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Aan de aandeelhouders van 
B&S Vastgoed Nederland NV 
Torenlaan 36
1251 HK Laren (NH) 

Geachte aandeelhouders, 

Als directie van de vennootschap brengen wij verslag uit over het boekjaar 2013 met betrekking tot de naamloze
 vennootschap. 

1  OPDRACHT 
Onder verantwoordelijkheid van de directie is de jaarrekening 2013 van de vennootschap, waarin begrepen de ba-
lans met tellingen van € 71.576.019 en een winst- en verliesrekening sluitende met een resultaat na belastingen van 
€ 7.379.494 negatief opgesteld.

Voor de controleverklaring afgegeven door BDO Audit & Assurance B.V. verwijzen wij u naar het hoofdstuk “Overige 
gegevens” op pagina 47 van dit rapport.

2  ALGEMEEN

2.1  Statutaire doelstellingen
De vennootschap heeft volgens artikel 2 van de statuten ten doel het beleggen van vermogen in de zin van artikel 28 
van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Als gevolg van de financieringsgraad voldoet de vennootschap op 
balansdatum niet aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 28 Vpb. De consequentie hiervan is dat de vennoot-
schap op reguliere wijze belastingplichtig is.

2.2  Bestuur
Comform het genomen besluit op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de datum 19 maart 2011 heeft bij 
afgifte van de nieuwe Wft vergunning aan Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement B.V. de datum 1 juni 2011 een 
bestuurswissel plaatsgevonden. 
Per balansdatum wordt de directie gevoerd door Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement B.V. te Laren. 

2.3  Raad van Commissarissen
Per balansdatum bestaat de Raad van Commissarissen uit de volgende personen:
Drs. C.M.A. Bosman, voorzitter
Prof. Dr. J. Koelewijn, lid.
Mr. A.W.M. Roelen, lid.
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3    RESULTAAT 

3.1  Vergelijkend overzicht 
Het resultaat na belastingen over 2013 bedraagt € 7.379.000 negatief tegenover € 13.902.000 negatief over 2012. De 
resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

   2013   2012
     x € 1.000  %  x € 1.000  % 
 Netto-omzet  8.411 100,0 9.040 100,0 
 Overige opbrengsten 750 8,9 683 7,6
 Inkomsten uit indirecte beleggingen  - - - -
 Ongerealiseerde waardeveranderingen  -13.210 -157,1 -19.994 -221,2 
 Bedrijfsopbrengsten  -4.049 -48,1 -10.271 -113,6  

 Kosten 
 Overige bedrijfskosten  2.012 23,9 1.802 19,9  

 Bedrijfsresultaat  -6.061 -72,1 -12.073 -133,6 
 Financiële baten en lasten  -1.318 -15,7 -1.829 -20,2

 Resultaat uit gewone
 bedrijfsuitoefening voor 
 belastingen  -7.379 -87,7 -13.902 -153,8

 Belastingen resultaat uit gewone 
 bedrijfsuitoefening  - - - -

 Resultaat na belastingen  -7.379 -87,7 -13.902 -153,8
  

3.2  Direct en indirect resultaat 
Het over het boekjaar behaalde resultaat kan worden gespecificeerd in een direct resultaat en een indirect resultaat. 
Het directe resultaat over 2013 bedraagt € 5.399.000 positief en bestaat uit de huuropbrengsten en de overige op-
brengsten na aftrek van de exploitatiekosten, emissiekosten, algemene kosten en rentekosten. Het indirecte resultaat 
bestaande uit de ongerealiseerde waardeverandering van de vastgoedbeleggingen en de waardeverandering van de 
derivaten bedraagt over 2013 € 12.779.000 negatief.

3.3  Ongerealiseerde waardeveranderingen 
Jaarlijks wordt de reële waarde van de vastgoedbeleggingen bepaald door een onafhankelijk taxateur. Het verschil 
tussen de reële waarde per balansdatum en voorgaande waardering wordt verantwoord in het resultaat. Als gevolg 
van de veranderde marktomstandigheden en door ontwikkelingen in de resterende looptijd van de huurcontracten 
resulteert de herwaardering 2013 in een lagere reële waarde van de vastgoedbeleggingen. Deze herwaardering geldt 
voor zowel de direct gehouden vastgoedbeleggingen als voor de indirect gehouden vastgoedbeleggingen.

3.4  Financiële baten en lasten 
In de financiële baten en lasten is een gerealiseerde winst verantwoord met betrekking tot de derivaten. Als gevolg 
van het beëindigen van de twee overgebleven contracten bedraagt de gerealiseerde winst over 2013 € 431.000 (in 2012 
werd een (on)gerealiseerde winst van € 2.448.000 verantwoord).
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4  FINANCIËLE POSITIE 

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden: 

   31-12-2013   31-12-2012 
  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 
 Beschikbaar op lange termijn: 
 Eigen vermogen  -23.037  -15.658
 Voorzieningen  -  - 
 Langlopende schulden  87.096  91.561 
   64.291  75.903

 Waarvan vastgelegd op lange 
 termijn: 
 Vastgoedbeleggingen  67.200  78.010 
 Beleggingen in vastgoedfondsen  -  - 
   67.200  78.010 
 Vastgelegd op lange termijn, 
 gefinancierd met middelen op 
 korte termijn   -3.141  -2.107 

 Dit bedrag is als volgt aangewend: 

 Vorderingen  1.156  1.084  
 Liquide middelen  3.220  3.454  
   4.376  4.538 
 Af: kortlopende schulden   7.517  6.645 
 Werkkapitaal   -3.141  -2.107

 
4.1  Werkkapitaal 
Het werkkapitaal per 31 december 2013 bedraagt negatief € 3.141.000 (2012: negatief € 2.107.000). 

4.2  Geplaatste certificaten van aandelen
Per 31 december 2013 zijn 664.064 (2012: 664.064, 2011: 659.327, 2010: 662.146, 2009: 636.145) certificaten van aandelen 
uitgegeven door de Stichting Administratiekantoor B&S bij beleggers.

Voor verdere ontwikkelingen verwijzen wij naar het directieverslag in deze jaarrekening.
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4.3  Waarde per certificaat van aandeel 
De intrinsieke waarde is het eigen vermogen per balansdatum gedeeld door het aantal uitstaande certificaten van 
aandelen. Per 31 december 2013 bedraagt de intrinsieke waarde per certificaat van aandeel € 34,69 negatief (2012: 23,58 
negatief, 2011: 2,66 negatief, 2010: 7,37, 2009: 10,78).

De handelskoers wordt gevormd door het eigen vermogen per de datum van vaststelling van de koers gecorrigeerd 
voor de fondskosten (die alleen ten behoeve van de berekening van de handelskoers worden teruggeteld en verminderd 
met de jaarlijkse afschrijvingen) en de waarde van de rentederivaten gedeeld door het aantal geplaatste certificaten. 
De aankoopkosten en de oprichtings- en marketingkosten worden voor de bepaling van de handelskoers in 10 jaar (de 
verwachte beleggingshorizon) geamortiseerd.

De handelskoers per 31 december 2013 bedraagt € 0,01 per certificaat van aandeel. Voor een rekenkundige toelichting 
over de handelskoers per 31 december 2013 verwijzen wij naar bijlage 2 bij deze jaarrekening.

4.4  Intrinsieke waarde beleggingsinstelling
De intrinsieke waarde van het fonds bedraagt per 31 december 2013 € 23.037.036 negatief (2012: 15.657.542 negatief, 
2011: 1.775.118 negatief, 2010: 4.883.128, 2009: 6.856.082). De gemiddelde intrinsieke waarde van het fonds in 2013 
bedraagt € 19.295.709 negatief. De gemiddelde intrinsieke waarde is gebaseerd op basis van 13 momenten gedurende 
het jaar waarbij de herwaardering 2013 gelijkmatig over het jaar is verdeeld.
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5  KENGETALLEN 

5.1 Omzet en rentabiliteit 
De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de onderneming in het boekjaar heeft behaald. 

  2013  2012  2011
Rentabiliteit totaal vermogen 
Bedrijfsresultaat/totale vermogen -8,47 -14,63 -1,44 

Rentabiliteit eigen vermogen 
Resultaat na belastingen/eigen vermogen -32,03 -88,79 248,17

5.2 Lopende kosten factor
Lopende kosten factor
Totale kosten/gemiddelde eigen vermogen -0,07 -0,13 0,48
 

In de totale kosten zijn begrepen de exploitatiekosten, de algemene kosten, 
de leegstandkosten en belastingen. De rentekosten blijven hierbij buiten beschouwing.
Het gemiddeld eigen vermogen is gebaseerd op basis van 13 momenten gedurende 
het jaar waarbij de herwaardering gelijkmatig over het jaar is verdeeld.

5.3 Resultaat per certificaat van aandeel
Direct rendement
Direct resultaat/gemiddeld geplaatste certificaten van aandelen 8,13 5,49 4,89

Totaal rendement
Totaal resultaat/gemiddeld geplaatste certificaten van aandelen -11,11 -20,93 -6,55

5.4 Liquiditeit
De liquiditeitsratio geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op korte 
termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand 
op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname. 

Current ratio 
Vlottende activa/kortlopende schulden  0,58 0,68 0,63

5.5  Solvabiliteit 
De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op langere 
termijn aan haar verplichtingen (rente en aflossing) te voldoen. De solvabiliteitspositie 
geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname. 

Solvabiliteit 
Eigen vermogen/balanstotaal  -32,19 -18,97 -1,72
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6 FISCALE POSITIE

6.1   Fiscale status vennootschap
De vennootschap heeft ten doel te beleggen in de zin van artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. 
De vennootschap heeft gedurende het boekjaar 2013 niet kunnen voldoen aan de voorwaarden voor toepassing van 
artikel 28 Vpb en is derhalve volgens de algemene fiscale regels belastingplichtig.

Als gevolg van de fiscale status van de vennootschap over 2013 is het algemene belastingregime ook voor 2014 van 
toepassing.

6.2     Berekening belastbaar bedrag 2013
Het belastbaar bedrag voor de vennootschapsbelasting over 2013 is als volgt berekend:

   2013
  €  € 

 Resultaat voor belastingen  -7.379.494
 Waarderingsverschillen:
 Fiscale afschrijving op vastgoedbeleggingen -3.567.786
 Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen 13.210.000
 Niet gerealiseerde waardeveranderingen deelnemingen -
   9.642.214

 
 Belastbaar bedrag 2013  2.262.720

Over het belastbare bedrag is geen vennootschapsbelasting verschuldigd door de verrekening met de nog aanwezige 
fiscale verliezen.

6.3  Te verrekenen verliezen
Per 31 december 2013 bedraagt de omvang van de nog te verrekenen verliezen € 2.902.797. De verliezen uit de boekja-
ren 2009, 2010 en 2011 kunnen binnen een termijn van negen jaar worden verrekend met toekomstige winsten. Over 
de fiscale verliezen is in de jaarrekening geen actieve belastinglatentie verantwoord aangezien de vennootschap zo 
spoedig mogelijk wil voldoen aan de voorwaarden voor een fiscale beleggingsinstelling (artikel 28 Vpb) waarbij het 
belastingtarief van 0% van toepassing is.
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Algemeen
B&S Vastgoed Nederland NV (hierna: NV) is statutair gevestigd in Laren (NH), Nederland, en kwalificeert als een open-
end beleggingsinstelling met een veranderlijk kapitaal dat direct en indirect belegt in kantoren en bedrijfsgebouwen 
in Nederland. De doelstelling van de NV is het beleggen van vermogen in de zin van artikel 28 Vpb. De NV heeft geen 
personeel in dienst. B&S Vastgoed Nederland NV is opgenomen in het register als bijgehouden door de AFM. Om het 
beeld van de NV compleet en chronologisch te bestuderen adviseert de directie ook het directieverslag 2012, zoals op-
genomen in het jaarverslag 2012, en de eerdere directieverslagen te lezen.

Vastgoedmarkt 2013
2013 was voor de vastgoedmarkt een aanhoudend moeilijk jaar. Er zijn weinig nieuwe ontwikkelingen te melden, zodat 
het Directieverslag van 2012 grotendeels gekopieerd kan worden. De in 2008 ontstane vastgoedcrisis is in 2009 tot 
volle wasdom gekomen. In 2010 t/m 2012 heeft deze crisis zich voortgezet en ten aanzien van commercieel Nederlands 
vastgoed uitgebreid. De kredietcrisis is overgegaan in een algemene financiële crisis en heeft de economie in recessie 
gebracht. Eind 2012 en begin 2013 lijkt een voorzichtig einde gekomen aan de recessie en zijn er tekenen van een broos 
economisch herstel. 
Aangezien commercieel vastgoed afhankelijk is van de economie en een sterk na-ijlend karakter heeft, mag verwacht 
worden dat de vastgoedsector het in 2014 (en waarschijnlijk ook in 2015) aanhoudend moeilijk zal hebben. Dit leidt 
voor de jaren 2014 en 2015 naar alle waarschijnlijk tot nieuwe afwaarderingen. Het lijkt erop dat de problemen bij Ne-
derlands commercieel onroerend goed diepere sporen heeft nagelaten waardoor het voorspelbaar lijkt dat herstel veel 
langer zal duren dan het herstel van economische groei. De leegstand, de forse afwaarderingen en blijvend ontbrekend 
van de noodzakelijke financieringsstromen zijn niet snel opgelost. Voor onverhuurde kantoren gaan er al stemmen op 
om deze te waarderen op grondwaarde. Ook klinkt de roep om het slopen van kansloze gebouwen steeds harder. De 
overheid steunt de sector niet, zodat de gifbeker geheel geleegd moet worden.
Geheel negatief is deze ontwikkeling ook niet. Voor huurders ontstaat er een waar paradijs, althans in termen van 
huurprijzen. De markthuren dalen fors (waardoor de waardering van het onroerend goed weer daalt) waarvan huur-
ders kunnen profiteren. Maar we zien nu in de markt dat prijs alleen niet voldoende is. Beleggers in onroerend goed 
die niet kunnen investeren in hun gebouwen zullen onherroepelijk op een achterstand worden gezet. De ervaring leert 
dat de meeste huurders bij hun keuze gerenoveerde en moderne panden laten prevaleren boven de laagste huur. Dit 
versterkt de creativiteit in de sector en zorgt voor een noodzakelijk sanering van gebouwen zonder toekomst. Maar dit 
is een traag en pijnlijk proces. Elke belegger en financier wacht tot het allerlaatste moment. Alleen onder dwang wordt 
een sanering geaccepteerd. Visie, durf en geld zijn nodig om de markt voor Nederlands commercieel vastgoed weer te 
laten floreren. Deze drie elementen zijn helaas niet ruimschoots voorhanden.

