. De verschillen zitten hier met name aan de 

vraagkant. Waar de handelsvolumes wereldwijd stijgen (waar de droge lading 

van profiteert) heeft de oliemarkt meer tijd nodig om op het niveau van voor de 

corona crisis te komen. Aan de aanbod kant echter vertoont de situatie in de 

droge lading- en de tankermarkt grote gelijkenis met in beide markten historisch 

lage orderboeken, waardoor de oplevering van nieuwe schepen de komende 

jaren beperkt blijft. NBZ is dan ook optimistisch over de vooruitzichten in de 

droge ladingmarkt op middellange termijn.  

Amsterdam, 20 mei 2021 
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 Verkorte geconsolideerde balans 

 
 

 

  

Bedragen x USD 1.000 31-3-2021  31-12-2020 

Activa 
   

Participaties in schepen  6.107    6.010  

Beleggingen in joint ventures  7    7  

Overige kortlopende vorderingen  43    117  

Liquide middelen   485    402  

  6.642    6.536  

    

Passiva    

Groepsvermogen  6.480    6.335  

Kortlopende schulden  162    201  

  6.642    6.536  
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 Geconsolideerde resultaten 1e kwartaal 2021 

 
 

Bedragen x USD 1.000 1e kwartaal 

2021 

 het jaar 

2020 

Opbrengsten 
   

Resultaat lening Michelle  -    15  

  -    15  

    

Overige opbrengsten  6    22  

  6    22  

    

Waardeverandering Henrietta Product DIS  3    23  

Waardeverandering North Sea Gas AS  -4    61  

Waardeverandering UACC Bergshav II DIS  15    54  

Waardeverandering BrasGas IS  11    46  

Waardeverandering Super Greenship BV  5    85  

Waardeverandering Forest Wave Navigation  11    62  

Waardeverandering Parchem III AS  13    -9  

Waardeverandering Nordic Handysize III AS  80    -166  

Waardeverandering Thor Dahl Shipping AS  111    104  

Waardeverandering RF Tanker AS  11    164  

  256    424  

Overige resultaten 
   

Transactie- en beleggingskosten  -11    -78  

Valutaresultaten  -    14  

  -11    -64  

Bedrijfskosten 
   

Management fee  -26    -191  

Kosten feederfondsen  -      -4    

Overige bedrijfskosten  -80    -241  

  -105    -436  

    

Resultaat voor belastingen 145  -39 

Belastingen -  -39 

Totaalresultaat geconsolideerd na belasting 145  -78 
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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 2020 en het 

halfjaarbericht 2020. 

 

Toelichting balans en resultaten 
 

Beleggingen 

In de verslagperiode is de Caribe Ilse, een van de drie schepen van Parchem III AS, verkocht. Van de opbrengst 

werd USD 119.000 in de vorm van dividend aan NBZ uitgekeerd. 

 

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, kosten 

notering Euronext, van NBZ N.V.. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Geen. 

 

Op bovenstaande rapportage is geen accountantscontrole toegepast. 

 

Amsterdam, 20 mei 2021 

Annexum Beheer BV 

 


