
Rhoon, 26 oktober 2015 

 

Resultaten 3e kwartaal 
NBZ laat over de eerste negen maanden van dit jaar een positief resultaat zien 

van USD 403.000. De lopende investeringen in de Michelle en Svetlana 

presteren conform verwachting en zorgen voor een licht positief resultaat. 

Aanvullend heeft het in april ontvangen bedrag van USD 350.000 uit de Star 1, 

een lening aan een chemicaliëntanker die in 2013 door NBZ volledig was 

afgeschreven, het resultaat gestuwd.  

Als gevolg van de verkoop van de Venere beschikt NBZ over voldoende 

middelen om nieuwe investeringen te kunnen doen. Om dit te realiseren is NBZ 

momenteel met diverse partijen in gesprek. 

Marktomstandigheden 
De droge lading markt blijft nog onveranderd zwak, ondanks afname van het 

aanbod doordat veel zeeschepen worden verschroot. Op de tankermarkt, van 

chemicaliëntankers tot product en ruwe olietankers, zien we duidelijke 

verbetering door de aanhoudende lage olieprijs. Verwacht wordt dat de andere 

deelmarkten daar op termijn ook van zullen profiteren.  

Investeringen 
Gedurende het 3e kwartaal zijn er geen mutaties geweest in de 

beleggingsportefeuille van NBZ. De Michelle en Svetlana presteren goed. 

Daarnaast is er zoals aangegeven ruimte voor het doen van nieuwe 

investeringen.  

Dividend 

Over het derde kwartaal is een dividend van USD 5 cent per aandeel uitgekeerd, 

gelijk aan de uitkering van april en juli dit jaar. Het dividend is op 23 oktober 

uitbetaald. De USD 5 cent komt overeen met EUR 4,38 cent per aandeel. Na het 

inhouden van 15% dividendbelasting is er netto EUR 3,72 cent per aandeel 

uitbetaald. Op de uitkering van participaties B is in verband met 

deelnemingsvrijstelling geen dividendbelasting ingehouden. 

Intrinsieke Waarde  
De intrinsieke waarde bedraagt USD 11,43 per ultimo september. Bij een 

dollarkoers van 1,1156 is dit EUR 10,25.  
 

bedragen in USD 3e kwartaal 2015 2e kwartaal 2015 
Eigen vermogen (x 1.000 USD) 5.210     5.241 

Aantal uitstaande aandelen 455.676 455.676 

Intrinsieke waarde per aandeel (USD) 11,43 11,50 

 

Vooruitzichten  
Met de verkoop eerder dit jaar van de Venere heeft NBZ gelden ter beschikking 

om nieuwe investeringen te kunnen doen. Dit zal de winstgevendheid en 

cashflow verbeteren. NBZ hoopt u hieromtrent snel te kunnen berichten.    
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 Verkorte geconsolideerde balans 

 

 

Geconsolideerde resultaten t/m 3e kwartaal 2015 

Bedragen x USD 1.000 9 maanden t/m 

30 sept 2015 

 halfjaar t/m  

30 juni 2015 

Exploitatie NBZ Cyprus 
   

Resultaat voor belastingen Michelle 37  25 

Overheadkosten NBZ Cyprus -6  -4 

Vennootschapsbelasting 12  12 

Totaal resultaat na belastingen NBZ Cyprus 43  33 

Exploitatie Nederlandse NBZ-vennootschappen 
   

Resultaat voor belastingen Venere 96  98 

Resultaat voor belastingen Svetlana 115  79 

Resultaat voor belastingen Star 1 350  350 

Interest lening Ithaca Holding B.V. -57  -57 

Management fee NBZ-Management -74  -64 

Valutaresultaat -5  -3 

Operationele kosten -2  - 

Marketing- en advieskosten -21  -14 

Overheadkosten NBZ N.V. -94  -63 

Vennootschapsbelasting NBZ N.V. latent 52  52 

Totaal resultaat Nederlandse NBZ-vennootschappen 

 
360  378 

Totaalresultaat geconsolideerd na belasting 403  411 

 
 

  

Bedragen x USD 1.000 30-09-2015  30-06-2015 

Activa 
   

Beleggingen in leningen 1.047  1.071 

Beleggingen in joint ventures 1.028  1.059 

Kortlopende vorderingen 88  66 

Liquide middelen  3.169  3.149 

 5.332  5.345 

    

Passiva    

Eigen vermogen 5.210  5.241 

Kortlopende schulden 122  104 

 5.332  5.345 
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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 2014 en het 

halfjaarbericht 2015. 

 

Toelichting balans en resultaten 
 

Beleggingen 

In het lopende boekjaar hebben geen investeringen plaatsgevonden.  

 

Eigen vermogen 

De mutatie in het eigen vermogen betreft het resultaat van het lopende boekjaar onder aftrek van de uitgekeerde 

dividenden in april en juli.  

 

Overheadkosten  

In de overheadkosten zijn o.a. begrepen de kosten voor accountant, commissarissen, AFM, van NBZ N.V. en 

haar feederfondsen.  

 

Gebeurtenissen na balansdatum 
Er zijn geen bijzonderheden te melden. 

 

 

Op bovengenoemde rapportage is geen accountantscontrole toegepast. 
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