Het dal van de crisis is per vastgoedsegment verschillend. Kantoren op goede locaties behouden relatief hun waarde, 
de kantoren op de toplocaties doen het weer een stuk beter. Maar dat is een klein segment. Kantoren op minder goede 
locaties zullen aanhoudend last hebben van nieuwe afwaarderingen, huurdruk en leegstand. Dit geldt ook voor de 
deelsegmenten winkels en bedrijfspanden. In 2013 heeft de vastgoedmarkt relatief stil gestaan. Er zijn wel beleggings-
transacties geweest, maar dat zijn grotendeels grote portefeuilles. Ook zijn er verschillende grote transactie op de 
Zuidas in Amsterdam (toplocatie) geweest. In 2013 kwam het beleggingsvolume uit op € 5,5 miljard (in 2012 € 4,3 mil-
jard), een stijging van 28%. Dit volume werd voor een substantieel deel verzorgd door investeringen in Amsterdam. De 
rest van het land bleef aanzienlijk achter. (bron: Kiezen voor kernsteden. Amsterdam als kopman, DTZ Zadelhoff januari 
2014).

De beleggingsmarkt is dus nog lang niet hersteld van de crisis. Dit heeft voor een groot deel te maken met de finan-
cierbaarheid van Nederlands vastgoed. Banken geven wel aan te willen financieren, maar nog steeds in zeer beperkte 
mate en alleen de ‘krenten uit de pap’ en voor beleggers met een ruim eigen vermogen en een uitstekende solvabiliteit. 
Het aantal beleggers dat aan deze eisen voldoet is schaars. Dit heeft tot gevolg gehad dat in 2013 veel beleggers hun 
portefeuille in tact hebben gehouden en de beleggingsmarkt op slot bleef. Deze ‘illiquiditeit’ van de vastgoedbeleg-
gingsmarkt is daarmee ook een belangrijk negatief onderdeel van de waardering van het onroerend goed. De finan-
ciële en economische crisis heeft er ook toe geleid dat de leegstand is toegenomen en de neerwaartse huurdruk is 
toegenomen, hetgeen ook zijn weerslag heeft op de waardering van het onroerend goed. Deze ontwikkelingen hebben 
het op gang komen van de Nederlandse commerciële vastgoedmarkt geen goed gedaan. Er is definitief sprake van een 
grote structurele leegstand die de komende jaren verholpen moet worden. De leegstand wordt geschat op ongeveer 
20% van de beschikbare kantoormeters. Het is ook weer niet zo dat de verhuurmarkt helemaal heeft stilgestaan. Stan-
daard worden alle aflopende huurovereenkomsten opgezegd en heronderhandeld. De huur waartegen is verhuurd is 

Jaarverslag van de directie
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over het algemeen wel lager en het benodigde metrage is afgenomen. Al met al laten de jaren 2010 tot en met 2013 
zich karakteriseren als jaren van stilstand, van impasse en een somber toekomstperspectief. De bodem van de vast-
goedcrisis lijkt nog niet in zicht.

De bodem is mede afhankelijk van het vastgoedsegment waarin wordt belegd. Als de stilstand aanhoudt zullen de af-
waarderingen in 2014 aanhouden. Immers, bij verhuurd Nederlands commercieel onroerend goed zullen de looptijden 
van de huurovereenkomsten met een jaar afnemen bij een gelijkblijvende (niet liquide) beleggingsmarkt. Dat maakt 
een nieuwe afwaardering in 2014 aannemelijk. Cruciaal is en blijft de positie van de banken. Zonder geld en vertrou-
wen zal er geen markt zijn en dus ook geen liquiditeit. Voor de banken wordt de situatie ook steeds penibeler. Door de 
nieuwe afwaarderingen ultimo 2013 is de waarde van de gefinancierde onroerendgoedportefeuilles weer gedaald en 
door de illiquiditeit (veroorzaakt door het uitblijven van financieringen) zal deze verder dalen en het onderpand van de 
bank verder uithollen. Hierdoor moeten banken weer meer reserveren en kunnen geen geld beschikbaar stellen voor 
leningen. Kortom: een vicieuze cirkel die alleen de banken, gesteund door de overheid, kunnen doorbreken.

Ondanks de kwaliteit van de vastgoedbeleggingen in de NV, heeft het fonds zich niet kunnen wapenen tegen de na-
delige macro-economische gevolgen van de financiële crisis die zich heeft voortgezet in 2013. Vandaar dat in deze jaar-
rekening rekening is gehouden met een noodzakelijke afwaardering van de vastgoedportefeuille van de NV.

De portefeuille
De directe portefeuille van de NV kent per 31 december 2013 een bezettingsgraad van 80,2% (leegstandspercentage 
van 19,8%). Per 31 december 2013 bestaat de portefeuille van de NV uit de volgende directe en indirecte vastgoedbeleg-
gingen;

1. Parnassusweg 101, 103, 126 en 128 te Amsterdam
De aan de Parnassusweg in Amsterdam gelegen vastgoedbelegging is vanaf 1 april 2007 voor tien jaar verhuurd aan de 
Rijksgebouwendienst (RGD). In het pand heeft een onderdeel van de Rechtbank Amsterdam haar intrek genomen. In 
2013 werd de koelinstallatie vervangen en zijn veel kleine gebreken en ongemakken verholpen. Samen met de huurder 
is een intensief onderhoudsplan uitgewerkt en ter hand genomen. Ook is besloten om een huismeester aan te stellen 
die de kwaliteit van het gebouw en het huurdersgemak scherp in de gaten houdt.
De vastgoedbelegging is gelegen op een van de betere kantorenlocaties van Nederland, namelijk aan de rand van de 
Zuidas te Amsterdam (aan de snelweg A10, ringweg Amsterdam).

Vooruitlopend op het einde van de huurovereenkomst in 2017 is de directie gestart met een proactief beleid ten aan-
zien van de toekomst van dit gebouw, dat ongeveer veertig procent van de portefeuille van de NV uitmaakt. De directie 
zal verschillende scenario’s uitwerken die de toekomst van het gebouw kunnen schragen. Met externe adviseurs is 
hiervoor een eerste aanzet gegeven. Ook is de directie in overleg getreden met de huurder RGD en de gebruiker de 
Rechtbank inzake de toekomst na 2017. Momenteel is het nog niet duidelijk wat de toekomst zal brengen. RGD is bezig 
met nieuwbouw van het hoofdgebouw van de Rechtbank (De Parnas), maar dat zal nog wel enkele jaren duren. Het 
ligt daarom in de lijn der verwachting dat RGD na 2017 het huurcontract voor enkele jaren zou willen verlengen. Dit 
betekent dat de directie ruim tijd heeft voor alternatieve scenario’s en de beschikbare liquiditeiten die daarvoor nood-
zakelijk zijn.

2. Stationspark 1000 te Sliedrecht
Op het bedrijventerrein Stationspark II te Sliedrecht staat het nieuwe hoofdkantoor van Unit 4 Agresso Business Soft-
ware Benelux BV. Het object is voor tien jaar verhuurd vanaf 1 december 2007 en direct aan de snelweg A15 gelegen. 
Unit 4 Agresso NV is een toonaangevende onderneming op het gebied van bedrijfssoftware.
De huurder heeft in 2013 een nieuwe eigenaar gekregen en het is onduidelijk of dit consequenties zal hebben voor de 
toekomst van het hoofdkantoor in Sliedrecht.

3. The Pearl, Verrijn Stuartlaan 7 te Rijswijk
De aan de Verrijn Stuartlaan 7 te Rijswijk gelegen vastgoedbelegging is vanaf 1 september 2007 voor tien jaar verhuurd 
aan het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) met een breakoptie na zeven jaar. De vastgoedbelegging is gebouwd 
rond 1970 maar is in 2007 vanaf casco herontwikkeld. Huurder ANP is in 2011 enkele keren negatief in het nieuws ge-
weest omdat het bedrijfsmatig niet goed zou gaan met ANP.
In 2013 zijn er onderhandelingen geweest met de huurder in het kader van de breakoptie. Dit heeft geresulteerd in 
een nieuwe vijfjarige huurovereenkomst. ANP heeft vanaf de ingangsdatum van de nieuwe huurovereenkomst niet 
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meer het hele gebouw in gebruik. De twee kleine bovenste verdiepingen zijn teruggegeven. Ook heeft de directie een 
concessie ten aanzien van het huurniveau moeten doen.

4. Zwolseweg 3 te Barendrecht
Het in Barendrecht gelegen pand is vanaf 1 december 2007 voor tien jaar gehuurd door Det Norkse Veritas BV (DNV 
BV). De huurder was onderdeel van de in 1864 in Noorwegen opgerichte onafhankelijke Stichting Det Norske Veritas 
AS. DNV BV is wereldmarktleider op het gebied van certificering van schepen. In 2013 is het bedrijf gefuseerd met GL.
DNV GL wordt ’s werelds grootste bedrijf voor scheepsclassificatie voor de maritieme industrie, een toonaangevende 
leverancier van technische expertise op het gebied van risicobeheer voor de olie- en gasindustrie en een leidende ex-
pert in wind- en energietransmissie- en distributie. DNV GL staat in de top drie van certificeringsinstituten wereldwijd.
Met de huurder is in 2013 intensief contact geweest over verschillende huurzaken. Er is onder meer besloten dat er 
extra parkeerplaatsen zullen worden gerealiseerd alsmede enkele oplaadpunten voor elektrische auto’s.

5. Eclipse Building, Rivium Quadrant 41-79 te Capelle aan den IJssel
Het op het bedrijventerrein Rivium te Capelle aan den IJssel gelegen kantoorgebouw werd in zijn geheel gehuurd 
door energieproducent en leverancier NV Eneco. De huurder heeft de huur opgezegd per 30 september 2012. Om de 
duurzaamheid en de verhuurbaarheid te verbeteren is dit pand in 2013 geheel gerenoveerd zodat het tot de top van 
de markt behoort. De geschatte kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn opgenomen in de begroting 2013. Eind 2013 is 
deze renovatie geheel afgerond en heeft geleid tot een fraai nieuw kantoorgebouw (zie: www.eclipsebuilding.nl). Na 
de oplevering is de belangstelling voor Eclipse Building heel goed te noemen. Inmiddels is één verdieping van Eclipse 
Building verhuurd en zijn onderhandelingen met serieuze gegadigden over de verhuur van andere etages gaande.

6. Leids Spoor, Schipholweg 101 te Leiden
Het aan de Schipholweg te Leiden gelegen pand was verhuurd aan verschillende huurders waarvan het NTI (Neder-
lands Talen Instituut) de grootste was. Verschillende huurders zoals NTI en Achmea Vitale hebben in 2013 aangegeven 
de huur niet te verlengen. Inmiddels staat Leids Spoor grotendeels leeg. De directie heeft met verschillende adviseurs 
een plan opgesteld om de verhuurbaarheid van het pand te verbeteren. Hiervoor is volgens de directie een grondige 
verbouwing van de begane grond en het buitenterrein noodzakelijk. Op het moment van schrijven van dit Directiever-
slag zijn de voorbereidende werkzaamheden in volle gang, maar is er nog niet definitief besloten om de vereiste liquide 
middelen hiervoor vrij te maken. De aanpak ten aanzien van Leids Spoor kent grote overeenkomsten met de renovatie 
van Eclipse Building, maar dan beperkt tot de begane grond.

7. Meander 861 te Arnhem
Het aan de Meander te Arnhem gelegen object is in zijn geheel vanaf 1 februari 2009 voor een periode van tien jaar 
verhuurd aan Ernst & Young Accountants LLP.

8. B&S Vastinvest BV (indirecte vastgoedbelegging)
De NV heeft sinds 2007 een 33% belang in B&S Vastinvest BV. Deze onroerendgoedvennootschap belegt direct in een 
portefeuille Nederlands commercieel vastgoed. De portefeuille bestaat uit negen objecten. Deze deelneming betreft 
de enige indirecte belegging van de NV. De overige, hierboven genoemde zeven beleggingen, betreffen dus de directe 
beleggingen.

Het reilen en zeilen van B&S Vastinvest BV komt in grote lijnen overeen met de ontwikkelingen bij de NV. Deze ven-
nootschap heeft ook een negatief eigen vermogen door de forse afwaarderingen, zodat de waarde van deze indirecte 
belegging gewaardeerd moeten blijven op € 0.

Op de website www.bensvastgoednederland.nl kunt u een overzicht vinden van alle panden alsmede de looptijden van 
de huurcontracten en andere relevante gegevens.
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Waardeontwikkeling van de portefeuille
In de tabel hieronder ziet u de ontwikkeling van de boekwaarden van alle panden ten opzichte van de aanschafwaar-
den over de periode van 2008 tot en met 2013.

In de volgende tabel ziet u de ontwikkeling van de WOZ-waarden van alle panden over dezelfde periode.

Exploitatieresultaat 2013
De resultaten van de NV laten zich opsplitsen in twee categorieën, te weten exploitatieresultaat (direct rendement) 
en herwaarderingsresultaat (indirect rendement). Het herwaarderingsresultaat is evenwel de afgelopen jaren sterk 
dominant en negatief geweest. Zie hieronder Herwaardering ultimo 2013. Het exploitatieresultaat van de NV is echter 
gunstig te noemen. De bezettingsgraad is goed (80,2%) en het operationele resultaat 2013 bedraagt € 5.399.000 (was 
in 2012: € 3.645.000). Dat is een operationeel resultaat per certificaat van € 8,13.

Met het oog op de inkoop van certificaten is de NV door De Nederlandsche Bank gehouden een bedrag aan liquide 
middelen ter grootte van 10% van het geplaatste beheerde eigen vermogen aan te houden. Het geplaatste beheerde 
eigen vermogen kan worden uitgelegd als het aantal uitstaande certificaten vermenigvuldigd met de handelskoers, of 
het uit de balans blijkende eigen vermogen. Periodiek toetst de directie of aan deze voorwaarde wordt voldaan. Op 31 
december 2013 had de NV € 3.220.000 aan liquide middelen ter vrije beschikking. Hiermee voldoet de NV op balansda-
tum ruimschoots aan deze liquiditeitseis van 10%.

Herwaardering ultimo 2013
Jaarlijks wordt de marktwaarde van de vastgoedbeleggingen getaxeerd door externe en onafhankelijke taxateurs. 
Deze waardering geldt als grondslag voor de waardebepaling van de vastgoedportefeuille in de jaarrekening. Taxaties 
zullen plaatsvinden op basis van het ‘kosten koper’ principe, hetgeen betekent dat de verkoopkosten zoals overdrachts-
belasting en notariskosten niet worden meegerekend. Als gevolg van de aanhoudende crisis staat de waarde van het 
vastgoed nog steeds onder druk. Ook het vastgoed van de NV is hierdoor opnieuw in waarde gedaald. De directie heeft 
de portefeuille van de NV, conform de richtlijnen en uitgangspunten van het prospectus, ultimo 2013 laten taxeren. Uit 
deze taxatie is gebleken dat de waarde (kosten koper) per 31 december 2013 van de directe beleggingen gezamenlijk 
13,9% (€ 10.810.000 op een totale balanswaarde van € 78.010.000 per 31 december 2012) is gedaald ten opzichte van de 
reële waarde per 31 december 2012 (kosten koper). Deze reële waarde is gelijk aan de boekwaarde per 31 december 2013.
Het indirecte vastgoed dat is opgenomen in B&S Vastinvest BV, de 33% deelneming van de NV, was eind 2012 reeds op 
€ 0 gewaardeerd.
De handelskoers bedroeg eind 2012 reeds € 0,01 en is in 2013 ongewijzigd gebleven.
De taxateurs hebben wederom aangegeven dat het in de huidige markt zeer lastig is de waarde van vastgoed te be-
palen. De waarde van het vastgoed wordt voor een belangrijk deel bepaald op basis van zogenaamde referentietrans-
acties.

Object	 Aanschaf	 Datum	 Boek-	 BW	als	%	 Boek-	 BW	als	%	 Boek-	 	BW	als	%	 Boek-	 	BW	als	%	 Boek-	 	BW	als	%	 Boek-	 	BW	als	%
	 waarde	 aanschaf	 waarde	 van	de	 waarde	 van	de	 waarde	 van	de	 waarde	 van	de	 waarde	 van	de	 waarde	 van	de
	 x	€	1.000	 	 2008	 AW	 2009	 AW	 2010	 AW	 2011	 AW	 2012	 AW	 2013	 AW	

Parnassusweg, Amsterdam 54.916 Dec. 2007 48.370 88,1 % 46.225 84,2 % 44.650 81,3 % 42.020 76,5 % 33.400 60,8 % 28.500 51,9 %
Stationspark, Sliedrecht 17.845 Dec. 2007 16.165 90,6 % 15.635 87,6 % 15.240 85,4 % 13.590 76,2 % 11.660 65,3 % 9.700 54,4 %
Verrijn Stuartlaan, Rijswijk 8.173 Dec. 2007 7.090 86,8 % 6.520 79,8 % 6.100 74,6 % 5.910 72,3 % 5.170 63,3 % 3.700 45,3 %
Zwolseweg, Barendrecht 11.800 Jan. 2008 10.865 92,1 % 10.640 90,2 % 10.660 90,3 % 9.460 80,2 % 8.050 68,2 % 6.960 59,0 %
Rivium Quadrant, Cap. a/d IJssel 11.813 Mrt. 2008 10.420 88,2 % 9.570 81,0 % 8.550 72,4 % 6.000 50,8 % 3.400 28,8 % 3.930 33,3 %
Schipholweg, Leiden 10.483 Mrt. 2008 9.385 89,5 % 8.440 80,5 % 8.450 80,6 % 8.250 78,7 % 6.230 59,4 % 5.340 50,9 %
Meander, Arnhem 19.595 April 2009   13.845 70,7 % 13.400 68,4 % 12.390 63,2 % 10.100 51,5 % 9.070 46,3 %

Totaal 134.625  102.295 88,9 % 110.875 82,4 % 107.050 79,5 % 97.620 72,5 % 78.010 57,9 % 67.200 49,9 %

	 	 	 toe-	of	 	 toe-	of	 	 toe-	of	 	 toe-	of	 	 toe-	of
Object	 WOZ	 WOZ	 afname	 WOZ	 afname	 WOZ		 afname	 WOZ	 afname	 WOZ	 afname
	 2008	 2009	 WOZ	 2010	 tov.	WOZ	 2011	 tov.	WOZ	 2012	 tov.	WOZ	 2013	 WOZ	
	 	 	 2008	in%	 	 2009	in	%	 	 2010	in	%	 	 2011	in	%	 	 2012	in	%

Parnassusweg, Amsterdam 18.688 21.111 13,0 % 22.820 8,1 % 21.498 -5,8 % 21.059 -2,0 % 19.304 -8,3 %
Stationspark, Sliedrecht 8.559 9.269 8,3 % 10.435 12,6 % 10.269 -1,6 % 9.762 -4,9 % 9.491 -2,8 %
Verrijn Stuartlaan, Rijswijk 7.981 6.253 -21,7 % 6.254 0,0 % 5.777 -7,6 % 5.476 -5,2 % 5.223 -4,6 %
Zwolseweg, Barendrecht 7.595 9.220 21,4 % 9.435 2,3 % 9.038 -4,2 % 9.006 -0,4 % 8.605 -4,5 %
Rivium Quadrant, Cap. a/d IJssel 7.817 8.139 4,1 % 8.185 0,6 % 7.777 -5,0 % 7.336 -5,7 % 7.026 -4,2 %
Schipholweg, Leiden 8.859 9.309 5,1 % 9.070 -2,6 % 8.333 -8,1 % 8.333 0,0 % 6.887 -17,4 %
Meander, Arnhem    12.803  12.027 -6,1 % 10.874 -9,6 % 9.670 -11,1 %

Totaal 59.499 63.301 6,4 % 79.002 4,6 % 74.719 -5,4 % 71.846 -3,8 % 66.206 -7,9 %
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Bij dergelijke referentietransacties wordt gekeken tegen welke koopsom een vergelijkbaar object op een vergelijkbare 
locatie van eigenaar is verwisseld. Aangezien er als gevolg van de aanhoudende crisis sporadisch vastgoed wordt ver-
kocht zijn dergelijke referentietransacties bijna niet aanwezig en is het voor de taxateurs moeilijk in te schatten welke 
prijs een vastgoedobject momenteel zal opbrengen. De markt staat bijna stil en de looptijden van de huurovereenkom-
sten zijn een jaar korter geworden. Daarnaast is de illiquiditeit en slechte financierbaarheid een belangrijk onderdeel 
van de taxaties gaan uitmaken. Dit is in de kern de afweging van de taxateurs geweest om te komen tot bovenstaande 
afwaarderingen.

De afwaardering van de portefeuille van de NV (of beter gezegd de gevolgen van de afwaardering voor de handelskoers 
van de aandelen) lijkt forser dan bij sommige andere vastgoedfondsen. De oorzaak hiervan kan wellicht gevonden 
worden in de volgende specifieke omstandigheden van de NV, te weten:
1. De volledige portefeuille is aangekocht op het toppunt van de markt in 2007 en 2008, waardoor forse aankoop-

prijzen zijn betaald. Daardoor heeft de portefeuille een hogere afwaardering te verwerken gekregen dan porte-
feuilles die eerder of later tegen een ander rendement zijn aangekocht.

2. De hoge leverage (verhouding vreemd vermogen / eigen vermogen) van de NV op het moment dat de crisis uit-
brak heeft er ook toe geleid dat de afwaarderingen (die in eerste aanleg ten koste zijn gegaan van het eigen ver-
mogen) een grotere impact op de handelskoers hadden dan bij fondsen met een lagere leverage. De NV had bij 
aanvang van de crisis een leverage van circa 80%. 

Het was de bedoeling deze leverage af te bouwen middels de opbrengsten van een nieuwe emissie, maar daar is door 
het invallen van de crisis niets van gekomen. Veel vastgoedfondsen hadden een leverage van 50 à 60%. 

Ook de berekening van de handelskoers kan vertroebelend werken bij het vergelijken met andere vastgoedfondsen. 
De NV heeft ervoor gekozen dat de handelskoers bepaald wordt door de intrinsieke waarde (actuele waarde van de 
onroerendgoedportefeuille) van het fonds plus (geamortiseerde) fondskosten. Andere fondsen hanteren alleen de in-
trinsieke waarde als bepalende factor voor de handelskoers. Deze laatste systematiek zou resulteren in een lagere 
handelskoers dan de eerste systematiek.

Beleggingsresultaat 
Het beleggingsresultaat per deelnemingsrecht (het directe en indirecte rendement tezamen) kan als volgt worden 
weergegeven:

*Inclusief mutatie Swap-waardering.

Vaststellingsovereenkomst SNS Property Finance
Op 17 februari 2010 is overeenstemming bereikt met SNS Property Finance BV (hierna: SNSPF) om onder andere de 
equity bridges in langjarige leningen om te zetten. Met deze overeenkomst is langjarige zekerheid verkregen ten aan-
zien van de financiering van de NV. In deze Vaststellingsovereenkomst zijn de volgende afspraken gemaakt:
 - De liquiditeitsopslag van 0,5% voor alle leningen blijft van kracht.
 - De liquiditeitsopslag van 0,5% wordt omgezet in een vaste opslag van 0,25% op het moment dat SNSPF besluit
  de liquiditeitsopslag te laten vervallen dan wel te verlagen tot onder 0,25%.
 -  Alle equity bridges worden verlengd tot en met 31 december 2014 tegen de huidige geldende rentecondities 
  (10,2 miljoen tegen 1 maands Euribor + 1,25% derhalve momenteel circa 2,25% en € 3,5 miljoen tegen 1 maands 
  Euribor + 1,35% derhalve momenteel circa 2,35%).
 -  Ten aanzien van de equity bridges is een aflossingsschema opgesteld waarbij de leningen voor de einddatum 
  zullen worden afgelost op basis van de geprognosticeerde exploitatieopbrengsten.

 2013 2012 2011 2010 2009

Inkomsten 9.161.000 9.723.000 9.680.000 9.462.000 9.376.000
Kosten -3.761.000 -6.078.000 -6.451.000 -6.100.000 -7.610.000
Herwaardering* -12.779.000 -17.547.000 -7.585.000 -3.430.000 -10.130.000

Resultaat -7.379.000 -13.902.000 -4.356.000 -68.000 -8.364.000

Resultaat per certificaat -11,11 -20,93 -6,55 -0,10 -14,26
Gemiddelde koers van een certificaat 0,01 17,02 31,00 39,00 47,44
Rendement -111119 % -124 % -20,9 % -0,3 % -27,7 %
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 - Zodra de marktomstandigheden het mogelijk maken zal de directie een emissie van certificaten van aandelen 
  in het kapitaal van de NV initiëren om de (dan nog resterende) equity bridges af te lossen.
 -  Bij de bepaling van het aflossingsregime is beoogd de certificaathouders een dividendrendement uit te keren
  van € 3,30 per certificaat van aandeel per jaar.
 -  De voorwaarden van de financiering van het object te Arnhem blijven ongewijzigd.

Onderstaande tabel geeft de essentialia van de lopende leningen weer.

  

1)  Op deze lening is het toegestaan € 1.250.000 per jaar boetevrij af te lossen.
2)  Voor deze leningen heeft SNSPF een fiat gegeven voor verlenging van de juridische looptijd tot 1 januari 2016 onder de conditie  
 van aflossingsmaximalisatie. De directie is nog in overleg met SNSPF over de hoogte van de aflossingsmaximalisatie.

Zekerheden
Ten behoeve van de verstrekte hypothecaire leningen, de equity bridges en de afgesloten renteswaps zijn zekerheden 
gesteld richting SNSPF en SNS Bank NV.  SNSPF heeft het eerste hypotheekrecht ten bedrage van 140% van de verstrek-
te eerste hypothecaire leningen. Daarnaast is ten behoeve van de afgesloten renteswaps een tweede hypothecaire 
inschrijving gevestigd. SNSPF heeft een eerste hypothecaire inschrijving gevestigd op de objecten te Capelle aan den 
IJssel en Leiden ten bedrage van 140% van de verstrekte eerste hypothecaire leningen. Daarnaast heeft de financier 
ten behoeve van een deel van de toentertijd verstrekte equity bridges (zijnde € 10,2 miljoen) een tweede hypotheek 
gevestigd op de objecten te Capelle aan den IJssel en Leiden, ten bedrage van 140% van de verstrekte leningen. Van 
Boom & Slettenhaar Groep BV heeft ten behoeve van het resterende deel van de door SNSPF verstrekte equity bridges 
ten bedrage van € 2,75 miljoen zekerheid gegeven. Deze borgstelling kan pas worden ingeroepen nadat de bank op 
het moment van uitwinning (executie) van de NV niet voldoende middelen ontvangt om alle door haar aan de NV 
verstrekte leningen en de door de bank gemaakte kosten vergoed te krijgen. De ten behoeve van de equity bridges 
verstrekte zekerheden komen te vervallen zodra de equity bridges zijn afgelost.

In totaal bedraagt de hypothecaire inschrijving, die SNSPF en SNS Bank NV hebben gevestigd, circa € 197 miljoen (in-
clusief 40% kosten).

Swaps en rentebesparing
De NV heeft in het verleden vier renteswaps gekocht ter afdekking van het renterisico op verschillende leningen van de 
NV met een waarde van € 63,9 miljoen. In december 2012 zijn de twee grootste swaps geëxpireerd met een hoofdsom 
van € 55,5 miljoen. Deze twee swaps hadden een rente van respectievelijk 4,6% en 4,44%. De door de NV betaalde 
variabele rente bedroeg, op basis van het 3-maands euribor tarief met de maximale opslagen ultimo jaar nog geen 
2,5%. Aangezien geen nieuwe swaps gekocht worden (en ook niet meer aangeboden worden door SNSPF) werd een 
rentebesparing gerealiseerd. In 2013 zijn de laatste twee swaps, met een waarde van € 13,4 miljoen en een rente van 
respectievelijk 4,44% en 4,39%, afgelopen.
Op jaarbasis wordt hiermee vanaf september 2013 een rente bespaard van circa  € 2,3 miljoen per jaar (bij gelijkblij-
vende euribor rente). 

Lening-	 Rentetarief	 Liquiditeits-	 verplichte	 Looptijd	 Stand	op	31	
nummer	 	 toeslag	 aflossing		2014	 tot	 december	2013
	
75.450 1-maands euribor + opslag van 0,70% 0,50 %        nihil  2033  €  30.500.000
75.453 1-maands euribor + opslag van 0,70% 0,50 %        nihil 1)  2033  €  25.000.000
75.454 1-maands euribor + opslag van 0,70% 0,50 %        nihil  2033  €  7.715.000
75.457 1-maands euribor + opslag van 1,35% 0,50 % €  676.260 2015 2)  €  1.786.235
75.540 1-maands euribor + opslag van 0,80% 0,50 %        nihil  2018  € 6.300.000
75.541 1-maands euribor + opslag van 1,25% 0,50 % €  928.000 2015 2)  €  2.447.990
75.542 1-maands euribor + opslag van 0,80% 0,50 % €  142.000 2018  €  6.922.500
75.543 1-maands euribor + opslag van 1,25% 0,50 % €  1.047.540 2015 2)  €  2.746.775
75.788 3-maands euribor + opslag van 1,35% 0,50 % €  1.682.880 2015 2)  €  8.154.040

Totaal    €  4.476.880   €  91.572.540
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De keerzijde van de medaille is dat de NV na 1 september 2013 volledig variabel gefinancierd is op basis van het drie-
maands euribortarief met opslagen. De directie heeft ervoor gekozen de rente niet voor langere periode te fixeren. 
Hiermee loopt de NV een zogeheten renterisico.

Negatief eigen vermogen en continuïteitsveronderstelling
Door de forse afwaarderingen vanaf het boekjaar 2008 t/m 2013 is het eigen vermogen van de NV verdampt en ultimo 
2013 negatief. De kasstromen daarentegen zijn positief zodat de NV in 2014 en 2015, volgens de inschatting van de 
directie, aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien het merendeel van de huurders failliet gaat en geen huur meer 
betaalt, kan deze situatie in gevaar komen. In de leningsovereenkomsten zijn bepalingen opgenomen dat leningen 
opeisbaar zijn indien het eigen vermogen van de kredietnemer negatief is.
Een andere mogelijke bedreiging voor de continuïteit is de slechte markt voor het verkrijgen van financieringen. Voor 
de 4 leningen met looptijd tot 1 januari 2015 en een totale schuld van € 15.135.040 per 31 december 2013 heeft SNSPF 
na balansdatum een fiat gegeven voor verlenging van de juridische looptijd tot 1 januari 2016 onder de conditie van 
aflossingsmaximalisatie. De directie is nog in overleg met SNSPF over de hoogte van de aflossingsmaximalisatie

SNS Reaal is genationaliseerd en SNSPF is van de bank afgesplitst als een zogenaamde bad bank. Het officiële beleid 
is dat de portefeuille in tien jaar tijd afgebouwd moet worden. Inmiddels is deze bad bank tot stand gekomen onder 
de naam Propertize. Het is onduidelijk wat dit voor consequenties kan hebben voor de NV. Vooralsnog lijkt het niet 
noodzakelijk de financieringsomgeving als een acute levensbedreigende risicofactor te noemen. Het verdient evenwel 
de dagelijkse aandacht van de directie.

Omdat het eigen vermogen negatief is het voor de NV wettelijk niet meer toegestaan dividend uit te keren of certi-
ficaten van aandelen in te kopen. Dit laat onverlet dat de NV volgens de directie kwalificeert als een open-end beleg-
gingsinstelling.

Strategisch beleid 
De positie van de NV is lastig omdat op lange termijn het merendeel van de huurcontracten min of meer gelijktijdig in 
2017 (ruim 60% van de totale huurstroom) expireert. Dit risico kan de NV verkleinen door het uitbreiden van de porte-
feuille. Dit is van belang om de continuïteit van de NV op lange termijn te waarborgen. Deze strategie (vastgelegd in 
de notitie Strategie B&S Vastgoed Nederland NV 2012) werd echter door de financier SNSPF afgewezen. SNSPF heeft 
zich op het standpunt gesteld dat overtollige liquide middelen aangewend moeten worden voor extra aflossingen.
Een tweede speerpunt van het strategische beleid 2012 dat, naast investeren in nieuw onroerend goed, wel overeind is 
gebleven en beleid is geworden, is het upgraden en mogelijk verduurzamen van de onroerendgoedportefeuille.
Een derde speerpunt van het beleid is het intensief benaderen van de huurders en trachten de huurovereenkomsten 
tussentijds open te breken en te verlengen in ruil voor een eventuele huurkorting. Op deze wijze kunnen we trachten 
het risicoprofiel van de NV in positieve zin bij te stellen.
Een complicerende factor is dat de afwaardering van het onroerend goed van de NV in 2013 hoger uitvalt dan verwacht. 
Hierdoor is het eigen vermogen van de NV gedaald naar circa € 23 miljoen negatief, waardoor de NV een negatieve 
solvabiliteit (verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen) heeft.

De situatie waarvoor B&S Vastgoed Nederland NV zich in 2014 en de daaropvolgende jaren gesteld ziet, zijn resume-
rend:

 1)  negatieve eigenvermogenspositie
 2)  oplopende leegstand
 3)  beperkte risicospreiding in de onroerendgoedportefeuille
 4)  juridische problemen met de AFM (zie hieronder, paragraaf Open-end of closed-end en continuïteitsrisico?)
 5)  slechte verhuurmarkt (oplopende leegstand, dalende huren)
 6)  slechte beleggingsmarkt (incourante markt)
 7) starre financieringsmarkt



22 JAARRAPPORT 2013

Specifieke omstandigheden van B&S Vastgoed Nederland NV zijn:

 1)  oplopend saldo liquide middelen doordat de NV geen dividend mag uitkeren en voordeel behaald wordt  
  doordat de Swaps grotendeels zijn geëxpireerd.
 2)  hierdoor zijn extra aflossingen op de geldleningen mogelijk.

Resumerend is het beleid van de directie gestoeld op:

 1) upgraden bestaande onroerendgoedportefeuille
 2)  openbreken huurovereenkomsten
 3)  extra aflossen hypotheek
 

Open-end of closed-end en continuïteitsrisico?
In voorgaande jaren heeft er een discussie plaatsgevonden tussen de directie en de AFM. De toezichthouder was van 
mening dat de NV niet ‘open-end’ genoeg was. Ze heeft voorgesteld dat de statuten van de NV aangepast zouden 
worden zodat de NV, in de ogen van de AFM, volledig open-end zou zijn. Voor een uitgebreide inhoudelijke toelichting 
wordt verwezen naar de directieverslagen in eerdere jaarrekeningen.
Deze discussie is nog niet afgerond. In 2012 heeft de directie enkele gesprekken met de AFM gevoerd maar dat heeft 
nog geen communis opinio opgeleverd. In eerdere jaren leidde de opstelling van de AFM tot een continuïteitsbedrei-
gende situatie die voor de externe accountant aanleiding was een verplichte toelichtende paragraaf in zijn verklaring 
op te nemen waarin deze onzekerheid werd benadrukt. Indien de statuten van de NV gewijzigd zouden worden, dan 
hebben alle certificaathouders het recht uit te treden en moet de NV de certificaten van de uittredende certificaat-
houders inkopen. Dat zou kunnen leiden tot een liquidatiescenario. Deze situatie is evenwel niet meer van toepassing 
omdat de handelskoers € 0,01 bedraagt en de NV in staat is alle uitstaande certificaten in te kopen. Dat betekent dat 
het continuïteitsrisico in verband met de opstelling van de AFM niet meer van toepassing is.

Ondanks het feit dat het continuïteitsrisico zich voorlopig lijkt te hebben opgelost ten aanzien van dit onderwerp, is 
het niet uit te sluiten dat de NV in de toekomst toch door de toezichthouder gedwongen wordt haar statuten aan te 
passen ten aanzien van dit punt.

Vertraging vaststelling jaarrekening 2012
Met SNSPF is in juni 2013 overeenstemming bereikt over de verlenging van de hypothecaire lening voor het pand te 
Arnhem. Deze lening is onder dezelfde voorwaarden een jaar voortgezet, tot 1 januari 2015. Op verzoek van SNSPF is 
naar aanleiding van de sterk gedaalde waardes van de beleggingen een voorstel gemaakt voor extra aflossing in 2013 
en 2014. In juni 2013 is met SNSPF overeengekomen dat in deze jaren in totaal € 2.500.000 extra zal worden afgelost 
in gelijke maandelijkse termijnen, te beginnen in oktober 2013. Deze aflossing zal op het saldo van de lening met het 
hoogste rentepercentage in mindering worden gebracht. 
De discussie met SNSPF heeft evenwel erg lang geduurd waardoor het vaststellen van de jaarrekening 2012 lange tijd 
tijd uitgesteld is en later heeft plaatsgevonden dan was voorgeschreven.

AIFMD
De directie van de NV heeft een vergunning in het kader van de Wft (ex 2:65 Wft oud) en kwalificeert in deze hoedanig-
heid als beheerder van een beleggingsinstelling. Op basis van aard en functioneren kwalificeert de directie derhalve 
als een beheerder van een alternatieve beleggingsinstelling (abi-beheerder). Vanaf 22 juli 2013 zijn er Europese regels 
geïntroduceerd die voorzien in regulering van en toezicht op alternatieve beleggingsinstellingen. Deze Europese richt-
lijn heet AIFMD, Alternative Investment Fund Managers Directive. De Wft-vergunning van de directie gaat per 22 juli 
2014 van rechtswege over op het nieuwe regime, maar daarvoor moeten de abi’s en dus ook de directie, voldoen aan 
verschillende nieuwe regels die de AIFMD voorschrijft. Dat is niet strikt noodzakelijk. Een abi kan er ook voor kiezen 
buiten de reikwijdte van de Wft en de AIFMD te blijven, maar dat is nooit de wens en de keuze van de directie geweest.

De AIFMD schrijft nieuwe, verscherpte regels voor ten aanzien van onder andere: het aanstellen van een onafhankelij-
ke bewaarder, de beloning van de directie, onafhankelijk risicomanagement, belangenconflicten, de waardering activa, 
de informatieverstrekking aan beleggers (met name het prospectus), het jaarverslag, de rapportageverplichtingen aan 
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toezichthouders organisatorische voorschriften, de delegatie en het hebben van een beroepsaansprakelijkheidsverze-
kering van de beheerder.

De directie is in 2013 begonnen met het inventariseren van de organisatie en de huidige werkwijze om zodoende te 
bepalen wat gedaan moet worden om ‘AIFMD-proof’ te worden. Voorts moeten maatregelen geformuleerd worden en 
deze in de organisatie geïmplementeerd worden. De directie heeft een adviseur van Holland Van Gijzen Advocaten in 
de arm genomen om dit proces te begeleiden. Deze exercitie zal zeker forse  kosten voor de NV met zich meebrengen, 
die op dit moment nog niet met een hoge mate van zekerheid begroot kunnen worden.

Corporate Governance en bedrijfsvoering
Zoals in het prospectus vermeldt staat, volgen de NV en de directie de corporate governance code van Nederland niet, 
aangezien de omvang van de organisatie te beperkt is om invoering van de richtlijnen te rechtvaardigen. Voor verdere 
informatie over de corporate governance structuur verwijzen wij naar het prospectus van de NV. Begin 2014 heeft de 
directie en de Raad van Commissarissen de bankierseed afgelegd.

In 2013 heeft de directie van de NV, Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagent BV, zich aangesloten bij brancheorgani-
satie Forumvast.

Ook heeft de directie zich aangesloten bij klachteninstituut KiFid.

Rapportage over de bedrijfsvoering
Gedurende 2013 hebben wij de verschillende aspecten van de inrichting van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij onze 
werkzaamheden hebben wij, behoudens bovengenoemde opmerkingen, geen constateringen gedaan op grond waar-
van zou moeten worden geconcludeerd dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 
115 y lid 2 van het Bgfo niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in het Bgfo en daaraan gerelateerde regelge-
ving. Ook is niet geconstateerd dat de maatregelen van interne controle niet effectief en in overeenstemming met de 
beschrijving functioneren. Op grond van het bovenstaande verklaren wij als beheerder voor beleggingsinstelling B&S 
Vastgoed Nederland NV te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 115 y lid 2 van 
het Bgfo, die voldoet aan de eisen van het Bgfo en verklaren wij met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfs-
voering gedurende het verslagjaar 2013 effectief en in overeenstemming met de beschrijving heeft gefunctioneerd. 
Voor het komende jaar verwachten wij geen significante wijziging in de opzet van de bedrijfsvoering.

Risico en risicobeheersing
Investeren of beleggen in vastgoed kent een aantal risico’s. Het belangrijkste risico schuilt in het feit dat vastgoed en 
de huurders onderhevig zijn aan conjunctuurschommelingen. Voor een beschrijving van specifieke risico’s waaraan de 
onderneming onderhevig is, verwijzen wij naar het prospectus van de NV en de toelichting van de financiële instru-
menten en risico’s zoals opgenomen in de jaarrekening.

Voorstel tot bestemming resultaat
De directie stelt voor het negatieve resultaat te onttrekken aan de overige reserves.

Laren, 3 april 2014

Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV
directie B&S Vastgoed Nederland NV
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Het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van consolidatie. Bestuur en Raad van Commissarissen hebben verschillende 
toekomstscenario’s van de vennootschap besproken. Bij liquidatie zou alle potentiële waarde verloren gaan. Voor de 
bank zou slechts verlies resteren. Het is in het belang van alle stakeholders om te zoeken naar mogelijkheden om B&S 
Vastgoed Nederland N.V. op enigerlei wijze een toekomst te geven.

De aanhoudende stagnatie heeft het bestuur opnieuw genoopt tot het doen van afboekingen op de portefeuille. 
Hoewel er het afgelopen jaar op de hypothecaire leningen is afgelost, zijn de afboekingen nog steeds hoger dan 
de aflossingen. Het eigen vermogen is daardoor nog steeds negatief en de trend is niet gekeerd. Het tempo van de 
afboekingen is wel afgenomen.

De aanwending van liquide middelen is een punt van discussie tussen de bank en het bestuur. Naar het oordeel van 
het bestuur is het noodzakelijk om de panden, na het vertrek van huurders of in overleg met zittende huurders, te 
moderniseren. De hogere eisen op het vlak van energiebeheer, het nieuwe werken en andere vormen van mobiliteit, 
maken dat noodzakelijk. Daar waar mogelijk wordt actie ondernomen om de panden verhuurbaar te houden en 
huurders te binden.

De inspanningen op dit vlak werpen hun vruchten af. De leegstand blijft beheersbaar terwijl het ook lukt om nieuwe 
huurders aan te trekken. Wel moet het bestuur aanvaarden dat de prijsdruk aanhoudt en genoegen genomen moet 
worden met lagere aanvangshuren. De kwaliteit van de portefeuille blijft een voortdurend punt van zorg en aandacht.

Het is nog te vroeg om te spreken over uitzicht op herstel. Hoewel de economie lijkt te verbeteren, vertaalt het 
voorzichtige herstel zich nog niet in enige vorm van opleving op de vastgoedmarkt. Het komende jaar blijft de focus 
gericht op het behoud van de bestaande portefeuille.

Laren, 3 april 2014

w.g. Drs. C.M.A. Bosman
w.g. Prof. Dr. J. Koelewijn
w.g. Mr. A.W.M. Roelen

Verslag Raad van Commissarissen
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Jaarrekening 2013
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1 | BALANS PER 31 DECEMBER 2013
     (na verwerking van het verlies)

                         31 december 2013                       31 december 2012
  
       Alle bedragen luiden in euro's  

 ACTIVA

 Beleggingen

 Vastgoedbeleggingen  (1) 67.200.000  78.010.000
 Beleggingen in vastgoedfondsen  (2) -  - 
    67.200.000  78.010.000

 Vlottende activa

 Vorderingen   (3)
 Handelsdebiteuren  1.146.980  1.070.141
 Overige vorderingen en overlopende
 activa  9.268  13.407
 
    1.156.248  1.083.548
 
 Liquide middelen  (4)  3.219.771  3.454.245 

    71.576.019  82.547.793  
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                         31 december 2013                       31 december 2012
  
       Alle bedragen luiden in euro's  

 ACTIVA

 Beleggingen

 Vastgoedbeleggingen  (1) 67.200.000  78.010.000
 Beleggingen in vastgoedfondsen  (2) -  - 
    67.200.000  78.010.000

 Vlottende activa

 Vorderingen   (3)
 Handelsdebiteuren  1.146.980  1.070.141
 Overige vorderingen en overlopende
 activa  9.268  13.407
 
    1.156.248  1.083.548
 
 Liquide middelen  (4)  3.219.771  3.454.245 

    71.576.019  82.547.793  
 

                   31 december 2013                      31 december 2012       
  
 Alle bedragen luiden in euro’s  

PASSIVA

Eigen vermogen
  (5)
Geplaatst kapitaal  45.000  45.000
Agio  48.174.485  48.174.485
Overige reserves  -71.256.521  -63.877.027
    -23.037.036  -15.657.542
Langlopende schulden  (6)
Schulden aan kredietinstellingen  87.095.660  91.129.540
Derivaten  -  431.147
    87.095.660  91.560.687
Kortlopende schulden  (7)
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden  4.476.880  3.399.880
Schulden aan leveranciers en handelskredieten  204.904  116.602
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen  204.855  144.885
Overige schulden en overlopende passiva  2.630.756  2.983.281
    7.517.395  6.644.648

    71.576.019  82.547.793
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2 | WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2013

    2013             2012
  
 Alle bedragen luiden in euro’s  

 Netto huuropbrengsten (8) 8.410.895  9.040.296
 Overige opbrengsten (9) 749.515  683.294
 Niet gerealiseerde waardeveranderingen
 vastgoedbeleggingen en voorzieningen (10) -13.210.000  -19.610.000
 Niet gerealiseerde waardeveranderingen 
 beleggingen in vastgoedfondsen (10) -  -385.381

 Bedrijfsopbrengsten   -4.049.590  -10.271.791
 
 Kosten
 Exploitatiekosten  (11) 1.557.508  1.446.030
 Algemene kosten  (12) 453.925  356.101 
    2.011.433  1.802.131
 
 Bedrijfsresultaat   -6.061.023  -12.073.922

 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  (14) 41.460  21.902
 Waardeverandering financiële instrumenten  (15) 431.147  2.447.967
 Rentelasten en soortgelijke kosten  (16) -1.791.078  -4.298.373

 Financiële baten en lasten   -1.318.471  -1.828.504

 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 
 voor belastingen   -7.379.494  -13.902.426
 Belastingen resultaat uit 
 gewone bedrijfsuitoefening (17)  -  -

 Resultaat na belastingen   -7.379.494  -13.902.426
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3 | KASSTROOMOVERZICHT 2013
      Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

    2013             2012

 Alle bedragen luiden in b 1.000  

 Kasstroom uit beleggingsactiviteiten 
 Bedrijfsresultaat   -6.061  -12.074    
 Niet gerealiseerde waardeverandering  
      vastgoedbeleggingen   13.210  19.610   
 Niet gerealiseerde waardeverandering   
      beleggingen in vastgoedfondsen   -  385 
 Investeringen  -2.400  -
   
 Veranderingen in het werkkapitaal:      
 Mutatie handelsdebiteuren   -77  -54   
 Mutatie overige vorderingen    4  -23     
 Mutatie crediteuren   88  81     
 Mutatie belastingen   60  99    
 Mutatie overige schulden (excl. investeringsverplichting)  -305  660     
 Kasstroom uit bedrijfsoperaties     4.519  7.050 
 
 Rentebaten en -lasten   -1.796  -4.320   
    -1.796  -4.320
 Kasstroom uit beleggingsactiviteiten   2.723  2.730
 
  
 Kasstroom uit financieringsactiviteiten   
 Mutatie schulden aan kredietinstellingen   -2.957  -2.297  
   
 Kasstroom uit financieringsactiviteiten    -2.957  -2.297  
 
    -234  433  
 

 Stand begin boekjaar   3.454  3.021
 Mutatie kasstroom   -234  433

 Stand liquide middelen per 31 december   3.220  3.454
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4 | GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

ALGEMEEN
B&S Vastgoed Nederland N.V., statutair gevestigd in Laren, Nederland, is een (open-end) vastgoedbeleggingsmaat-
schappij met een veranderlijk kapitaal die belegt in kantoren en bedrijfsgebouwen in Nederland. Het is de doelstelling 
van de vennootschap te beleggen van vermogen in de zin van artikel 28 Vpb. De jaarrekening is opgesteld volgens de 
bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht.

Aan Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement B.V. is door de Autoriteit Financiële Markten de vergunning toege-
kend op grond waarvan zij kan optreden als beheerder van de vennootschap. 

Het prospectus van B&S Vastgoed Nederland N.V. is verkrijgbaar op de website www.bensvastgoednederland.nl

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht. Tevens 
zijn RJ 213 Vastgoedbeleggingen en RJ 615 Beleggingsinstellingen in aanmerking genomen bij het opstellen van de 
jaarrekening.

Continuïteit
De Directie heeft bij het opstellen van de jaarrekening, de gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbe-
paling gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van de vennootschap. 

De NV heeft als gevolg van waardedalingen van de vastgoedobjecten een negatief eigen vermogen van € 23.037.036 
per 31 december 2013 en een verlies verantwoord van € 7.379.494 in 2013. De operationele kasstroom was € 2.723.000 
positief in 2013. De directie verwacht voor het jaar 2014 ook een positieve operationele kasstroom te realiseren en te-
vens te kunnen voldoen aan haar aflossingsverplichtingen in 2014. Afhankelijk van eventuele additionele incidentele 
investeringen voor onderhoud in 2014, zal de totale kasstroom mogelijk negatief kunnen zijn. De directie verwacht 
echter dat de NV voldoende liquide middelen heeft om deze eventuele negatieve kasstroom te kunnen financieren uit 
eigen middelen. 

Als gevolg van de financiële crisis heeft de Directie op 15 oktober 2008 de handel in certificaten van aandelen van de 
NV tijdelijk opgeschort. De AFM heeft op 7 februari 2011 per brief kenbaar gemaakt dat de vennootschap naar haar 
mening niet voldoet aan voorwaarden van een open-end fonds, aangezien de directie volgens de statuten van NV in 
uitzonderlijke omstandigheden de handel tijdelijk kan opschorten. De Directie deelt dat standpunt van de AFM niet en 
heeft hieromtrent juridisch advies ingewonnen. Om te voldoen aan wet- en regelgeving ziet de AFM onder andere de 
volgende scenario’s, te weten: 
 - De vennootschap omvormen naar een closed-end fonds; 
 - De vennootschap als daadwerkelijk open-end fonds structureren; 
 - De vennootschap definitief te sluiten en af te bouwen. 

Omvorming van het Fonds diende voor 15 februari 2013 te zijn gerealiseerd, anders zou de AFM overwegen passende 
maatregelen te treffen. 
De impact van de eerste twee scenario’s zal zijn dat de handel in certificaten van aandelen tijdelijk dan wel permanent 
open zal gaan. De vennootschap zal in deze periode van handel verplicht zijn de aangeboden certificaten van aandelen 
in te kopen. Afhankelijk van het aanbod, zou de situatie kunnen ontstaan dat de vennootschap niet aan haar inkoop-
verplichting kan voldoen en als gevolg hiervan gedwongen zal zijn om vastgoed te verkopen om alsnog de aangeboden 
certificaten van aandelen te kunnen inkopen. Deze onvoorwaardelijke inkoopverplichting kan gevolgen hebben voor 
de continuïteit van de vennootschap. 
De discussie tussen Directie en AFM is inhoudelijk nog niet gevoerd, tevens heeft AFM nog niet aangegeven of zij pas-
sende maatregelen zal treffen. De uitkomst van bovenstaande is op het moment van opstellen van de jaarrekening nog 
ongewis en daarmee ook de van toepassing zijnde scenario’s of eventuele maatregelen van de AFM. 

Nu op balansdatum de handelswaarde van een certificaat van aandeel 1 eurocent bedraagt zou de NV echter een-
voudig aan de inkoopverplichting kunnen voldoen. Hierdoor heeft de hele discussie over closed-end of open-end een 
hypothetisch karakter gekregen.

Een andere mogelijke bedreiging voor de continuïteit is de slechte markt voor het verkrijgen van financieringen. Voor 
de 4 leningen met looptijd tot 1 januari 2015 en een totale schuld van € 15.135.040 per 31 december 2013 heeft SNSPF 
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na balansdatum een fiat gegeven voor verlenging van de juridische looptijd tot 1 januari 2016 onder de conditie van 
aflossingsmaximalisatie. De directie is nog in overleg met SNSPF over de hoogte van de aflossingsmaximalisatie. Daar 
de huidige marktwaarde van de vastgoedobjecten lager is dan de uitstaande schuld aan kredietinstellingen is de her-
financiering van deze schuld, in combinatie met de slechte markt voor het verkrijgen van financiering, erg onzeker.

Het vorenstaande duidt op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel 
zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de Vennootschap. 

Schattingsprocessen
Bij de opmaak en vaststelling van deze jaarrekening worden noodzakelijkerwijs een aantal schattingsprocessen ge-
hanteerd. Deze processen hebben met name betrekking op de waardering van de vastgoedbeleggingen.
De waardering van de vastgoedbeleggingen is afhankelijk van een aantal belangrijke veronderstellingen zoals de te 
hanteren rendementseis, leegstandsontwikkelingen, kwaliteit huurders en contractverlengingen en -opzeggingen.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vastgoedbeleggingen
Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden aangehouden om huuropbrengsten en/of waardestijgingen 
te realiseren en dienen niet voor eigen gebruik.

De eerste waardering van een vastgoedbelegging geschiedt tegen verkrijgingsprijs, inclusief de transactiekosten. Na 
de eerste verwerking worden de vastgoedbeleggingen gewaardeerd tegen de reële waarde. Winsten of verliezen ont-
staan door een wijziging in de reële waarde, worden verantwoord in de winst- en verliesrekening. Daarnaast wordt ten 
laste van de winstbestemming of bij gebrek aan voldoende resultaat ten laste van de overige reserves een herwaar-
deringsreserve gevormd. De reële waarde van de vastgoedbeleggingen worden jaarlijks vastgesteld door middel van 
een taxatie uitgevoerd door een onafhankelijk en ter zake kundig taxateur. De taxateurs hebben bij de bepaling van de 
marktwaardes gebruik gemaakt van de comparatieve methode en de huurwaardekapitalisatie methode.

Beleggingen in vastgoedfondsen
Aandelen worden gewaardeerd tegen de reële waarde per balansdatum. Voor beursgenoteerde aandelen is de reële 
waarde de laatst bekende beurskoers. Voor de vaststelling van de reële waarde voor aandelen zonder marktnotering 
of met een incourante marktnotering wordt gebruik gemaakt van de rentabiliteitswaarde, de rendementswaarde en/
of de intrinsieke waarde.

Derivaten
Derivaten worden gewaardeerd tegen de reële waarde per balansdatum.

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden af-
gewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de 
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansda-
tum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Schulden
De eerste waardering van schulden geschiedt tegen reële waarde, inclusief de direct toerekenbare transactiekosten. 
Na de eerste verwerking worden de schulden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar 
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het 
boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto huuropbrengsten
De netto huuropbrengsten betreft de huuropbrengsten van de in het verslagjaar toe te rekenen huren en diensten. 
Deze huuropbrengsten worden lineair in de winst- en verliesrekening opgenomen op basis van de duur van de huur-
overeenkomst. Vergoedingen ter stimulering van het sluiten van huurovereenkomsten worden als integraal deel van 
de totale huuropbrengst verwerkt.  

Overige opbrengsten
De overige opbrengsten betreft de in het verslagjaar aan derden toegerekende servicekosten.

Emissiekosten
De emissiekosten worden in het jaar van start van de emissie ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht.

Financieel resultaat
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van 
uitgegeven en ontvangen leningen.

Belastingen
De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekeninghoudend met fiscaal vrijgestelde 
posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare kosten.

Het is de doelstelling van de vennootschap te beleggen van vermogen in de zin van artikel 28 Vpb. Indien de vennoot-
schap aan de voorwaarden voldoet is het belastingtarief van 0% van toepassing. Bij het niet voldoen aan de voorwaar-
den is de vennootschap regulier belastingplichtig.

Voor alle beschikbare voorwaartse verliescompensatie wordt een latente belastingvordering opgenomen voor zover 
het waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn voor verrekening.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van 
interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit beleggingsactiviteiten. 
Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
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5 | TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

  2013  2012
Activa
  € €

Beleggingen

1. Vastgoedbeleggingen

Boekwaarde per 1 januari  78.010.000 97.620.000
Investeringen 2.400.000 -
Herwaardering  (zie noot 10) -13.210.000 -19.610.000 
Boekwaarde per 31 december  67.200.000 78.010.000

Som der herwaarderingen -81.457.749 -68.247.749

Voor een specificatie van de vastgoedbeleggingen wordt verwezen naar bijlage 1.

De reële waarde van de vastgoedbeleggingen worden jaarlijks vastgesteld door middel van een taxatie uitgevoerd 
door een onafhankelijk en ter zake kundige taxateur en zijn opgesteld per 31 december 2013. De taxateur heeft bij de 
bepaling van de marktwaardes gebruik gemaakt van de huurwaardekapitalisatie methode.  Indien de bruto aanvangs-
rendement met gemiddeld 0,25% positief op de hele vastgoedportefeuille zou wijzigen, heeft dit een financieel effect 
voor de waardering van de directe vastgoedbelegging van circa € 1.943.000 negatief. Indien de bruto aanvangsrende-
ment met gemiddeld 0,25% negatief op de hele vastgoedportefeuille zou wijzigen, heeft dit een financieel effect voor 
de waardering van de directe vastgoedbelegging van circa € 1.824.000.

Belangrijke veronderstellingen welke zijn gehanteerd bij de waardering van de vastgoedbeleggingen zijn:

1.  Het bruto aanvangsrendement is de procentuele verhouding tussen de huurwaarden op jaarbasis per 31 decem-
 ber 2013 en de waarde van de vastgoedbeleggingen vrij op naam.
2.  De vastgoedbeleggingen zijn effectief gewaardeerd op een bruto aanvangsrendement van 9,51% (2012: 8,78%).
3.  Op de waardering van de vastgoedbeleggingen is gemiddeld een percentage van 6,7% (2012: 7,0%) in mindering 
 gebracht voor transactiekosten.
4.  De gemiddeld werkelijke huur per m2 bedraagt € 198 (2012: € 213) en een gemiddelde markthuur bedraagt € 154 
 (2012:  € 172).
5.  Bij leegstand of na afloop van een huurperiode is rekening gehouden met een periode voor leegstand en huur-
 vrije periodes variërend tussen 3 maanden en 30 maanden.

De vastgoedbeleggingen zijn bezwaard met hypothecaire inschrijvingen. De grond van het pand te Amsterdam is niet 
in eigendom maar betreft erfpacht.

2. Beleggingen in vastgoedfondsen 2013  2012

  € €

B&S Vastinvest BV
Stand per 1 januari - 385.381
Herwaardering - -385.381

Stand per 31 december - -
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De vennootschap houdt een 33% belang in B&S Vastinvest B.V.. De reële waarde van deze belegging per 31 december 
2013 is gelijkgesteld aan het aandeel in de netto-vermogenswaarde per 31 december 2013. 
Aangezien alle verplichtingen in de balans van B&S Vastinvest B.V. zijn opgenomen die van belang kunnen zijn op de 
netto vermogenswaarde is een mogelijke risicoafslag niet aan de orde.
De intrinsieke waarde per 31 december 2013 benadert de reële waarde omdat de financiële instrumenten van B&S 
Vastinvest B.V. op reële waarde worden gewaardeerd.

Het totaal van de herwaarderingen op de panden van de indirecte beleggingen per 31 december 2013 bedraagt 
€ 23.895.513 negatief (2012: € 17.877.077 negatief).
De herwaardering is ten opzichte van de waarde van de belegging relatief hoog als gevolg van de hefboom werking 
tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen.

Indien de bruto aanvangsrendement met gemiddeld 0,25% positief op de vastgoedportefeuille zou wijzigen, heeft dit 
een financieel effect voor de waardering van circa € -508.637. Indien de bruto aanvangsrendement met gemiddeld 
0,25% negatief op de vastgoedportefeuille zou wijzigen, heeft dit een financieel effect voor de waardering van circa 
€ 398.876. Het maximale effect voor de NV is nihil, gezien de waardering van de indirecte vastgoed belegging per 31 
december 2013.

  31-12-2013 31-12-2012

  € €

Vlottende activa

3. Vorderingen 
  

Handelsdebiteuren
Debiteuren 1.146.980 1.070.141
Voorziening dubieuze debiteuren - -
  1.146.980 1.070.141

De vordering op handelsdebiteuren bestaat hoofdzakelijk uit vooruit gefactureerde huur over het eerste kwartaal 2014.

Overige vorderingen en overlopende activa
Overlopende activa 9.268 13.407

Overlopende activa
Rente 2.839 6.978
Vooruitbetaalde gemeentelijke belastingen 6.429 6.429

  9.268 13.407
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  31-12-2013 31-12-2012

4. Liquide middelen € €

ABN AMRO Bank N.V. 786.725 776.409
Rabobank 889.492 877.557
ING Bank N.V. 1.543.554 1.800.279
  3.219.771 3.454.245

De per 31 december 2013 aanwezige liquide middelen staan de onderneming ter vrije beschikking.

Passiva 

5. Eigen vermogen
  31-12-2013 31-12-2012

Geplaatst kapitaal
4.499.900 Gewone aandelen nominaal € 0,01 44.999 44.999
100 Prioriteitsaandelen nominaal € 0,01 1 1
  45.000 45.000

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 225.000,00. Het geplaatste kapitaal wijkt niet af van het opgevraagd en 
gestort kapitaal.

De aandelen worden gehouden door de volgende aandeelhouders: 
- Gewone aandelen: Stichting Administratiekantoor B&S; Stichting Administratiekantoor B&S heeft certificaten van  
 aandelen uitgegeven voor elk uitgegeven aandeel.
- Prioriteitsaandelen: Stichting Prioriteit B&S. De prioriteitsaandelen zijn conform het genomen besluit op de 
 Algemene Vergadering van Aandeelhouders de datum 19 maart 2011 overgedragen bij notariële akte de datum 14   
 juli 2011 van Van Boom & Slettenhaar Groep B.V. aan Stichting Prioriteit B&S.

  2013  2012
Agio
Stand per 1 januari 48.174.485 48.174.485
Stockdividend - -
Dividenduitkering - -
Verkoop/Inkoop certificaten van aandelen - -

Stand per 31 december 48.174.485 48.174.485

Per 31 december 2013 houdt de vennootschap 15.539 (2012: 15.539) certificaten van aandelen. 

  2013 2012
 
  € €

Overige reserves
Stand per 1 januari -63.877.027 -49.974.603
Resultaatbestemming boekjaar -7.379.494 -13.902.426 
Stand per 31 december -71.256.521 -63.877.027
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Intrinsieke waarde per certificaat van aandeel
Intrinsieke waarde per certificaat 31-12-2013  31-12-2012 31-12-2011

Intrinsieke waarde beleggingsinstelling -23.037.036 -15.657.542 -1.755.118
Het aantal uitstaande certificaten 664.064  664.064 659.327
Intrinsieke waarde per recht van deelneming -34,69 -23,58 -2,66

6. Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen
  2013  2012
Hypothecaire leningen
  € €

SNS Property Finance BV
Stand per 1 januari 94.529.420 96.825.810
Aflossing -2.956.880 -2.296.390

Stand per 31 december 91.572.540 94.529.420
Aflossingsverplichting komend boekjaar -4.476.880 -3.399.880

Langlopend deel per 31 december 87.095.660 91.129.540

Deze hypothecaire leningen met een hoofdsom (voor aflossing) ad € 99.459.000 zijn verstrekt ter financiering van de 
vastgoedbeleggingen. Jaarlijkse wordt er op de lening ten behoeve van de aankoop van het pand te Arnhem € 182.880 
afgelost. Het rentepercentage van de hypothecaire leningen (inclusief overbruggingskrediet) met uitzondering van de 
hypothecaire lening op het pand te Arnhem bedraagt het 1-maands Euribor vermeerderd met een opslag variërend 
van 1,20% tot 1,85% inclusief een liquiditeitsopslag ad 0,50%.  Het rentepercentage op de hypothecaire lening op het 
pand te Arnhem bedraagt het 3-maands Euribor vermeerderd met een opslag van 1,85% inclusief liquiditeitsopslag ad 
0,50%.

Het overbruggingskrediet voor een totaal bedrag ad € 13.700.000 is op 1 januari 2010 verlengd tot uiterlijk 1 
januari 2015. Hierdoor heeft het overbruggingskrediet een langlopend karakter gekregen. De aflossing gedurende de 
looptijd bedraagt voor 2014 € 2.652.000 en voor 2015 € 3.060.000.

Voor de lening van € 6.300.000 te behoeve van de aankoop van de vastgoedbelegging Schipholweg 101 te Leiden 
wordt vanaf 2012 niet voldaan aan de maximum financieringsgraad van 65%. De bank heeft echter nog niet haar
recht uitgeoefend om op grond hiervan een jaarlijkse aflossing van 2% van de betreffende hoofdsom te eisen.  Voor de 
lening van € 7.100.000 te behoeve van de aankoop van de vastgoedbelegging Rivium Quadrant 75 te Capelle aan den 
IJssel is per 1 oktober 2012 niet voldaan aan de gestelde DSCR ratio. Op grond hiervan heeft de bank haar recht uitgeoe-
fend per 1 oktober 2012 door een jaarlijkse aflossing van 2% van de betreffende hoofdsom te eisen.

Van de leningen per 31 december 2013 heeft een bedrag van € 4.476.880 (2012: € 3.399.880) een looptijd korter dan 1 jaar. 
Van de leningen per 31 december 2013 heeft een bedrag van € 11.872.160 (2012: € 15.890.040) een looptijd van 1-5 jaar. 
Van de leningen per 31 december 2013 heeft een bedrag van € 75.223.500 (2012: € 75.239.500) een looptijd langer dan 
vijf jaar.

De reële waarde van de leningen bedraagt per 31 december 2013 € 91.572.540 (2012 € 94.529.420) waarbij is aangeno-
men dat de reële waarde gelijk is aan de nominale waarde.

  31-12-2013 31-12-2012

  € €

Derivaten
SNS Bank NV, financiële rente-instrumenten - 431.147
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Ter afdekking van het renterisico op de hypothecaire leningen waren twee Interest Rate Swaps afgesloten. Deze zijn op 
1 september 2013 geëxpireerd.

Zekerheden

Hypothecaire inschrijving
Tot zekerheid van de opgenomen leningen bij SNS Property Finance B.V. is een eerste hypothecaire inschrijving geves-
tigd op de vastgoedbeleggingen van € 133.600.000. Daarnaast heeft de financier ten behoeve van een deel van de 
toentertijd verstrekte equity bridges (zijnde € 10,2 miljoen) een tweede hypotheek gevestigd op de objecten te Capelle 
aan den IJssel en Leiden, ten bedrage van 140% van de verstrekte leningen.

Tot zekerheid van de opgenomen lening bij SNS Property Finance B.V. ten behoeve van de aankoop van de vastgoed-
belegging Meander 861 te Arnhem is een eerste hypothecaire inschrijving gevestigd op de vastgoedbeleggingen van
€ 9.144.000. 

Financieringsvoorwaarden
Voor de lening van € 6.300.000 ten behoeve van de aankoop van de vastgoedbelegging Schipholweg 101 te Leiden 
gelden de specifieke voorwaarden dat de maximum financieringsgraad van 65% van de reële waarde van de vastgoed-
belegging bedraagt en dat de verhouding tussen de netto huurinkomsten en de verschuldigde rente- en aflossings-
verplichtingen minimaal 1 bedraagt.

Voor de lening van € 7.100.000 ten behoeve van de aankoop van de vastgoedbelegging Rivium Quadrant 41-79 te Ca-
pelle aan den IJssel geldt als specifieke voorwaarde dat de verhouding tussen de netto huurinkomsten en de verschul-
digde rente- en aflossingsverplichtingen minimaal 1 bedraagt.

Omdat voor deze lening niet aan de financieringsvoorwaarden wordt voldaan, heeft de bank haar recht uitgeoefend 
door een jaarlijkse aflossing van 2% van de hoofdsom te eisen.

Voor de lening van € 9.144.000 ten behoeve van de aankoop van de vastgoedbelegging Meander 861 te Arnhem geldt 
als specifieke voorwaarde dat de NV geen verdere aankoop verplichtingen groter dan € 100.000 mag aangaan zonder 
vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van SNSPF.

Met SNSPF is in juni 2013 overeenstemming bereikt over de verlening van de hypothecaire lening voor het pand te 
Arnhem. Deze lening wordt onder dezelfde voorwaarden een jaar voortgezet, tot 1 januari 2015. Naast deze leningen zijn 
er een drietal andere leningen die tevens een einddatum van 1 januari 2015 hebben. Voor deze leningen heeft SNSPF een 
fiat gegeven voor verlenging van de juridische looptijd tot 1 januari 2016 onder de conditie van aflossingsmaximalisatie. 
De directie is nog in overleg met SNSPF over de hoogte van de aflossingsmaximalisatie.

Op verzoek van SNSPF is naar aanleiding van de sterk gedaalde waardes van de als onderpand dienende 
vastgoedbeleggingen een voorstel gemaakt voor extra aflossing in 2013 en 2014. In mei 2013 is met SNSPF 
overeengekomen dat in deze jaren in totaal € 2.500.000 extra zal worden afgelost in gelijke maandelijkse termijnen, 
te beginnen in oktober 2013. Deze aflossing wordt op het saldo van de hypothecaire lening voor het pand te Arnhem 
in mindering gebracht.
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Het overbruggingskrediet voor een totaal bedrag ad € 13.700.000 is per 1 januari 2010 verlengd tot uiterlijk 1 januari
2015. De overige voorwaarden blijven ongewijzigd. Voor deze periode zal de spread op de leningen met leningnummers
270403, 270720, 270721, 280103 en 280086 worden verhoogd met maximaal 25 basispunten. De rente bedraagt het 
1-Maands Euribor vermeerderd met een opslag variërend van 1,25% tot 1,35% en een liquiditeitsopslag van 0,50%.

Indien de situatie op de geldmarkt hiertoe aanleiding geeft en SNSPF ten gevolge daarvan besluit de liquiditeitsopslag
neerwaarts aan te passen ten opzichte van de thans geldende opslag van 50 basispunten, dan zullen voormelde 50 ba-
sispunten worden geherdefinieerd in een gedeelte vaste repricing ter grootte van 0,25%, een gedeelte van 0,15% extra
aflossing en een gedeelte van 0,10% vrije cash-flow voor de NV. De aflossing gedurende de looptijd van de overeen-
komst bedraagt voor 2014 € 2.652.000 en voor 2015 € 3.060.000.

Indien de NV op enig moment een succesvolle emissie plaatst, dan zal 80% van de opbrengst hiervan worden aange-
wend voor aflossing van voornoemde equity bridges en zal 20% worden aangewend voor de normale bedrijfsvoering 
van het fonds. Zolang de equity bridges niet volledig zijn afgelost zullen er door de NV geen nieuwe aankopen van 
onroerend goed worden gedaan, tenzij uitdrukkelijk nader tussen SNSPF en de NV wordt overeengekomen.
Ten aanzien van eerder genoemde aflossingsregeling geldt dat door de NV een dividend uitgekeerd kan worden van 
6%. De NV dient zich in het kader van regelgeving vanuit De Nederlandsche Bank te houden aan een liquiditeitseis van 
10% van het vermogen. Mocht dit op enig moment op gespannen voet komen te staan met overeengekomen aflos-
singsregime dan zal B&S in een dergelijke situatie deze liquiditeiten, die feitelijk zouden moeten worden aangewend 
ter aflossing van de equity bridges, stallen op een geblokkeerde rekening die wordt aangehouden bij SNSPF, welke 
tegoed op SNSPF conveniërende wijze zal zijn verpand aan SNSPF.

Voor de overige leningen zijn geen specifieke financieringsvoorwaarden overeengekomen.

  31-12-2013 31-12-2012
7. Kortlopende schulden
  € €

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden
Hypothecaire leningen  4.476.880 3.399.880  
 

Betreft de aflossingsverplichting op het overbruggingskrediet alsook de aflossingsverplichting op de in 2009 aange-
gane lening ten behoeve van de aankoop van het pand De Meander te Arnhem en de 2% aflossing op de lening ten 
behoeve van de aankoop van de vastgoedbelegging Rivium Quadrant 75 te Capelle aan den IJssel voor het niet voldoen 
aan de gestelde DSCR ratio per 1 oktober 2012. De bank heeft haar recht op een jaarlijkse aflossing van 2% van de betref-
fende hoofdsom aangaande de vastgoedbelegging Schipholweg 101 te Leiden nog niet uitgeoefend.

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren  204.904 116.602
 

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting  204.855 144.885

Overige schulden en overlopende passiva
Waarborgsommen huurders  9.616 96.616 
Overlopende passiva  2.621.140 2.886.665

  2.630.756 2.983.281
Over de schulden wordt geen rente berekend.
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  31-12-2013 31-12-2012
 
  € €

Overlopende passiva
Accountantskosten  25.300 25.300
Rekening-courant Stichting Administratiekantoor B&S 64.958 64.958
Rente- en bankkosten  365.068 365.699
Investeringsverplichting  - 77.961
Vooruitgefactureerde bedragen 1.744.861 1.867.022
Beheerfee  12.428 -
Nog te verrekenen servicekosten  351.279 407.425
Gemeentelijke belastingen  - 48.300
Overige overlopende passiva  57.246 30.000

  2.621.140 2.886.665

Niet in de balans opgenomen vorderingen en verplichtingen

Verplichtingen
De erfpachtcanon betreffende de grond in Amsterdam bedraagt € 19.288 per jaar. De erfpachtovereenkomst loopt tot 
30 april 2038. 

Als gevolg van de economische crisis zijn de inkomsten bij de directie/beheerder en haar aandeelhouders terug ge-
lopen. Indien de directieovereenkomst wordt beëindigd als gevolg van een opzegging zoals geformuleerd in artikel 9 
van de directieovereenkomst of in het geval van een faillissement van de directie/beheerder kan dit gevolgen hebben 
voor de vennootschap: beëindiging van de bestaande directieovereenkomst kan tot meer kosten leiden bij de vennoot-
schap in verband met het vinden van een nieuwe directie en aan deze directie te betalen (hogere) directievergoeding;  
en - onder omstandigheden - eventuele te betalen kosten in verband met beëindiging van het contract met de huidige 
directie.

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum
SNSPF heeft voor de 4 leningen met einddatum 1 januari 2015 een fiat gegeven voor verlenging van de juridische loop-
tijd tot 1 januari 2016 onder de conditie van aflossingsmaximalisatie. De directie is nog in overleg met SNSPF over de 
hoogte van de aflossingsmaximalisatie.

Financiële instrumenten en risico’s
Algemeen
De primaire financiële instrumenten van de vennootschap, dienen ter financiering van de operationele activiteiten 
van de vennootschap of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Het beleid van de vennootschap is niet te handelen 
in financiële instrumenten. De vennootschap is een lange termijn vastgoedbelegger en hanteert derhalve het principe 
dat de financiering van de beleggingen eveneens op lange termijn basis dient te worden gepland in overeenstemming 
met het risicoprofiel van de activiteiten.

De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten van de vennootschap zijn het kredietrisico, het liqui-
diteitsrisico, en het prijsrisico bestaande uit het rente- en marktrisico. Het beleid van de onderneming om deze risico’s 
te beperken, is als volgt:

Renterisico
De langlopende vorderingen en leningen van de vennootschap hebben een variabele rentepercentage waar-
door de vennootschap het risico loopt dat de marktwaarde van de vorderingen en leningen zal dalen respec-
tievelijk stijgen als gevolg van veranderingen in de marktrente. De renterisico’s werden, daar waar noodzakelijk 
wordt geacht, afgedektdoor middel van financiële derivaten. Op 1 december 2012 zijn twee Interest Rate Swaps 
beëindigd. Op 1 september 2013 zijn de laatste twee Interest Rate Swaps die zijn afgesloten op leningen met een 
hoofdsom van € 13.400.000 geëxpireerd. Het renterisico is vanaf die datum niet meer afgedekt door derivaten. 
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Marktrisico
Het marktrisico voor de vennootschap is primair gelegen in fluctuaties in de waardering van onroerend goed als gevolg 
van ontwikkelingen op de kapitaalmarkt, algemene economische ontwikkelingen en wijzigingen in rendementsver-
wachtingen van beleggers. Ultimo 2013 is dat risico hoger dan normaal als gevolg van de economische crisis. Deze crisis 
kan het komende jaar resulteren in dalingen van de waarde van vastgoed op de markten.

Kredietrisico
De vennootschap handelt enkel met kredietwaardige partijen en heeft procedures opgesteld om de kredietwaardig-
heid te bepalen. Het kredietrisico in verband met huurders wordt beperkt door het vooraf zorgvuldig screenen van 
potentiële huurders. Bovendien bewaakt de vennootschap voortdurend haar vorderingen en hanteert de vennoot-
schap een strikte aanmaningsprocedure. Door de bovenstaande maatregelen is het kredietrisico voor de vennootschap 
minimaal. Verder zijn er geen belangrijke concentraties van kredietrisico binnen de vennootschap.

Liquiditeitsrisico
Om het liquiditeitsrisico te spreiden heeft de vennootschap de activiteiten gefinancierd met diverse leningen en eigen 
vermogen. Ter beperking van het liquiditeitsrisico worden leningen met een lange looptijd afgesloten.
Voor twee hypothecaire leningen gelden specifieke financieringsvoorwaarden als gevolg waarvan de bank jaarlijkse af-
lossing van de leningen kan eisen van 2% van de hoofdsom. De bank heeft inmiddels in één geval gebruik gemaakt van 
haar recht. Met de bank is naar aanleiding van de sterk gedaalde waarden van de als onderpand dienende vastgoedbe-
leggingen overeengekomen dat in 2013 en 2014 in totaal € 2.500.000 extra zal worden afgelost in gelijke maandelijkse 
termijnen, te beginnen in oktober 2013. Met het oog op de inkoop van certificaten is B&S Vastgoed Nederland NV door 
De Nederlandsche Bank gehouden een bedrag aan liquide middelen ter grootte van 10% van het geplaatste beheerde 
eigen vermogen aan te houden. Het geplaatste beheerde eigen vermogen kan worden uitgelegd als het aantal uit-
staande certificaten vermenigvuldigd met de handelskoers, of het uit de balans blijkende eigen vermogen. Periodiek 
toetst de directie of aan deze voorwaarde wordt voldaan. Op 31 december 2013 had de NV € 3.220.000 aan liquide 
middelen ter vrije beschikking. Hiermee voldoet de NV op balansdatum ruimschoots aan deze liquiditeitseis van 10%.
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6 | TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER  2013

Als gevolg van de verhuur aan huurders met vrijgestelde prestaties kan niet alle door derden in rekening gebrachte 
omzetbelasting worden teruggevorderd van de Belastingdienst. De niet te verrekenen omzetbelasting is verantwoord 
onder de betreffende kostenpost.

Per ultimo 2013 worden door de vennootschap zeven directe vastgoedbeleggingen geëxploiteerd.

  2013 2012

  € €

8. Netto huuropbrengsten
Huuropbrengsten 8.388.545 9.016.604
Vergoedingen huurders voor omzetbelasting-compensatie 22.350 23.692
  8.410.895 9.040.296

In de bruto huuropbrengsten zijn geen opbrengsten verantwoord uit hoofde van huurgaranties. 

De huurverval kalender op jaarbasis per 31 december 2013 kan als volgt worden gespecificeerd:

Verwachte huuropbrengst tot 1 jaar 8.003.000 9.020.000
Verwachte huuropbrengst van 1 tot 5 jaar 21.583.000 31.120.000
Verwachte huuropbrengst na 5 jaar - -

In bovenstaande toelichting is uitgegaan dat er door huurders gebruik wordt gemaakt van eventuele break-opties.

9. Overige opbrengsten
Servicekosten  749.515 683.294

10. Ongerealiseerde waardeveranderingen 
Ongerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen -13.210.000 -19.610.000
Voorziening herwaardering vastgoedbeleggingen - -

  -13.210.000 -19.610.000
Ongerealiseerde waardeveranderingen beleggingen 
in vastgoedfondsen (zie noot 1) - -385.381

  - -385.381

1) Omdat ultimo 2012 de beleggingen in vastgoedfondsen reeds tot € 0 was afgewaardeerd is er in 2013 geen verdere 
afwaardering geweest. 
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Overige bedrijfskosten
  2013 2012

  € €

11. Exploitatiekosten
Servicekosten 749.515 683.294
Reparatie en onderhoud 408.699 430.513
Verzekering 92.128 19.497
Gemeentelijke belastingen 198.680 188.406
Taxatiekosten 5.250 7.990
Verhuurkosten 16.847 68.831
Overige exploitatiekosten 86.389 47.499
  1.557.508 1.446.030

12. Algemene kosten
Managementvergoeding 369.218 348.000
Accountantskosten 27.200 37.850
Raad van Commissarissen 32.496 32.496
Juridische kosten 12.298 -
Stichting Administratiekantoor B&S 5.000 5.000
Jaarvergadering 8.143 10.147
Overige algemene kosten -430 -77.392
  453.925 356.101

De managementvergoeding voor het voeren van directie en vastgoedbeheer over de vennootschap, door Van Boom 
& Slettenhaar Fondsmanagement B.V., bedraagt 4% van de gefactureerde huuropbrengsten. Het bedrag ad € 369.218 
is inclusief niet aftrekbare voorbelasting. Dit bedrag was in 2012 lager omdat abusievelijk alleen de voorschotten in 
rekening zijn gebracht door Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement B.V.

Accountantskosten
De ten laste van het boekjaar gebrachte kosten voor de externe accountant en de accountantsorganisatie, genoemd 
in artikel 1, eerste lid, onder a en e, van de Wet toezicht accountantsorganisaties, zijnde BDO Audit & Assurance B.V. en 
gelieerde organisaties zijn als volgt:

  (In duizenden euro’s) 2013 2012

  Totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening  27 26
  Totale honoraria voor andere controleopdrachten - 10
  Totale honoraria voor adviesdiensten op fiscaal terrein 2 2

  Totaal 29 38

De totale honoraria voor andere controleopdrachten en totale honoraria voor adviesdiensten op fiscaal terrein in 2012 
zijn door Ernst & Young Accountants LLP gefactureerd.

Bezoldiging bestuurders en commissarissen
De bezoldiging aan de bestuurder (in de vorm van de managementvergoeding) over 2013 bedraagt € 369.218 (2012: 
1 348.000) en aan de raad van commissarissen € 32.496 (2012: € 32.496). 
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Personeelsleden
Bij de vennootschap waren in 2013 geen werknemers werkzaam (2012: nihil).

Lopende kosten factor
De lopende kosten factor voor 2013 bedraagt -0,07% (2012: -0,13%). 

De lopende kosten factor wordt berekend door de totale kosten over het boekjaar te delen door het gemiddeld eigen 
vermogen van de vennootschap. In de totale kosten zijn begrepen de exploitatiekosten, de algemene kosten, de leeg-
standkosten en belastingen. Het gemiddeld eigen vermogen is gebaseerd op basis van 13 momenten gedurende het 
jaar waarbij de herwaardering 2013 gelijkmatig over het jaar is verdeeld.
 

13. Realisatie exploitatiekosten versus prognose prospectus
  Realisatie 2013  Prognose 2013 
   
Hypotheekrente 1.791.078   1.818.000 
Onroerende zaak belasting 198.680   204.000
Verzekeringen  92.128    21.600 
Onderhoud   408.699    3.716.000
Directievergoeding  369.218   365.000 
Overige kosten 86.389   540.000  
 2.946.192   6.664.600
    
De verzekeringskosten zijn hoger dan geprognosticeerd door het doorbelasten van kosten van bestuursaansprakelijk-
heidsverzekeringen uit de boekjaren 2011 en 2012. De onderhoudskosten zijn lager dan geprognosticeerd in verband 
met de geactiveerde kosten van de verbouwing van Eclipse Building aan de Rivium Quadrant 75. De servicekosten ad 
€ 749.515 zijn buiten bovenstaand overzicht gehouden.

Financiële baten en lasten 2013 2012
 
  € €

14. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Bankrente 19.437 18.516
Boeterente huurders 3.878 3.386
Renteopbrengst lening VVE Parnassusweg 18.145 -

  41.460 21.902

15. Waardeverandering financiële instrumenten
Mutatie Interest Rate Swaps 431.147 2.447.967

16. Rentelasten en soortgelijke kosten
Hypotheekrente 1.630.848 4.066.444
Rente overbruggingskredieten 160.230 231.929
  1.791.078 4.298.373

17. Belastingen
De belastingen over resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening bedragen nihil. De vennootschap heeft over het boekjaar 
2013 een belastbare winst geboekt van € 2.262.720. Per 31 december 2013 bedraagt de omvang van de nog te verreke-
nen verliezen € 2.902.797. De verliezen uit de boekjaren 2009, 2010 en 2011 kunnen binnen een termijn van negen jaar 
worden verrekend met toekomstige winsten. Over de fiscale verliezen is in de jaarrekening geen actieve belastingla-
tentie verantwoord aangezien de vennootschap zo spoedig mogelijk wil voldoen aan de voorwaarden voor een fiscale 
beleggingsinstelling (artikel 28 Vpb) waarbij het belastingtarief van 0% van toepassing is.
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18. Transacties met verbonden partijen
Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV heeft in haar hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap 
recht op de volgende vergoedingen.  

1.  Managementvergoeding. De managementvergoeding bedraagt 4% over de netto gerealiseerde huur met 
 betrekking tot directe beleggingen en 0,25% van het netto gerealiseerde rendement op indirecte beleggingen.
 Over het boekjaar is € 369.218 in rekening gebracht (2012: € 348.000). Dit bedrag was in 2012 lager omdat 
 abusievelijk alleen de voorschotten in rekening zijn gebracht door Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement B.V.
  Per 31 december 2013 bedraagt de nog te betalen managementvergoeding € 12.428.
2.  Verkoopvergoeding. De verkoopvergoeding bedraagt 3% van de verkoopwaarde van het registergoed exclusief
 belastingen en kosten. Over het boekjaar is geen verkoopvergoeding in rekening gebracht (2012: nihil).
3.  Prestatievergoeding. De prestatievergoeding is verschuldigd indien de winst na belastingen meer bedraagt dan
 7% van het door certificaathouders gestorte kapitaal. De vergoeding bedraagt 15% van de winst na belasting
 boven de gestelde 7% rendement. Over het boekjaar is geen prestatievergoeding in rekening gebracht (2012: nihil). 
4.  Aankoopvergoeding. De aankoopvergoeding bedraagt 3% van de aankoopwaarde van het registergoed exclusief 
 belastingen en kosten. Over het boekjaar is geen aankoopvergoeding in rekening gebracht (2012: nihil).
  Per 31 december 2013 bedraagt de nog te betalen aankoopvergoeding nihil.
5.  Marketingvergoeding. De marketingvergoeding is een vaste vergoeding voor de plaatsing van certificaten van
 aandelen voor een emissie. Over het boekjaar is geen marketingvergoeding in rekening gebracht (2012: nihil). 
 Per 31 december 2013 bedraagt de nog te betalen marketingvergoeding nihil.
6.  Oprichtingsvergoeding. De oprichtingsvergoe ding is een vaste vergoeding voor de oprichting, uitbreiding en 
 advies van een emissie. Over het boekjaar is geen oprichtingsvergoeding in rekening gebracht (2012: nihil).   
 Per 31 december 2013 bedraagt de nog te betalen oprichtingsvergoeding nihil.

Laren, 3 april 2014

Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV, Directie

Namens de Raad van Commissarissen.

w.g. Drs. C.M.A. Bosman, voorzitter
w.g. Prof. Dr. J. Koelewijn
w.g. Mr. A.W.M. Roelen
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Overige gegevens
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Aan: de algemene vergadering van aandeelhouders en de directie van B&S Vastgoed Nederland N.V.

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van B&S Vastgoed Nederland N.V. te Laren gecontroleerd. 
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de winst-en-verliesrekening over 2013 met de toelich-
ting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 
toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de directie
De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het 
resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met 
Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en met de Wet op het financieel toezicht (Wft). 
De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken 
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben 
onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. 
Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen 
en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel 
belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de 
toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toege-
paste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel 
belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant 
is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controle-
werkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een 
oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle 
omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van 
de redelijkheid van de door de directie van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het 
algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing 
voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van B&S 
Vastgoed Nederland N.V. per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 
BW en met de Wet op het financieel toezicht.

Controleverklaring  van de 
onafhankelijke accountant
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Benadrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit
Wij vestigen de aandacht op de continuïteitsparagraaf zoals opgenomen op pagina 30 in de toelichting van de jaarre-
kening. In de continuïteitsparagraaf is onder meer aangegeven dat B&S Vastgoed Nederland N.V. een netto verlies van 
€ 7.379.494 over 2013 heeft geleden en dat per 31 december 2013 het eigen vermogen € 23.037.036 negatief bedroeg. 
Daarnaast is aangegeven dat de herfinanciering van de schuld voor de periode na 1 januari 2015 onzeker is. Deze con-
dities duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen 
bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de vennootschap. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding 
van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opge-
steld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij 
dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 
2:391 lid 4 BW.

Amstelveen, 3 april 2014

BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

w.g.
A.P. van Veen RA
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2 Statutaire regeling winstbestemming
Op grond van artikel 37 van de statuten staat het resultaat ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aan-
deelhouders. Van de in een boekjaar behaalde winst zal binnen acht maanden na einde van het boekjaar een zodanig 
gedeelte aan de aandeelhouders worden uitgekeerd als nodig is om de status van fiscale beleggingsinstelling in de zin 
van artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 te behouden.

3   Verwerking van het verlies 2013
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het verlies ad € 7.379.494 over 2013 in mindering gebracht op de overige 
reserves. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.

4   Dividend 2013
Gedurende het boekjaar 2013 is ten laste van het agio geen interim-dividend uitgekeerd.

5   Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
De houders van prioriteitsaandelen hebben naast de bevoegdheden van houders van gewone aandelen de volgende 
aanvullende bevoegdheden:
a.   besluiten tot het uitgeven van nieuwe aandelen door de vennootschap indien zij daartoe is aangewezen;
b.  het vaststellen van de voorwaarden en de koers van uitgifte van nieuwe aandelen;
c.   het beperken van het voorkeursrecht bij uitgifte van nieuwe aandelen. Bij aanwijzing zijn de houders van 
  prioriteitsaandelen hiertoe bevoegd voor een periode van vijf jaar gerekend vanaf de oprichting van de 
  vennootschap behoudens verlenging door de algemene vergadering van aandeelhouders;
d.  het opmaken van een bindende voordracht voor de benoeming van de directie;
e.  het verlenen van goedkeuring bij het overdragen van aandelen;
f.   het verlenen van goedkeuring bij het besluit tot het uitkeren van interim-dividend;
g.  het bepalen van het aantal commissarissen.

6  Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum
SNSPF heeft voor de 4 leningen met einddatum 1 januari 2015 een fiat gegeven voor verlenging van de juridische loop-
tijd tot 1 januari 2016 onder de conditie van aflossingsmaximalisatie. De directie is nog in overleg met SNSPF over de 
hoogte van de aflossingsmaximalisatie.

7 Belangen bestuurders en commissarissen
Stichting Prioriteit B&S is houdster van alle geplaatste en volgestorte prioriteitsaandelen in de vennootschap. Alle 
commissarissen houden certificaten van aandelen. 
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8 Transacties met verbonden partijen
Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV heeft in haar hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap 
recht op de volgende vergoedingen.  Gedurende het jaar heeft Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV Van 
Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV vervangen als beheerder.

1.  Managementvergoeding. De managementvergoeding bedraagt 4% over de netto gerealiseerde huur met 
 betrekking tot directe beleggingen en 0,25% van het netto gerealiseerde rendement op indirecte beleggingen.
 Over het boekjaar is € 369.218 in rekening gebracht (2012: € 348.000). Dit bedrag was in 2012 lager omdat 
 abusievelijk alleen de voorschotten in rekening zijn gebracht door Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement B.V.
  Per 31 december 2013 bedraagt de nog te betalen managementvergoeding € 12.428.
2.  Verkoopvergoeding. De verkoopvergoeding bedraagt 3% van de verkoopwaarde van het registergoed exclusief
 belastingen en kosten. Over het boekjaar is geen verkoopvergoeding in rekening gebracht (2012: nihil).
3.  Prestatievergoeding. De prestatievergoeding is verschuldigd indien de winst na belastingen meer bedraagt dan
 7% van het door certificaathouders gestorte kapitaal. De vergoeding bedraagt 15% van de winst na belasting
 boven de gestelde 7% rendement. Over het boekjaar is geen prestatievergoeding in rekening gebracht (2012: nihil). 
4.  Aankoopvergoeding. De aankoopvergoeding bedraagt 3% van de aankoopwaarde van het registergoed exclusief 
 belastingen en kosten. Over het boekjaar is geen aankoopvergoeding in rekening gebracht (2012: nihil).
  Per 31 december 2013 bedraagt de nog te betalen aankoopvergoeding nihil.
5.  Marketingvergoeding. De marketingvergoeding is een vaste vergoeding voor de plaatsing van certificaten van
 aandelen voor een emissie. Over het boekjaar is geen marketingvergoeding in rekening gebracht (2012: nihil). 
 Per 31 december 2013 bedraagt de nog te betalen marketingvergoeding nihil.
6.  Oprichtingsvergoeding. De oprichtingsvergoe ding is een vaste vergoeding voor de oprichting, uitbreiding en 
 advies van een emissie. Over het boekjaar is geen oprichtingsvergoeding in rekening gebracht (2012: nihil).   
 Per 31 december 2013 bedraagt de nog te betalen oprichtingsvergoeding nihil.

9  Resultaat per certificaat van aandeel
Het resultaat per certificaat van aandeel bedraagt over 2013 € 11,11 negatief (2012: € 20,93 negatief).

Het resultaat per certificaat van aandeel wordt berekend door het resultaat na belastingen te delen door het gewogen 
gemiddeld aantal geplaatste certificaten van aandelen.

10  Lijst van kapitaalbelangen

Naam
Statutaire
vestigingsplaats

Aandeel
geplaatst
kapitaal

Eigen
vermogen
ultimo
boekjaar

Aandeel
resultaat
boekjaar

   % € €

        B&S Vastinvest BV  Laren 33,00 -9.242.624 0
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Bijlagen
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1   WAARDE VASTGOEDBELEGGINGEN

   WOZ-waarde   Boekwaarde
   per 31 december 2013 per 31 december 2013

   € €

Amsterdam, Parnassusweg 101-103, 126-128 (1)  19.304.000 28.500.000
Barendrecht, Zwolseweg 1  8.605.000 6.960.000
Capelle aan den IJssel, Rivium Quadrant 75  7.026.000 3.930.000
Leiden, Schipholweg 101   6.887.000 5.340.000
Rijswijk, Verrijn Stuartlaan 7  5.223.000 3.700.000
Sliedrecht, Stationspark 1000  9.491.000 9.700.000
Arnhem, Meander 861  9.670.000 9.070.000 

   66.206.000 67.200.000

1   Grond in erfpacht
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2  BEREKENING HANDELSKOERS   
De handelskoers wordt gevormd door het eigen vermogen per de datum van vaststelling van de koers gecorrigeerd 
voor de fondskosten (die alleen ten behoeve van de berekening van de handelskoers worden teruggeteld en verminderd 
met de jaarlijkse afschrijvingen) en de waarde van de rentederivaten gedeeld door het aantal geplaatste certificaten. 
De aankoopkosten en de oprichtings- en marketingkosten worden voor de bepaling van de handelskoers in 10 jaar (de 
verwachte beleggingshorizon) geamortiseerd.

De handelskoers per 31 december 2013 kan als wordt worden berekend.

    2013

   x 1.000 € x 1.000 €

Eigen vermogen per balansdatum  -23.037

Correcties voor:
Waarde derivaten fonds  -
Waarde derivaten gehouden door indirecte beleggingen  -
    -23.037

Correctie voor aankoop- en emissiekosten:
Aankoop- en emissiekosten 01/01 16.141
Verwervingskosten directe beleggingen  -
Verwervingskosten indirecte beleggingen -
Oprichtings- en emissiekosten -
   16.141

Cumulatieve afschrijvingen 31/12/2013 -9.358
    6.783

Handelswaarde vennootschap  -16.254

Aantal geplaatste certificaten van aandelen (in stuks)  664.064

Handelskoers per certificaat van aandeel (in euro’s)  0,01

De handelskoers van een certificaat van aandelen kan niet negatief zijn. Dit zou betekenen dat wanneer de certificaten 
worden aangeboden de verkopende partij  zou moeten betalen aan de koper. Om deze reden is de handelskoers op 1 
eurocent vastgesteld.
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3  BEGROTING  2014 EN ANALYSE REALISATIE  2013

       begroting begroting  realisatie verschil
 
Alle bedragen luiden in € 1.000 2014 2013      2013 
     
Netto-omzet     
Huurinkomsten bestaande portefeuille 8.037 8.325  8.411 -86
Overige opbrengsten   750 700  750 -50
 
Inkomsten uit beleggingen in deelnemingen - - - -
     

 Niet gerealiseerde waardeveranderingen 
Vastgoedbeleggingen  - - -13.210 13.210
Deelnemingen (vastgoedbeleggingen) - - - -
     
Bedrijfsopbrengsten  8.787 9.025 -4.049 13.074

     
Kosten     
Exploitatiekosten  -2.086 -5.006  -1.558 -3.448
Emissie- en oprichtingskosten - - - -
Algemene kosten  -426 -629  -454 -175
     
  -2.511 -5.635 -2.012 -3.623
     

 Financiële baten en lasten 
Rentebaten  18 18 41 -23
Waardeveranderingen financiële instrumenten - - 431 -431
Rentelasten  -1.434 -1.818 -1.791 -27
     
  -1.416 -1.800 -1.318 -482
     

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 4.859 -1.590  -7.379 8.969
Belastingen  - - - -
     
Resultaat na belastingen 4.859 -1.590  -7.379 8.969

1)

1)

1) De realisatie 2013 van de exploitatiekosten wijkt sterk af van de begroting, in de begroting 2013 was € 3 miljoen 
aan kosten van renovaties begrepen. De uiteindelijke kosten van € 2,4 miljoen zijn in 2013 geactiveerd. Indien dit niet 
was gebeurd dan had de realisatie € 3.958.000 bedragen en had de waardeverandering € 10.810.000 bedragen. De 
herwaardering van de beleggingen wordt vanwege het onvoorspelbare karakter niet begroot.
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4 REALISATIE  2

     realisatie 
 
Alle bedragen luiden in € 1.000  2013       2012  2011 
 
Netto-omzet     
Huurinkomsten bestaande portefeuille  8.411  9.040  9.043 
Overige opbrengsten    750  683  637 
 
Inkomsten uit beleggingen in deelnemingen  -  -  - 
     

 Niet gerealiseerde waardeveranderingen 
Vastgoedbeleggingen   -13.210  -19.610  -9.430 
Deelnemingen (vastgoedbeleggingen)  -  -385  -12 

Bedrijfsopbrengsten   -4.049  -10.272  238 

Kosten    
Exploitatiekosten   -1.558  -1.446  -1.174 
Emissie- en oprichtingskosten  -  -  - 
Algemene kosten   -454  -356   -535 
     
   -2.012  -1.802  -1.709 
     

 Financiële baten en lasten 
Rentebaten   41  22  48 
Waardeveranderingen financiële instrumenten  431  2.448  1.857 
Rentelasten   -1.791  -4.298  -4.789 
     
   -1.318  -1.828  -2.884 
     

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  -7.379  -13.902  -4.355 
Belastingen   -  -  - 
     
Resultaat na belastingen  -7.379  -13.902  -4.355 
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